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-SENADO FEDERAL
Faço· saber que o Senado Federal aprovou, nos i.ermos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOUJÇÃO N• 50, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Chopinzinho, Estado do Paraná, a
contratar operação de crédito no valor de Cz$ 4.256.000,00 (quatro nillhões, duzentos
e' clnqüenta e seis mU cruzados).
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Chopinzinho, Estado do Paraná, nos termos do artigo 2• da Resolução
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ãmbas do Senado
Federal, autorizada á contratar operação de crédito no valor de ez$ 4.256.000,00 (quatro milhões, duzentos e cinqüenta
e seis mil cruzados), junto ao Banco do Estado do Paraná SA, este na qualidade de agente financeiro da operação,
destinada à execução de obras de pavimentação asfáltica, no Município.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicaçãu.
Senado Federal, 28 de maio de 1987. -·Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 51, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de ltaquaquecetuba, Estado de São Paulo,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 22.900,06
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
Art. I• É a Prefeitura Municipal de ltaquaquecetuba, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2• da
Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela de n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 22.900,06 Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento So"ial - FAS, destinada à implantação de guias e 5aljetas, no Município.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de maio de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 52,
item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLCIÇÁO N• 52, DE 1987

Rerratlfica a Resolução n• 397, de 1986.
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, EStado do Rio Grande do Sul, nos termos do artigo
2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985,

ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
240.000,00 (duzentos e quarenta mil) Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Estadual
do Rio Grande do Sul, esta na qualidade de agente financeiro da operação, destinada a promove'! a execução integiada
de obras referentes aos projetes específicos de sistema viário, esgoto fluvial, iluminação pública, educação e cultura
e serviço social, no Munic!pio.
Art 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de maio de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, !'residente, nos termos do artigo 52,
item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLCIÇÁO N• 53, DE 1987

Remttlfica a Resolução n• 346, de 1986.
Arl 1' O artigo 1• da Resolução n• 346, de 5 de dezembro de. 1986, passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Arl 1• !!. a Prefeitura Municipal de Gandu, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2• dª Resolução n•
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 203.114,00 (duzentas
e três mil, cento e quatorze) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto ao Banco de Desenvolvimento do
Estado da Bahia S/A, este na qualidade de· agente financeiro da operação,· destinada à implementação do Programa
de Complementação Urbana, através de Projetas CURA, no Munic!pio."
Art 2• _ ESta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de maio de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
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J-------------~-··SOMÁRIO
1 -ATA DA 3~ SESSÁO, EM 1• DE
JUNHO DE 1987

l.1 -ABERTURA
12- EXPEDIENTE
Mensagens do Senhor Presi-

1.2.1 -

dente da Repúblico
N•' 90, 91 e 93/87 (n'' 145, 146 e 147/87,
na origem), restituindo autógrafos de projetas
de lei sancionados.
_
N9 94/87 (n9 149/87; na origem), de agrade-

cimento de comunicações.

-

-

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome indicado para função cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:
N9 92/87
à~colh~

(n9

148/87, na origem), referente

do Senhor Enaldo Cainat di Maga-

lhaes, Ministro de Segunda Oasse, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular
de Bangladesh.

1.2.2 - Ofido
N9 231/87, do Presiaente do Tribunal Fede-

ral de Recursos, solicitando a retirada para

reexame do Projeto de Leida Senado n<:> 254,
de !986. Deferido.
1.2.3 - Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senado n9 I 7/87-Complementar, de autoria do Senador Odacir Soares,que autoriza os empregados a utilizar o saldo
do programa PIS-PASEP para a aquisição de
casa própria.

1.2.4 -Discursos do Expediente
SENADORJAMJLHADDAD, como UderTrabalhos da Comissão EspeciaJ -do Senado
destinados a examinar a questão da dívida
externa brasileira.
SENADOR IRAPUAN COSTA JÚNIOR Os trabalhos desenvolvidos na Subcomissão

de Princípios Gerais, Intervenção do Estado
e Regime do Subsolo.

SENADOR CARLOS AlBERTO, cómo ·uder- Comportamento e ação do PMDB junto
aoGovemo.
SENADOR FERNANDO HENRIOOE C4R·
OOSO. como üder- Esclarecimentos sobre_
o assunto objeto do pronunciamento do Sr. Jamil Haddad. Observações de S. Ex' concer~
nentes ao discurso do orador ·que o antecedeu
na tribuna.
SENADOR C4RLOS CHIAREW. como Uder -:- Comeritários alusivos ao discurso do Sr. Carlos· AJberto. Tr_abalhos desenv_olvidos
pela Comissão Especial do Senado da dívida
externa brasUeira.
SENADOR JAM1L HADDAD, pefa ordemReuniões da comissão_ da dívida externa bra~
sileira.

1.3 -ORDEM DO DIA-

-Projeto de R~soluçã-o n~ 16/87, que a1tera
a Resolução n 9 1/87, do SeriadO Fedefai; que estabelece normas de elaboração Legislativa
durante_ o_ período de funCionamento da Assembléia Nacional Constituinte. Aprovado
nos termos-do Substitutivo, ap6s parecer proferido pelo S_enador Alfredo Campos, tendo
_usado. da palavra os Senadores Hugo Napoleão, V!fgHio Távora, ltamarFranç-o;Jamil Haddad e Antônio
Farias.
- --- - RectaÇã_O -rmar- do Projeto de ReSOJUçã~
n• 16/87. Aprowda, A promulgação.
_ . ~-:- ~r~J~to_ge _Re~~çãç p.~_ 4~/~74 _gu~ autonza_o Go~erno_ do Estado de Mato Grosso
a !~tifi~ar _a _al_ie~ç_ão d~ ~e_rras _de qu~ _trata
. processo iNCRNPF Corumbá ni
de
_mteresse_ do Senhor Horácio Sabino Coimbra.
Votação adiada por falta de quorum, após
usarem da palavra os Senadores Mauricio Corrêa, José ignádo Ferreira, José Richa e Cid
Sab6ia de CarValho.
- Menst:'gem fl'l 439/Sô (n9 006/86, -ria origem), relativa a proposta para que s_eja autori~
zada a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara
D'Oeste, Estado de São PauJp, a contratar operação de crédito no va1or correspondente, em
c_r·u_zados,_a_ 15.455,00 OTN. Apreciação
adiada por falta de quorum.
-Mensagem n~ 491/86- (n~ 698186, na origem), relativa a proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no val_or cÇ>rrespondente a Cz$
4256.000,00 (quatro mllftões duZentos e cin~
qüenta e seis mü cruzados). Apreciação adiada por falta de quorum.
-Mensagem-o"' 515/86 (n~ 760/86, na origem); relativa a proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Anastácio, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito "no valor correspondente, em

763ns:

cruzadO~

ª'9,1J7 ,74. 0]1'l,_l\p~açá<> aclla-

da por falta de quorum. -

-

-

. -Ofido n~ S/9 (n9 230187, na origem), rela~.'~·o_~ P~~~ ~_r-C! gy~_ ~eja retificada a Reso-

lução n~ 335/86, que aUtorizou a Prefeitura
Municipal de Umuarama, Estado do Paraná,
_l~ -~~_!ltr~_OE_~ção_ de qédito no valor cor:~
re_~e_~m~d~!!!~ 502:026~gp___ç:__AP~çJª-çjo

adiada por falta de quorum.
--Mensagem n~ 337/86 (n 9 46B/S6, na.-on.:.
gem), relativa à proposta para que seja autorizado o governo do Estado de Rondônia a contratar operaçáo de Crédttó no valor correspondente, em cruzados, a 150~000,00 O'Il'i, para
os fins que espedficã.. Apreciação adiada
por fel]ta de quorum, dependendo da votação
_do ~equeffiTieOt0_0'?_72/87.

a

1.3.1.- DiscursOs após Ordem do Dfa

SENAiX5R MÀf'/$(/Êj"Q DE LA \oÍJR- Recrudesc~~~C?- d~ ç:~~ri;i UI? PaJ~. ______ ___
SENADOR OLAVO PIRES- Aluai crise
econômico--financefra do País.

S/;NADÓR LCXiRJVAL BAPTlSIA.......:: Homenagens prestadas pela Brazilian-American
Chamber of Cominerce, Inc. aos Srs. Ozires
Silva e Paul F. ôreffice, Presidente da Petrobrás e da DoW rheriikai comPariY: reSpecti--vamer

SENADOR FRANCISCOROLLEMBERG- - .·.
Sisterila de gqverno:
SENADOR J(JTAHY MA&IL.fV!ES-'- Po~-
tic~ d~_ ~ese~~I'oj!Tl_~:mto ur~~o.

SENNXiRMJI(]RO lfE/'IEVJIJ"ES'- befeso

-

da localizaÇão da refinada de petróleo no Ceará,
.

SENADOR LOUREMBERG ffi.JNES RO~
CHA -Solidariedade à Campanha Nacional
Pró-Isonomia Salarial dos Servidores da SU--

CAM.
SENADORMARCOMAC!EL-DisciJrsoâe·
posse na Presidência do Partido da Frente liberal.
SENADOR AI..BAfro FRANCO....:: R
ado,;,:
menta· de energia elétrlca imposto ao Nordeste e a adoçào de medidas para propiciar
à Região a auto-suficiência energética.
SENADOR NELSOIY WEDEKIN- Cominho do diálogo e do entendimento para solução do movimento re!vindicat6rlo dos servidores públicos catarinenses.

SENADOR JOSÉ !GNÁOO FERREIRA Antecipação do horário de funcionamento dos
serviços bancários em Vitória. Movimento popular de protesto contra a intensiva remarcação dos preços nos produtos alimentares,
no Espírito Santo. Preservação dos parques
florestais. Realização, em Vrt6ria, do Seminário
"Saúde e Previdência no Campo".

1.3.2 - Comunicação da Presidência
ÇQp.Vf>Ç~ção

de sessão extraordinária a rea·

lizar-se quarta-feira, dia 3, às 18 horas e 30

-- ~minutos, com Ordem do Dia que designa .
~ 1.4- ENCERllAMENTO

2-ATOS 00 PRESIDEI'ITE DO SENADO FEDERAL

_-N'> 13Jl ~139/ª_I __ _
3-ATOS DO PRIMEIRO-SECRETARIO

-N•s 8 e9/87
4 '-PORTARIA DO DIRETÕR~GERAL- -

-N' 17/8?.
5 -SECRETAR!A GERAL DA MESA
....::;; Resenha daS matériaS apreciadas de 1~
a31 de maio
.

6 -ATA DE COMISSÁO

. 1::-~_º-_IBETORA_ _ ____ _
8 - LÍDERES E VICE-l.ÍDERES DE
PAR11DOS
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Ata da 3Q\' Sessão, em 1 c:> de junho de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência dos Senadares José Jgnácio Ferreira, Jutahy Magalhães,
Odacir Soares e Meira Filho.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia -

Aluízio Bezerra -

Presidente da República, que autoriza o Poder
~~t:!v() _
ã ãdQuirir imóvel, nas condições
que especifica, e dá outras providências.

Nábor Júnior

(Projeto que- se transformou na Lei n"'
7.606, de 28 de maio de 1987.)

:...... Leopoldo Peres -,..Carlos De'Carli -

Odacir
Soares- Ronaldo Aragão- Olavo Pires -João

Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Pãssarinho
-

Alexaridre Costa -

N• 93/87 (n" 147/87. na origem). de 28
de maio do corrente,_referente ao Projeto de
Lei da Câmara n~· 11, de 1987 (n~ 61/87,
na Casa de origem), que faculta às Comissões ExecutivaS Nacionais dos Partidos Políti- eos~deddir sobre a realização çle conVeriççfes
·e d~ o~as prOvidênc_!as·
·

Edisç>n Lobão -Chagas

Rodrigues - Hugo Napoleão - VLTgilio Távora
- Cid Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides

-Carlos Alberto --Josê Agrlpino- Lavoisier
Maia - Marcondes Gadelha - Raimundo Ura
-J'o\arco Maciel- Antonio Farias - J"tansueto

de Lavor -Guilherine Pafmeira- DivaldoSuruagy - Albano Frail.Co ....;..... Francisco Rol!emberg

-(Projeto que se transformÇ>u na Lei
7.607, da 28 de maio de 1987.)

Lourival Baptista - Jutahy Magalhães - Ruy
Bacelar- José lgnácio Ferreira -João Calmon

-

- Jamil Haddad - Nelson Carneiro -Itamar
Franco- Alfredo Campos -Ronan Trto -Severo Gomes- Fernando HenriqUe Cardoso-......;.;; Mário Covas - Mauro Borges - Iram Saraiva Irapuan Costa Júnior - P_ompeu de Sousa Maurício Corrêa - Meira FjJho - Roberto Campos- Louremberg Nunes_ Rocha- ~chid Sal-:_·
danha Derzi - Wilson Martins - Leite Chaves
-José Richa- Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli -'--José Paulo Biso!.

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
- A lista de presença acusa o comparecimento
de 59 Srs. Senadores. Havendo número ~egimen
taJ, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção ·de Deus, iniciamos nossos tra~
balhos.
O Sr. 1 ~-secretário irá proceder_ a leitura do
Expediente.

n~

-_ -_ De. agr~decimento de comunicações:
-~-~------?

- N• 94/87; (ni 149/87. na origem), de 29
- de maio do corrente ano, referente à aprova----:-='Çãó das matériãs _constarites âas Mensagens
da Presidência da República n~ 613, 733,
- 765.72,756, 742,736,448.552,559,701.
758,562.746,425,565 e 731, de 1986.

-MENSAGEM -DO SENHOR PRESJ- DENTE DA REPáBUCA. SaBMETENDO À
DEUBERAÇÃO DO SENADO A ESCOUfA
DENOME!ND!CADOPAJMFUNÇÃOCWO
PROVIMENTO DEPENDE DE SUA PRÉVIA
AQ(f!ESCÉNCIA:

MENSAGEM
N• 92, de 1987

É lido o _seguinte

(N• 148187, na origem)

EXPEI)IENTE
MEI'ISAQENS DO PRESIDEN'ffi
DAREPÚBUCA
Restituindo autógrafos de Projetas de L_ei
sancionados:
N• 90/87 (n• 145/87. na origem), de 28
de maio do corrente ano, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n~ 9, de 1987 (n~ 83/87,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que díspõe sobre
a transferência e moVímen_tação dos servidores da Administração Federal direta e das
autarquias federais.
_
(Projeto que se transformou na Lei- n~
7.605. de 28 de maio de 1987.)
N• 91/87 (n• 146/87. na origem). de 28
de maio do corrente ano, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n• 4, de 1987 (n'7.133/86,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor

ExCelentíssimos Senhores MembrOs do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 4f (item III)
da Constituição, tenho a honra de submeter à
aprovação de Vossas Excelências a escolha que

d~jo ~~r, do Senhor Enaldo Camaz de MagaJhaes, Mirustro de Segunda Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular de Bangladesh, nos tennos dos_ artigçs 56 e 58 do Regulamen~ de Pessoal do Serviço Exterior, baixado
pelo Decreto n~ 93325, de 19 de outubro de 1986.
2. Os méritos do Ministro Enaldo _Cam~ de
Ma_galhãeS, que me_ induziram a escolhê-lo para
O: de~p_enho_ dessa efevada função, constam
da anexa informação do Ministério das Relações
Exteriores.

BrasOia. 29 de maio de 1987.-JOSÉ SAR-

NEY.

INFORMAÇÃO

CURR!CULUM WTAE:
Ministro ENALDO CAJ-111\Z. DE f;IAGAUiÃES.
Rio de_Janeiro/RJ, 11 de dezembro de 1927.
F~ho de Henrique de Magalhães e
.
Lucinda Camaz Magaiháes.
Curso de Preparação à_ Carreira de__ Diplomata,
IRBr.
_
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr.
Bacharel ern_Ci_êndas Econ9mlcas, CJEG.
Curso· Superior de Or.ie!Ta, ESG. _
Certificado de conclusão do Curso de Fundaffientos ~e Computadores para Executivos -OBM).·
CurSo de Afualização da Escola Superior de Queira.
·CurSO- de Colégio Interamericano d~ _De(esa, Washington.
Cônsul de Te(ceira Classe; 30 dejaneirci de 1957.
Segundo-Secretário, merecim.e:nto, ~1 de outubro
da1961.
~---- -·
Primeiro-secretário,_ antigüidade 30 de abril de 1969.
.
COhSelhéiró, -mereçimento, 1_9 de janeiro de_1973.
Ministro de Se:gunda Oasse, merecimento, 21 de
junho ·de 1979.
_
AssiStente do Chefe da Divisão de Comunicações,
1957.
ASsistente--do C~fe -da Pi'[i.s_~P- Comercial,
1958/60.
- .
Assistente _do Chefe da Divisão Económica da
América, 1961.
Assistente_.do Chefe da Divisão da OEA. 1962/63. Sub_ch_efe da Divisão de Transportes e COrrtunica_ções, 1972f74.
·
Na secretaria de Estado, 1978179.
Havana, Segundo-Secretário, 1963/64.
Havana, Encarregado de Neg6cios, 1963_e 1964.
Nova Yorque, ONU, Segundo-Secretário 1964!67.
Moscou, Segundo-Secretário, 1967/69.
Moscou, Primeiro-Secretáiio, 1969n1
Ottawa, Cohsellieiro. 1974178.
Ottawa, Encarregada de Negócios. 1974. Í975
e 1976.
Antuérpia. Cônsul-Oerai, 1980/86.
Dhaka, Ministro-Conselheiro, 1986/87.
[Festival Nacionai de B_anana. 5antos.J959 (representante do MlU:). - -__
.
IT Reunião Plenária da Coni.issão Mista BiaSii~Pa
raguai, Rio de Janeiro, 1961 (membro).
Grupo de Trabalho sobre o Comércio cOm O_ Paraguai, 1961 (re-presentante do MRE}.
Grupo de Trabalho sobre FertiJilantes. Ministério
da Agricultura, 1961 (representante dO MRE).
Reunião da Comissão Mista Permanente BrasiJ-Qruguai-Montevidéu, 1961 (membro da sessão
brasileira).
Missão ao Brasil às solerlldades do Sesquicentenário da Independência do Paraguai, AssUiiÇão,
1961 (membro).
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Primeiras Reuniões Ordinárias do CIES, Washing~

ton, 1962 (membro).
Primeiras Reuniões Anuais do CIES, México, 1962
(membro).

Comissão Oiganizadora da VIl Conferência Regional da Organização das Nações Unidas para a
FAO, Rio de Janeiro, 1962 (membro).
XIX Sessão da Assembléia Geral da ON<:!,. Nova
Yorque, 1964 (membro).
I Sessão da Junta de Comércio e Desenvolvimento, Nova Yorque, 1965 (membro).
XIll Sessão do Conselho Administrativo do Fundo
Especial, Nova Yorque, 1965 (delegado suplente).
Conferência Plenipotenciária sobre Tráfego Co-

I:: lido o seguinte
01. no 231/GP
- _BrãSília, 21 de maio de I 987.
8enhorSenador:
Solicito a Vossa ExCelência a retirada do Projeto
de Lei do Senado Federa1 n9 254, de 1986, oriundo deste Tribunal, Mensagem n~ 2, de 1986, tendo
em vista- um reexame da matéria.
COlhO aóportliliidade pai-a n;novar a Vossa Excelêl1da-oS piàtestoS -de elevada estima e distinta
consideraÇãõ: _;--JV\fuistrO Lauro Leitão, Presidente do Tribunal Federal de Recursos.
O SR. PRESIDENI'E (José lgnáclo Ferreira)

- A PieSidêilCia defere a solicitação. O Projeto
de Le~ do ~en~do n9 254/86 vai ao arq~ivo.

mercial de Países sem Litoral, Nova Yorque, 1965
(delegado suplente).
Comitê dt Tungsténio da ONU, Nova Yorque,
1965 (delegado).
VI Sessão do Cómitê de Desenvolvirhento Industrial, Nova Yorque, 1966 (delegado suplente).
Conferência da ONU sobre Cacau, Nova Yorque,
1966 (membro).
Reunião da Organização Internacional de Estan-

O SR. PRESIDENI'E (José lgnácio Ferreira)
- Sobre a .Mesa, projeto que será lido pelo Sr.
J9-Secretád0.

É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO

N• t7;de 1987 -Complementar

dartização, Moscou, 1967 (representante do
MRE).

I SesSão da Junta de Desenvolvimento Industrial,
Nova Yorque, 1967 (delegado. suplente).
El<posição Internacional de Calçados (OBUV 69),
Moscou, 1969 (diretor).
Negociações Maritimas, Moscou, 1970 (membro).
Sessão Espeda1 do SUbcomitê Jurídieo da OAO,
Washington, 1972 (chefe).
.
Reunião de Consulta Aeronáutica, Brasil-Espanha, Madrid, 1972 (delegado).
Reunião de Consulta Aeronáutica. Brasil-Portugal,
Usboa, 1972 (delegado).
Reunião_ de Consulta Aeronáutica, Brasil-Peru, Uma, 1972 (delegado).
Reunião do Cemai, 1972/1974 (representante do

MRE).

.

XX Período de Sessões_ do _Comitê Jurídicá da
OAO para a adoção de medidas para a repressão
do apoderamento ilfcito de aeronaves, Montreal,
1973 (delegado).
Conf~ência para o estabelecimento da Comissão .Latino-Americana de Aviação Civil, México,
1973 (delegado).
Reunião de Consultas Aeronáuticas entre o Brasil
e a Grã-Bretanha, Rio de Janeiro, 1973 (delegado).
Negociações Aeronáuticas com autoridades ve-nezuelanas, Rlo de Janeiro, 1973 (delegado).
Negociações Aeronáuticas entre o Brasil e Israel,
Rlo de Janeiro, 1973 (delegado).
O Ministro Ehaldo Camaz de ~ga1hães se encontra nesta data no exercício de suas funções de
.Ministro-Conselheiro na Embaixada do Brasil em
Dhaka.
·
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em
de de 1986.._:_.:_ Marco César Meira Naslausky,
Chefe do Deoartamento do Pessoal.
(À Comissáo de Relações &ter/ores.)
O SR. PRESIDENI'E (José lgnácio Ferreira)

- 0 Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, oficio que vai ser lido pelo Sr.
1.9 Secretáriá.

Autoriza- os empregados a utilizar o-

saldo do Programa PIS - PASEP para
aqulslçáo de casa própria.
O CongreSso Nã-cional decreta:
Art I<>- O art. 4~ da Lei CorriPJenientar n~ 26,
de 1 I de _setembro de 1975, fica acrescido do
seguinte§ 49:
-§ ~9 O titular de c~demeta do Programa PJS
- ----pASEP poderá dispor 4o seu saldo parcial ou
total, para aquisição ou construção de casa própria.
_
Art. 2 9 O Poder Executivo expedirá regulamentaÇão à presente lei, no prazo de 60 (sessenta)
dias.
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
-Art. 49 Revogam-se as disposições _em contrário.
Justiftcação
A alteração ora proposta vem ao encontro dos
anseios de iiiilliares de -pãrtlcipes do Progr.:ima
PJS/PASEP, tuja fina1idade soda] se completará
com a permissão para o saque, nas hip6teses
de aquisição ou de construção de casa própria.
O _sentido humanitário da Proposição, pois, salta aos olhos e dispensa elastérios.
·Vemos, assim, de swna utilidad~_ a reformu·
lação da Lei Cóinplementar no 26, de- i 975, r1o
partlcu1ar.
Sala das Sessô<is, I• de junho de Iil87.- Oda·

dr Soares.

LEGISlAÇÃO OTADA
LEI COMPLEMENTAR N• 26,
-DE !I DE ·sETEMBRO DE I 975
Altera dlsposlçóes da legislação que
regula o Programa de Integração Social
,(PIS) é o Programa de Fonnação do Patrlmônlo do Senlldor PlíbUco (PASEP).
Art. 4 9 As ímportânci-;·~das nas contas
individuais dos participantes do PIS - PASEP
são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o
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disposto nos parágrafos deste artigo; indisponíveis por seus titulares.
§ . 19 Ocorren-do casamento, aposentadoria,
transferência para a rêserva remunerada, reforma
ou inva1idez do titYiar Qa coota indívlQual: poderá
ele receber o respectivo saldo, o qua1, no caso
de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e coin
a legislação especifica de servidores civis e milita·
res ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular,
nos termos da lei civil.
§ 2~ Será facultada, no final de cada exercício
financeiro posterior ao da abertura da conta individual, a retirada das parcelas correspondentes aos
créditos de que tratam as alíneas "b" e "c" do
artigo. 3•
§ -39- Aos participantes cadastrados há pelo
menos 5 (cinco) anos e que percebam salário
mensal igual ou Inferior a 5 (cinco) Vezes o respectiVo salário mínimo regional, será facultada, ªo
final de cada exercício ftnanceiro, retirada complementar que permita perfazer valor igual ao do
salário minimo regional mensal vigente, respeitadas as disponibilidades_ de suas_ contas individuais.
- - - -. . O SR. ffli!S_ID13'1TE (José Ignácio Ferreira)
-O projeto lido vai à publicação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad, como Uder do PSB.

O SR. JAMIL HAI>DAD (PSB - R.J. Como
üder.) -Sr. Presidente, Srs_. Senadores:
Fui surj:lreendtdo, sábadO, no Rio de J8nei(O-lá compared para um seminário da juventude
SO<:iéillsta - ao ler ria Trtbt,ma • Imprensa.
em letras garrafais, na primeira página:
"Senado Investiga A Dívida Externa."

DEVASSII NO BANCO CENTRAL

que

A Comissão Especial do Senado
investiga a dívida externa começa na segunda-feira uma ampla auditoria no Banco
Central. Além de procurar respostas para
23 itens sobre endividamento, como a ori·
gem de cada débito e quanto o País de
fato deve, a Comissão vai apurar a dif~
rença deUS$ 1 bilhão relativa à balança
comercial do ano passado. Segundo o Senador Carlos Chiarellí, será a primeira vez
que se promoverá o inventário da dívida
externa brasileira. Os trabalhos da ComisM
são do Senado deverão durar entre 15 e
20 dias..
Página 8

Esta~é a ch~ada da-primeira páginá~ E a mãtéM
ria, na página 8, com wna bonita fotografia do
nobre Seriador Carlos Chiarelli, diz que a Comissão da DMcla Extem_a reUJ)íu e decidiu entregar_
essa auditoria a dois nobres membros da Com!S:
são: o Senadõr,ViglliOTávOra e o Senador ROrum
Trto.
Sr. Presidente, a razão da minha estranheza se
deve ao fato de que sou membro da Comissão,
não deixei de comparecer a qualquer reunião,
desde que tenha sido convocado. E, estranham~~. h_ayendo $.c;l.Q __ÇOflVQÇaQQ para__ llffijl_r_e~
nião no gabinete do Uder Carlos Cbiarelli, telefonei para aquele gabinete e fui informado de que
a reunião havia sido transferida. V"un a saber, pelo

se

'
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nobre Senador Virgflio Távora, que no dia Imediato telefonou para o gabinete _do Presidente da
Comissão, Carlos Chiarelli, e perguntou quando

seria a nova reunião da Comissão e S. Ex' lhe
declarou: "Estamos reUnidos agora", o que fez

!5iARiô"6óCONGRESSO NAOONA't (Seção H)
mações e desse infcio de nosso trabalho junto
ao Banco Central, hoje segunda-feira, do qua1 não
tínhamos conhecimento. 56 isso.
O SR. JAMIL HADDAD -

Nobre Senador

com que o Senador Vlfgílio Távora comparecesse -Virgílio Távora,- o aparte de V. Er é por demais
ao gabinete do Senador Carlos Cbiarelli, onde e~rdarecedor da situação real que atravessa a cofoi, então tomada a deliberação, no sentido de missão que investiga a dívida externa brasileira.
que os dois mencionados Senadores compareM Sabe V. EX que holNe uma reunião desse tipo,
logo no inicio dos _trabalhos - para a qual tam~
cessem ao Banco Central para fazer um levanta·
mento a respeito da dívida externa brasileira.
Quero também, deixar bem claro, que havia
eu deixado, na última reunião da Comissão a que

compareci com o nobre Relator, Senador Fernando Henrique Cardoso uma série de quesitos a
serem respondidos pela direção do Banco Central.
O Sr. Vlrgflio Távora- Permite V. Ex" um
aparte?
OSR. JAMJLHADDAD-Com muito prazer,
ouço V. Exl'

O Sr. VIrgílio Távora- Eminente Senador,
de início é para corroborar em gênero, número
e grau com o que V. Ex' está dizendo quanto
aos fatos acontecidos. Realmente V. EJt9 e eu fomos convocados para uma reunião no gabinete
do eminente üder do PFL Lamentavelmente essa
reunião não se realizou por razões das mais diversas. Parece-nos qUe era dia em· -que se reunia
a Executiva do PFL, para depois levarem aquele
caloroso apoio a Sua Excelência o Senhor Presidente da República. No dia seguinte, como medida preliminar, telefonei ao. Sr. Líder Carlos Chiarelli ind.!lgando - ele Presidente que era da COmissão - quando a mesma Comissão iria se
reunir de novo, já que era assente entre os Membros da Comissão que deveria haver algumas sessões, não públicas, mas privadas, em que ficassem assentados - assim nos disseram --os
pontos básicos do que esta Comissão deveria pedir ao Executivo. Muito bem. O atendimento ao
telefone foi feito gentilmente pelo próprio Líder
do PFL. que disse: "Não, n6s estamos reunidos
aqui". Foi a razão a que lá nos dirigíssemos. Mas
queremos esclarecer a V. Ex" que na reunião, óbvio, a inteligência do_ Senador Carlos Chiarelli
sempre funcionando, ''vamos examinar as contas
do BACEN", aliás, seguindo meUs ou menos esse
roteiro a que V. Ex" está se. ref.erindo, por uma
Subcomissão constitufda por um representante
da Oposição e um representante do Governo, o
Vi.ce-Presidente e o Relator adjunto~ poro Senador Ronan Tito, nosso coleffi1, haver sido designado pelo Relator, Fernando Henrique CardosO,
naturalmente assoberbado por trabalhos, como
Relator auxiliar. Tornamo~ conhecimento do en~
contro dos dois ilustres representantes da Maioria
Senadores ·carias Chiarelli e Fernando Henrique
Cardoso_ com o Sr. Ministro da Fazenda, com
o Sr. Presidente do BACEN_ pelos jornais, náo
pelo jornal que V. Ex-- está lendo, que traz resumidamente o _assunto, mas .e_m IJm. outro, ~ não
me engano, FoUta de S. Paulo. Não nos recordamos bem, porque lemos a noticia há dois ou
três dias, quando soubemos que já tinham entabulado negociações necessáôas com_ essas duas
autoddades. Hoje, pela manhã, procuramos os
Senadote_s_R.Qnan Tito~ Eernand.o Henrique" Cardoso, para nos certificarmos destas novas infor-

bém não fui convocadO - quando foi tomada
uma decisão de procurar o Presidente_ da República para converSar com ele sobre a constituição
da Comissão para apurar a dívida externa.
Sr. Presidente, o Senado tem, de acordo com
o seu Regimento, dentre suas atribuições, a de
constituir comissões especiais, Comissões Parlamentares- de Inquérito, autonomamente. É um
dos deveres d_o Senado; na realidade, co~uir
com autonomia comíssões para ~clarecer determinados fatos que ocorrem- na vida do nosso
País.
Achei esquisito, estranho_ afotografia da Comissão junto ao Senhor Presidente da República, e
o Senhor Presidente dizendo que daria toda a
ajuda para que a Comissão pudesse chegar a
um resultado concreto a respeito da dívida externa
brasileira. Foi a primeira atitude da Comissão que
me defxou. na realidade, perplexo e me fez ir ao
encontro do seu ~residente e manifestar a minha
revolta. Talvez eu seja um elemento pernicioso
à Comissão, porque sou convocado quando não
há reunião e quando há, não sou convocado.
Acho que a Nação e o povo brasileiro esperam
que esta Comissão nijo tenha sido constituída
para dar prestigio na imprensa escrita, falada e
televisada, a qualquer um dos Srs. Senadores;
a Nação espera, na reaJidade, que a Comissão
aja com independência, honestidade e que possa
entregar à popu1ação brasileira o resu1tado de
uma apuração franca, honesta, que não seja toldada, que não seja uma apuração fraudulenta.
Quero· deixar bem claro que os membros que
compõem essa Comissão são elementos de alto
gabaritO, contra os quais não tenho absolutamente nacL:t de of$f~m pessoal em termos de dúvidas;
quanto as suas condutas. Agàra, sob o aspecto
político, existem, talvez., algumas pessoas interessadas apenas rio jogo de cena e o nobre Senador
Virgílio Távorif e o Vice-Presidente da Comissão
têm-se empenhado com perguntas que causam
da parte das pessoas que são inquiridas até uma
certa irritação em razão d~ querer ir ao fundo
do poço, de querer a verdade. Na realidade, estou
aqui para denunciar se esSa Comissão não cumprir o papel para o quaJ foi designada. É o que
espera, ta~~m. a população brasileira.
O Sr. Vlrgillo Távora- Permite V. Er um
aparte?

O SR. JAM..IL HADDAD Virgilio Távora.

Ouço o Senador

O Sf. Vlrgfllo Távora- Eminente Senador,
lamentavelmente aqui não estão presentes nem
o Sr. Presidente. ne_m~o _Relafor da Comissão. Mas
queremOs aizer a Ex-, 'pois algUns-pontOS devem
ficar b~m claros~ porque quem está ouvindo V.
Ex' assim Talar
a impressão de a ComiSSão,
agi~ em completa di559nância. Ainda bem que
V. Ex" fez uma ressalva, não temos feito" outra
cot~ _que procurar cheQar à verdade. E agora
o Senado que fique atento ao que vamos dizer,

v.
tem

ter
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e que ia ser objeto _de um discurso, mas, agora,
o faremos. Sabe Y._ Er que o ex-Ministro Funaro
foi à nossa Comissão. Sessão aberta, $. ·~ se
indignou bastante quando dúvidas foram colocadas sobre os números da reserva cambial, das
nossas divisas, à época em que foi decretada a
m<;>rató~a, e dúvidas, também. quanto ao Balanço
Comerctal do ano passado. Então, dissemos a
S. Ex' que estava .depOndo aqui para o Senado,
qu7 seria na sessão secreta, para não prejudicar
os mteresses do País que iriarnos discutir a questão. E na sessão secreta, V. Ex" déve estar lembrado: "Min_istro, queremos muitO bem-ao País porque senao teríamos dito de público-que as reservas estavam estimadas como o Balanço- Comercial de 86, e.om 1 bilhão a mais miS .eStimativas
oficiais que não respondiam à verdade. Vê V. Ex',
e é preciso que os nobres membros do Senado
que aqui estejam presentes fiquem cientes de que
há esses desajustes, digamos, dentro da Comissão, m~s _que a Comis~ão, pai intermédio da
maioria1dos seus membros, tem procurado averiguar aquilo que seja a verdade. Era essa a inter~ção que queríamos fazer no discurso de V.

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador
V"IJ'gilio Távora, mais uma vez V. EJr coloca, no
pronunciamento qUe faço, SJ.Jbsídios de_~ma
utilidade.
Há um outro fato que me causou estranheza,
~-também a V. Ex' Segundo noticiário de jornal,
porque estamos na base do "saber por ouvir dl·
zer", ou por noticiário da imprensa, o nobre Presidente, Senador Carlos Chiarelli - e é pena que
S. Ex' não esteja presente, fico contristado, porque
não sou de _fazer criticas_ pelas costas, quando
faço gosto que a pessoa esteja presente, inclusive
.para me refutar- o_ nobre Presidente e o Relator,
Senador Fernando Henrique Cãfdoso, estiveram,em nome da Comissão, com o Sr. Ministro da
Fazenda e com o Presidente do Banc:_o _Central,
e os membros da Comissão contiôuam.sern saber
do fato, sem saber do que houve, sem saber qUãi
foi a reunião que tomou tal deliberação no sentido
de que S. ~ compareCessem representando a
Coinissão. São fatos estranhos._ e~ _quero deixar
bem claro, não coloco como sendo de interesses
escusos, interesses de não apurar em profundidade. Mas tais fatos estranhos têm ocorrido, parecendo-me muito ligados a problemas de ordem
de projeção político-pessoal ExiSte algo de podre
no Reino da Dinamarca.
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador
Jamü Haddad,_ permite-me V.~ um aparte?

OSR.JAMJLtfADDAD-Antestereiamaior
satisfação em ouvir o nobre Sena.d.or João M~ne
zes, que já havia solicitado um aparte. Logo ap6s,
ouVirei V. Ex', coni muita satiSfaÇãO:-O Sr. J~o Menezes -Eminente Senador,
estou ~sÇutando e verifico qué V. Ex' coloca ..sempre o Senador Carlos Chiarem como homem degrande capacidade, wn grande lutador, um pa~
triota e procura fazer-lhe também algumas restrições na parte política. Não vejo por que. Por outro
lado, V. Ex" faJa que, convocado para a reunião,
ela não se realizou. Deve ~r havendo ~gutn
mal-entendido aí, porque nenhum membro da
Comissão iria dispensar a presença de V. Ex' A
presença de V. Ex" é multo útil, e todos 'estão
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interessados em que V. Ex' compareça. Quem

sabe, não foi em um fim de semana, quando
convocaram a reunião, e V. EX' não se encontrava
em Bra5l1ia por qualquer circunstânda, tenha, por

exemplo, viajado para o Rio de Janeiro ou o convite n~o éhegou a V. Ext Pode ser que tenha acontecido qualquer coisa assim. Mas não pode haver

nada de pessoal do Líder Carlos Chiarei!~ que
tem o maior apreço por V. Ex:, é wn dos entusiastas dessa Comissão, como também, todos
nós conhecemos o que tem feito em matéria econômica, em matéria financeira. procurando mar-

car sua posição aqui no Senado. E assim será
nessa Coinissão, que é ela mais alta importância.
Tenho certeza que V. Ex!' nã"o está atribuindo qual-

quer ato menos, digamos. respeitoso, menos congressual a si próprio porque faz parte da Comjs..

são. Fique certo de que não Irão tomar nenhuma

deliberação sem a sua presença. O que pode
acontecer é que estejam tomando dados aqui
e acolá para trazerem à Comissão a fim de serem
clscutidos, como V. EX" pOde trazer também, não
está obrigado a buscar um dado e convidar toda
a Comissão para apanhá-lo. Isto poderá acontecer, é só uma hipótese. O que quero ressalvar
aquf é que o nobre Senador Carlos Chiarelli tem
o maior apreço por v. Ex' esenarncãpaz de fazer
qualquer ato que prejudicasse a indispensável
presença de V..Ex!' na CorriisSão.
O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador
Joã.o Menezes, quero deixar bem claro que não
tenho nada em termos pessoais contra o nobre
Senador Carlos Chiarem. Pelo contrário, é uma
pessoa com quem me relaciono muito bem.
Quando ocorreu a minha não c~Jnvocação à Comissão _que deliberou sobre a ida ao Presidente
da República, considerei como, talvez, urna falta
de informação. Mas, o que está ocorrendo são
coincidências coincidentes. Houve o segundo fato
e, na realidade, houve o terceiro que foi a ida
dos nobres presidente e relator ao MirUstro da
Fazenda e aó Presidente do Banco Central.
Então, estou aqui, neste momento, fazendo um
alerta, porque acho que a Nação espera muito
desta Comissão, porque a Nação procura se aprofundar nos dados sobre _a divida externa. A Nação
não conhecia nada desta dívida externa e a vereia~
de é que o que ocorre hoje neste País, e ocorre
já há algum tempo é sempre maquinado. Agora
mesmo no jornal, n6s vemos: "Balança Comercial
foi Maquinada", diz Salek, que dizer quer, então,
nós temos um bilhão a mais colocado como saldo
da balança comercial em 1986.

O Sr. Mauro Benevldes- V. Ex" permite
um aparte, nobre Senador.
O SR. JAMIL HADDAD - É justamente .o
que o Senador Virgílio Távora declarava que havia
uma diferença de um bilhão. E o bilhão apareceu.
Ouço, com muita satisfação, o nobre Senador
Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador
Jamíl Haddad, eu gostaria naturalmente de utilizar
argumentos semelhantes àqueles que foram agora mesmo mencionados pelo nobre Uder João
Menezes no que tange ao Sena4or Carlos Chiarem. E digo a V. EX' que o Senador Fernando
Henrique Cardoso, também referido por V. Ex'
no seu pronunciamento na tarde de hoje, jamais
cometeria, em relação ao Uder do PSB nesta Ca-

I'

sa, aquele gesto de desconsideração excluindo-o
de um con~to ela malar relevância p~a a elucidação de um fato d~ extrema w:avidade para a vida
brasileira. Mas nãO seria simplesmente para fazer
justiça nest~ caso, esclarecendo o episódio ao
Senãdor Fernando Henrique Cardoso. É apenas
pafa chamar a atenção- de V. Ext e da Casa, já
que agora outro fato se adiciona àquela justifi- •
cação inicial para a construção de uma CPI, relaclonada com a apuração da dívida externa. O
meu desej() __é chamar a atenção de V. Ext para
um instrumento de que dispõe esta Casa e que
independeria da formalização de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito, para que todos esses
fatos fossem apreciados por parte do Senado Federal. Nós dispomos de uma Com[ssão que, por
preceituação legal, funciona independentemente
daquela resolução que se votou recentemente
nesta Casa, a Comissão de Controle e Fiscalização
do Senado~ Poderia V. Ex!' perfeitamente, ou qualquer Senador, através desse órgão técnico, buscar
os esclarecimentos que se tomam indispensáveis,
diante da veiculação de notícias cçmo esta relacionada com a maquiagern da balança cambial
do País. Veja V. Ex" que todos esses fatos, agora
apurados por uma CPI espeCifica, quem sabe,
poderiam também ser apurados ~. permanentemente, no curso de toda a Sessão Legislativa,
pot esta ComissãO de Controle-!!! Fiscalkaçã:o.
E. com isso, o Senado dg;poria de um instrumento
eficaz que, nas mãos dos Senadores, S!'!ria, sem
dúvida, de extrema valia para resguardar o interesse público. Daí _o meu dé_sejo de_ aparteá-lo
neste momento, para realçar a importância dessa
ComiSSâo, sem ter :sido, até hoje, inexplicavelmente, aquela preeminência da estrutura regi~
mental da Casa.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-A Presidência s_olicita do prezado Senador Ja~
mil Haddad que conclua seu pronunciamento,
uma vez que o seu tempo já ultrapassou em 5
minutos,
O SR. J,\MIL HADDAD .,.... Sr. Presidente,

Srs. Senadores, deixei bem claro no meu pronunciamento que tenho respeito e admiração pelo
Presidente e pelo Relator dessa Comissão. Mas
o andar da carruagem não está me satisfazendo.
Não sou homem de guardar as coJsas, quando
acho que elas não estão_ correndo, até vamos
usar uma linguagem, neste momento, muito debatida e muito discutida "ela não está andi:mdo
nos trilhos". Faz-nos lembrar a Norte-Sol, apenas
é aJinguagem do momento. Recordo-me de que
o Senador Meira Filho, que se encontra à Mesa,
presidindo a sessão, fez um requerimento de informações ao Barico Central, a -iesPeito do montante da divida externa e ouviu do Chefe do Gabinete_do ex~P.residente do Banco Ceritral a informação de que haveria necessidade de cerca de 6
meses; para poder fornecer _o dado real sobre
a dívida externa do Brasil. Como Sr. Presidente,
os nobres Senadores Virgílio Táyora e Ronan Tito
Irão ao Banco Central e têm um prazo, segundo
informações jomaJisticas, de 20 dias para fazé
esta auditagern no Banco Central, talvez venham
de Já com a informa~o que haverá necessidade
de mais- 5 meses
dias, p.;irã- que possam
na realidade, conseguir do Banco Central os dadoS referentes à dívida externa.
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O Sr. Vlrgillo Távora- Antes de V. Ex' tenninar, permita-nos, aduzir, de que este prazo aí dado
nos jornais é um atentadO a:té à nosSa inteligência,
'5e o acertássemos, É um f~._ Se a.C9fui~_o,
pela maioria dos seus membros, já que V. Ext
riãO esteve presente, dedâiu qUe OViCe-PieSi_deli.;
te e o Relator adju_nto fossem ao Banco Central
fazer essas cb1igências acompanhados de asses~
sares, etc., quer ou não quer a diligência? Se quer,
não pode haver esta limita_ção de tempo. já que
nós sabemos.- e desde aquela época tinha sido
posta em dúvida por um dos membros da Comissão, os dados oficiais que não pode ser feita da
noite para o dia. É a informação que temoS pafã
dar a V. ~ Não aceitamos limif.ação de tempo,
pois não sómos crianças.

O SR. JAMIL HADDAD - Espero na realidade que, como essa informação foi dada pelo
Ch~fe de Gabinete do antigo Presidente do Banco
Central, que o atual Presidente forneça esses dados ao nobre Senador Virgílio Távora e ao Senador Ronan Tito, dentro do prazo estipulado, para
que seja feita essa_auditoria. E-espero, também,
que o atual Presidente, Sr. Fernando Milliet de
Oliveira, receba os membros da Comissão com
um sorriso aberto, como devem ser recebidos
os Srs. Senadores, membros de uma Comissão
da Casa. Não_ sejam os mesmos recebidos, como
foi recebida a delegação do Estado do Espírito
Santo, composta de _Senador.es e vários Deputados Federais doJ~SpíritO ·santO, que haviam
marcado uma audiência com S. Ex' e que lá foram
tratados como estranhos e pessoas que não me~
recessem o respeito e a consideração do Presidente do órgão subOrdiilaOO; na i'eãiídadeser fiScalizado pelo Senado da República.
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
-A Presidência pondera a V. Ex" que seu tempõ
há muito esgotou-se.

e:a

O SR. JAMIL HADDAD - Diante da advertência de V. Ex", como sou fiel cumpridor do Regimento, encerro a minha fala.
Durante o di$CUJ'$Q do Sr. .)aivif}'Íaçiç/ad,.
o:Sr._JoSé lgnácio Fefreiil!, "1 p.:_ViC..e-Pre!iiQeri.te, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Meira Filho. _
Durante o discurso do Sr. JamU Haddad
o Sr. Meira Fdho -deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. José lgná_cio_
FerTeira, JP-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira)
- Concedo a palavra ao nobre Sen<Jd_or Irapuan
Costa Júnior.
O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR -

(PMDB - GO. Pronuncia o seguinte discurso.)
....._Sr. Presidente,_Srs. senadores:
Permito-me prestar breve _depoimento nesta
Câsá sobre o ocorrido em minha Subcomissão
da Assembléia Nacional Con~Jruinte_(a_:_d~_p!jncí
pios Gerais, Intervenção do Estado e Regime do
Subsolo) em vista da polêmica que se instalou
com a aprovação de seu anteproejto. Faço-o em
primeiro lugar por ser esta Casa um subcOnjunto
ela própria Constituinte e, em segundo, por sentir
que muitos aqui não se encontram totalmente
ou foram erronearnel)te esclarecidos, como é o
caso do Pre~dente Húinberto [ll_i::eri.a -....::..:e aPI-0veito a ocasião para reafirmar por S. Ex' minhci
admiração, meu respeito e minha amizade.
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Tivemos naquela Subcomissão, como de resto
em quase todas as outras, um relator escolhipo
ideologicamente pelo Uder de meu Partido na

Constituinte, relator que agindo independentemefite ealgumas vezes até. prepotentemente: sem

barragens e ta1vez até as piscinas dos clubes) devem pertencer à União.
Parece-nos até ter se inspirado S. Ex' no arl
11 da Constituição da União SoVIética que diz:
"São propriedades exclusivas do Estado:
a t~rra, o subsolo, as águas e as flore~."

a tolerância e a _conciliação tão brasil_eira, viria

a produzir um anteprojeto seu, não da subcomissão, exageradamente estatizante nem de centro-esquerda, mas de esquerda mesmo, _esque-

ddo de que sendo o povo brasileiro, de centro,
assim o é a Assembléia Nacional Constituinte: que
o representa e, via de regra, cada uma das subcomissões.

O resultado não poderia ser OtJtfo, Sr. Presidente: o anteprojeto foi clemocratic:amente esma-

!~to

para citar apenas um exemplo, sem entrar

- em outros pontos, como ~buição_de gás lique-

feito, refino de petróleo, transporte de derivados,

etc.

_ .

. _ _

__

__

Este é o depoimento, Sr. Presidente, Srs. Sena-.
dores.
"PãSsareffiOS às fàses SeQUírites deste trabalho
constituinte C()ffi o_ espiríto democrático c0ncllia4or que de_V~ Pfe~iCfir_ji_S açóeS_ dos homens
responsáveis. Vamos dialogar atê com os que não
têm diálogo na busca da Constituição democrática ÇjUe o povo bras~_eiro espera, mas sem intimidas:ão e sem fraqueza, como não poderia deixar
de ser.
Muito obiiQa:Ciq: (MUito bemT)

e

gado pela subc:omissão por dois terços de seus
votos (e até por maiS, -em Vários momentos) em
que p~se as ofensas que se tentou perpetrar e
as pressões de pessoas estranhas à subcomissão,
que ali foram levadas por extremistas, com o propósito de intimidação. Derrotados, batidos os exM
tremistas buscam agora as meias verdades e, ás
vezes, as completas mentiras para ampliar a campanha de pressão - pois sem pressão onde vão
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
chegar? Minúsculos nos VQtos não poderiam ser
-A Presidência concede a palavra ao nobre Semaioria na Constituinte e isto os desespera. Mas
as pressões não nos intimida_m pois intimidar-se nador Carlos Alberto, como Uder do PTB.
não pode quem tem, como respaldo, os desejos
O SR, CJUU.J)$ ALBERTO (PTB - RN. Code um povo e a consciência da face que deve mo Lider, pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
ter uma Constituição democrática.
Presidente, Srs. Senadores:
Errou o Uder do meu Partido no seu crítérlo
_Há um conserlsõ. em toda Nação, em tomo
de escolha - não se escolhem homens numa da constatação de que o País marcha, velozmen~.
Casa de representação popular (a mais impor- para um dos mais dramáticos impasses de sua
tante delas) para funções importantes ao arrepio
história. Dois anos após a instalação de um regida própria representatividade.
me civil, voltamos a nos defrontar, em escala conEscolhesse S. Ex' não os ideologicamente mais
sideravelmente mais ampla, com todos os eleà esquerda mas os mais representativos e não
mentos da crise que resuhou no fim do regime
teríamos tantos problemas e esse inído de cisão
mmtar.
que depõe contra todos nós, independentemente
A economia do País, segund_o economistas da
até de nossa participação nos epis6dios. Não te-direita e da esquerda, está esgarçada pelo vaivém
riamos fatos desagradáveis como os_que tivemos
dos pacotes, pela falta de credibilidade dos conduna Subcomissão da Reforma Agrária (onde, digatores da área económica e, o que é mais grave
se de passagem, o relator, que é de meu partido,
pEila ausência de um programa para o País com
nem titular é, mas suplente, de escassa represenum mínlmo de nitidez e coerência doutrinárias.
tatividade portanto) Fosse na minha subcomissão
No campo p-olítico~ assistimos a uma cena insólita: o Partido que detém o poder, o PMDB, defla~
o relator escolhido pela representatividade, pelos
n<?s de brasileiros que votaram, e seria ele o Depugra, através de uma de suas muitas facções, uma
campanha nacional por eleições diretas e propõe
tado Luiz Viana Neto (ou outro, do mesmo partido
a redução do mandato do Presidente da República
e do mesmo Estado do relator, apenas com uma
votação bem mais expressiva) e tenho -certeza
-que, por sinal, é Presidente de honra do partido
de que nao haveria a intolerãnda que cara~rizou
e filiªdo a seus quadros. Por trás dessa aparente
os trabalhos.
_ ·
_ contradição, meia~dúzia de candidaturas presiNão haveria a ignorância das propostas apredenciais do PMDB movimentam-se yelozmente,
sentadas praticamente ln totum.
encenando um falso rompimento com o PresiNão haveria um anteprojeto repudiado pela
dente. Falso porque, se de um lado sugerem congrande maio_riê.l da subcorn_issão.
trariedade e indignação com os rumos que o PreHaveria acatamento de emendas (o relator acasidente estaria dando à administração, de outro
tou, de 327, apenas 13 emendas em parte, aquecontinuam donos dos principais cargos da admi·
nistração pública - justamente _aqueles incumlas que não alteravam a !'!:ssên_çja <!e_seu r~.latórfo).
Haveria. ao final, um projeto melhor, pois temos
bidos de definir as políticas a serem adotadãs.
que reconhecer, a bem da verdade, que o projeto
No campo social, desnecessário entrar em definal que confeccionamos deixa a desejar como
talhes. O Presidente da República tem em mãos
ajuntamento de partes que é, padecendo às vezes recente relatório, intitulado: "Brasil, Ano 2.000",
da falta de burilamento e conexão.
de autoria do eminente professor Hélio Jaguaribe,
que radiografa, com números atualizados, o qua~
Mas é bom que se diga. Não importando os
chavões extremistas que se ouvem pelos corre- dro de miséria do Brasil. Dos 135 milhões de
dores desta Casa, e bem melhor que o do R.ei<J.tor,
brasileirQ$-'--~-metade está excluída do processo
para quem, por exemplo, todo o potencial de ener- de produção e consumo- sendo que 40 milhões
gia (incluídos af canaviais, florestas. etc.,) deye
vivem no que se ~nvencionou chamar de "mis~
na absoluta-", ou seja; quase duas Argentinas de
pertencer à União. Para quem tamDém todas as
cofeções de águas (ín<!fuídos aí oS açudes, as
míseráveis.
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.A crise que aí está não surgiu do dia para a
noite. Tem sua origem na fa1ta de um projeto
Qlobal para a sociedade tirasileira. O_regime
pós-64 modernizou o P{lls ~ fif\COIJ _as ÚJI).dações
do Brasilano 2.000. Há, inCOnte-stavelmente, méritos neSsas conquistas oPeradas por aquele governo. Há·, contudo, uma enorme dívid_a_; a ex<:lusão,
desse processo, da maioria dos bi-asileiros. Falava-se. até h~ um certo tempo, que antes de dMdir
o .bolo, era necessário que ele cresc.esse.
__
__ Pois_ bem: p regime do PMDB não apenas não
diVidiu o bolo com a massa, coniõ ·simplesmente
liquidou com o bolo. Se antes, éramos UllJ_t'ais
rtco, povoado de pobres por todos os lados, hoje
o quadro é bem diversq: somos um país pobí-e,
cercado de miseráveis por tmdos os lados.
O PMDB, ao longo de sucessivas campanhas
eleitorais e _em sua atuação neste Parlament9.
sempre sustentou dispor de um programa que,
sem abrir mãos das conquistas obtidas no regime
pós-64 - e que to_maram o Páis a oitava economia d.o mundo - , resgataria sua população pobre. Com essa re_tórlca, 6 PMDB ganhou_ eleiçQes.
cresceu e transfonnou-se no principal partido do
País, dono das maiores bancadas na Câmara e
Senado, titular de 22 governos estaduais, de numerosas prefeituras, da maioria dos minl.$térios
e da própria Presidência da_ República.
_O êxito inicial do Planp Cruzado parecja a confirmaçào dessas promesSas. Foi, de fato, uma
boa idéia --: atropelada pela cupidez elehoral do
partido, que não permitiu ajustes na ecOnomia
em tempo hábil e acabou praticando u_m verçladeiro estelionato eleitoral. _
__
E é justamente esse estelionato que- éStá na
ori_gem do quadro de ingovem_abi!idade que ai
está. Jamais, como no Plano Cruzado, a população brasileira acreditou tarlto em seus hOmens
públicos. Mobilizou-~e, exerceu sua cidadania em
altos padrões de civilidade,-admitiu Saciificios pessoais, entregou, enfim, um cheque em branco
nas mãos do Qovemo. E o cheque, como se veri1;1
adiante, seria devolvido sem Jundos.
A decepção oriunda desse episódio-e constatada cinco dias após as eleições de novembro
passado, com o CrUzado II - , está na base de
revolta que hoje se~ percebe na sociedade brasileira.
E o Presidente Samey é a grande vítima de
todo esse processo. É a vítim<:a de seu próprio
partido, que jamais lhe devotou lealdad_e2 Senão,
vejamos: _oPI_;:mo Cruzado foi ~laborado pelos chamados "economistas do PMDB", talentosos rapazes recrutadQS nas univ~rsidades pa_ulistas e cariocas, O_Piano parecia consistente, embora sua ediM
ção exigisse coragem política. Ao Presidente Sar·
· ney não faltou coragem, que obteve resposta imediata da população. Ao PMDB, porém, faltou cora~
gem para promover os inadiáveis e amargos ajustes no Plano.
O êxito inicia] do empreendimento, sem precedentes em matéria de ato de Governo~ foi faturado
in_tegralmente pelo PMOB. Seu parceiro na: Alian~
ça Democrática. o .PFL. foi inteiramente exduíd.o
das comemorações do Cruzado e, em CQnSeqüência, não colheu dividendos eleitorais.
Os que_ acompanharam a última campanha
eleitoral em todo o País recordam-se, seguramen~
.te,_que dois pe_rsonagens foram o tema __:Central
dos discursqs nos palànques peemedebistas: O
President~ Samey_e o_ suposto pai do CrUzado,
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Dílson fUilaro. Em tomo deles, girou a campanha
do PMDB - que, para impedir maiores sobressaltos, proibiu o presidente de promover os ajustes que o quadro econômico reclaro.,ya (entre
eles, o descongelamento dos preços). A isso, chama-se estelíonato eleitoral. Serviu-se ao eleitor a
idéia de que os problemas econômicos do Pais
estavam definitivamente saneados. E, corno é Obvio, não estavam. O PMDB apenas jogava a cinza
do cigarro para debaixo do tapete.
Superado o episódio eleitorat mergulhou o País
rapidamente na realidade plantada, por detrás das
cortinas, pela administração econômica do
PMDB.

O Presidente Samey foi surpreendido pelos
acontecimentos. Em mais de uma oca~~ão - e,
numa delas, em encontro com os dirigentes sindicais - , confessou~se ''enganado" pela área ec.onômica. Como não é economista, não dispunha
dos meios para questionar as afirmações otimistas que lhe eram formuladas pela assessoria peemedebfsta, de olho na generosidade das umas.
A crise que aí está-_ou por outra, a ingovemabilidade dessa crise - é resultado 4~s,sa gigantesca farsa eleitoral. E o que faz então o PMDB?
Simplesmente finge nada ter a ver com o problema. passa a despejar sobre o Presidente Samey
toda a responsabilidade pelo desastrado quadro
econômfco e, ao invés de lhe oferecer solidarie-dade, passa a pedir "Diretas-já".
O Sr. Nelson Wedeldn- V. EX' vai permitir

o aparte, nobre Senador, ou vai

termin~r

o seu

discurso primeiro?
O SR. CARLOS AlBERTO -

Eu darei o

aparte dentro de mais alguns instantes; deverei

prolongar um pouco mais, até que V. Ex' possa
alcançar...
O Sr. Nelson Wedeldn -Já alcancei, Ex'
O SR. CARLOS AlBERTO que alcance mais longe.

Mas quero

O Sr. Nelson Wedekin - A profundidade
de seu discurso já nos fez, a todos, alcançar.
OSR. CARLOS AlBERTO-A inflação está
descontrolada, então o PMDB tem que pedir "Diretas, já". V. EX' tem o aparte.

O Sr. Nelson Wedekin- Agradeço a V. Ex"
para dizer, em primeiro lugar, que o seu djscwso
contém uma série multo nu_merosa, muito extensa, de equívocos a respeitO- do papel exercido
pelo meu Partido, 9 PMDB. El)1 primeirO lugar,
é grosseiro equívoco dizer que o meu Partido está
a pedir "Diretas, já" neste moffiimtq. Se- V. Ex'
afumasse que um ou outro Senador, um ou outro
Deputado, um~ ou outra Uderança _do meu Partido estivesse a pedir "Diretas. já", acho, até, que
podeóamos concordar. Na verdade, o PMPB, como Partido, em momento Çilgum se definiu a favor
de "Di retas, já", porque o máximo que pode estar
acontecendo são posições como a minha, que
defendo eleições em 15 de novembro de 1988.
Mas não era exatamente sobre isto qu~ _g_ostaria
de falar. Acontece que em uma das intervenções
que V. Ex" fez, V. EX' coloca o PMDB como uma
espécie de cu1pado por todos os males que ocorrem neste País. V. EX' salva, por exemplo, o outro
Partido da AJiança Democrática, 6 PFL V. Ex',
também, livra a responsabilidade do Presidente

da República para concluir, de uma forma absolutamente aleatória e arbitrária, que todos os males
dstentes neste País_. neste momento, são de responsabilidade do meu partido. E alude a aJgo
que é colocado com muita freqüênda, não apenas por V. ~. que chamam de estelionato eleitoral. Eu qüeria dizer a V. Ex" que este é um dos
grandes equívocos em que incorrem os partidos
que não gostam, que não têm apreço pelo PMDB.
O PMDB gªnhou a eleição em 1986, verdade,
sim, que em parte pelo êxito do Plano Cruzado,
verdade, sim, em parte pelos êxitos do governo
da Nova República e .do Presidente Sarney como
um. todo, mas certamente não é verdade que n6s
somente ganhamos por isto. Tanto assim que
o PFL.. que é o outro Partido da A1iança Democrática, deveria ter feito, por exemplo, 12 governadores e que nós também tivés_semos feito 12.
O certo é ·que O PMDB g_(Ulhou a eleição -Relo
papel que teve ao longo do regime autoritário
neste Pals: Isto é extraordinariamente comum em
todos os países que vivem um novo momento
de liberdade como viveu o nosso País, isto é, o
partido que fez a resistência democrática, o partido que era a principal força política de Oposição
ao regime sempre sai vitorioso, é comUIJl que
saia vitorioso nos momentos de liberdade. Mas
o que eu quero dizer, ~.apenas para terminar
agradecendo pe~o aparte o que há de errado, de
equivocado .no seu discurso, o que há de exagerado, é dizer que o PMDB é responsável por tudo
isto que aí está, quando V. Ex' sabe que muitos
-dos problemas que hoje estamos vivendo são deCóiTência.daqwlo que muitos n~o gostam de fa1ar:_
os Vififé anos de regime autoritário, ·desnacionalizante, concentr?ldo.rde renda, um regime, enfim,
que mais males fez do que bem a este Pais. Muito
obrigado. _
O SR. CARLOS ALBERTO- Meu caro Senador, quarido eu aqui coloco em primeirO plano
o PMD6, eu o_ çoloco. porque me parece que,
se não me falha a memória, a área econômtca
do Governo tem o comançlo do PMDB; é_o PMDB
que controla~ área-ecõr}Om_ic;a e a política económica do Governo do Presidente José Samey. E
foi o próprio PMDB que foi Para as ruas com
uma retórica que empolgou as massas, que levantou as multidões e que galvanizou votos para eleger vinte e dois yovemadores. Mas fo_i esse mesmQEMOB. q!,l~- era_s6clo dç_.poder, que ganhava
eleiç;õ.es porque tinha o comando da política económica, que, depois, sócio do Pode(. não queria
ser, s6clo da crise, e a crise ?Jl está. E o PMDB
nãO _é sócio desta ~rise. É preCiso que se chegue
a esta Nação e ~e di_ga: se 9. PMDB .ontem tomou
posição para levantar as massas e para conquistar
uma vitória nas umas com o voto do povo, se
ele .era sócio _de um Podeç que e$va fazen.do
com que o povo aplaudisse o Governo, que _ele
venha também, hoje, a se associ~r a esta crise
que aí está. Mas ete foge da crise. E foge como,
Sr. Senador?
·Um segmento do seu Partido foge, _foge, e que~
rendo usar o mesmo proselitisino, a mesma retórica demagógica, ele foge dizendo: "se a inflação
está aha, "diretas já":. se há problemas neste País,
"diretas já';. E-·pfeciso assumir. Se esse Partido
tem ónus, tem bónus, ele precisa também pagar
o bônus.. Ele é o GO'(emo e ele -~e_r:g_ q~e assumir
o_ Governo, tem que ser chamado à responsa-
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bilidade; não pode, sim, é um partido que está
no Poder, ganhando as benesses do Poder e mamando nas teta,s do Poder, estar criticandq to4a
a hora e todo instante o Poder, fugindo com V~rgO
nha de um resultado positivo que teve nas umas
em 15 de novembro que passou,. quando elegeu
22 Srs. Governadores e a Maioria deste Senado.
Esse é O Partido que está no Poder._ mas tem
vergonha de dizer que está no Poder, porque ele
está tão-somente servindo~se do poder e com
vergonha de assumir a crise.
·
O Sr. Nelson Wedekin- V. Ex' está falando
de tQdo o PM.DB. ou está-falando de uÕ) oJ.i Õ,Utro .
Senador ou Deputado? Eu gostarici. cjue V. EJ<.
fosse muito daro, porque no primeirO momento
do seu discurso V. Ext falou do PMDB como um
todo. O PMDB é um Paltwo suficientemente democrático, V. EX" sabe disto e não mantéffi posições fechadas. Há· divergências internas no
PMDB, V. Ex• sabe.
O SR. CARLOS ALBERTO -Acho que V.

EX' talvez não tenha ouvido...
O Sr. Nelson Wedekin- É necesstirio que
V, Ex.t precise a sua crítica, V. Ex' não pode falar
do PMDB como um todo, V. Ex.t rião pode nos
acusar a todos aqui, por exemplo, de ter vergonha
de pertencer ao Poder, V. Ex" não pode dizer que
nós não assumimos os ónus porque muitos de
n6s aqui assumtmos os ônus, e às vezes. Senador,
nenhum dos ónus a que V. ~ se refere. V. ~
está muito mal-informado a respeito da situação
interna do PMDB. O que V. Ex.• não pode dizer,
porque é equivo_cado, porgu~. é erraçi_o, ~ qu~ toçl9
o PMDB tem essa posição a que V. Ex' se refere:
não é correto, não é verdadeiro, é equivocado,
insisto nisso.
--· -- O SR. CARLOS ALBERTO- Tenho a impressão que- v. Ex' não estaVi ãteriio ao met.C
discurso, porque na primeira página -do
dts.:-·
curso, eu dizia, vou_r~petir para V. Ext: "no campo
político, asslstimos a uma çena ihs61ita; o partido
que detém o Poder, o PMDB, deflagra, através
de uma de suas rriúitas facções~·- veja lá, senaw
dor.
-

meu

O Sr. Nelson Wedeldn - Lamento Senador,
em vários momentos V. EX' se referiu ao PMDB
como um todo. Nesta parte do seu dis_curso, realmente, V. Er faz referência a uma das facções.
Mas em quase todo o seu discurso, o que V. Ex'
quer passar é que o PMDB, coino um todo,-e
o responsável por todos os problemas que exis, tem neste País; o PMDB, como um todo, não
defende o Governo; o PMDB, como um todo,
quer "Diretas-já", e são equfvocos na sua formu·
lação.
O SR. CARLOS AlBERTO "Diretas-já" quando?

V. Exo quer

O Sr. Nelson Wedekln - Quero em 15 de
novembro de 1988. Qual é o problema?
O SR. CARLOS AlBERTO- Então, V. EX'
contraria a posição do Partido de V. Ex'

O Sr. Nelson Wedekln- Não, de modo .ii~
gum; ao contrário, acho que a posição de defender diretas em 15-11-88 é a verdadeira posição.
O SR. CARLOS AlBERTO pertence ao PMDB do Presidente?-

V. Exo não
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Com isso, o Presidente obteve algl.D1s trunros
preciosos:
1°) Pôs fim a uma indefinição -que o impedia
de governar e o enfraquecia perante os credores
externos;
29) Restabeleceu o princípio da autoridade,
setn o qual não se governa coisa alguma;
O Sr. Nelson Wedekin - O PMDB é um
39) Obrigou o PMDB a promover a sua "hora
partido grande, é um partido nacional, um partido
em que as várias facções têm o direito, como da verdade". Isto ê, quem, no Partido, está efetivarile)1te coin- 0 Piesidente e_ quem está contra. O
eu tenho, de defender eleições em 15 de noyemPreSidente que·r recensear os seus adeptos, .certo
bro de 1988.
•·
de que as perdas que terá n~ P.MDB serão amplaO SR. CARLOS ALBERTO- Então V. Ex'
mente compensadas pelas novas adesões nos
pertence àquela facção que não está satisfelta _ demais Partidos.
com o Presidente José Samey.
Sirvo-me de um editorial do Jornal do Brasil,
O Sr. Nelson Wedekin- Defendo eleições de 11 de maio último :__ mas cujo teor já roi
objeto de editoriais de todos os grande jornais
em 15 de novembro de 1988, só isso.
da imprensa brasileira - , para ilustrar melhor o
O SR. CARLOS ALBERTO -Então V. Ex"
comportamento arrlbíguo do PMDB. Diz trecho
está naqu~la: se a inflação está descontrolada,
desse editorial:
"Diretas-já".
"À -criSe -de corifiãnça em que a sociedade
O Sr. Nelson Wedekin - "Diretas-já" são
braSJ1eira mergulhOu decorre não apenas da
diretas já; diretas em 15 de novembro de 1988,
frieza dos números e das taxas de juros, mas
é outra d~ta ...
fundamentalmente de um rarereito ambiente
pOlítico, em que o partido majoritário, o
Q Sr. Chagas Rodrigues- V. Ex~ permite
PMDB, assumiu a mais dúbia e descomprolll1'i aparte?
- missada atitude jamais vista por este País
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferre~a)
em períodos democráticos. A máquina assu- A Presidência pondera ao nobre orador que
miU todas as vantagens e mordomias do poseu tempo se encontra esgotado.
, der, sem se comprometer com qualquer estratégia estabilizadora, pois não quer pagar
O SR. CARLOS ALBERTO -·Vou tentar
o preço da austeridade."
terminar meu discurso, Sr. Presidente, pedindo
a gentileza de V. ~•..
O Sr. Chagas Rodrigues - Perrnfte-me V.
O Sr. Chagas Rodrigues - Permitiria V. Ex? Ex" lll1i. aparte, nobre Senador Carlos Alberto?
um rápido aparte?
O SR. CARLOS ALBERTO - Concedo o
O SR. CARLOS ALBERTO - Vindo do
aparte a V. Ex'
Piauí, aí é que vou permitir, porque vem da minha
O Sr. Chagu Rodrigues- Nobre Senador
região, do Nordeste sofredor; permitirei dentro
Carlos Alberto, realmente V. EX' vê a realidade
de um minuto.
política nacional sob o prisma de um partido pe"O gatilho salarial transformou-se numa metraqueno, como é o- de V. Ex' As vitórias do PMDB
lhadora giratória contra patrões e empregados?
não vieram somente de 1986. Em 1985 elegemos
os_ prefeitos de quase todas as capitais do Pats.
"Diretas-jál"
As taxas de jUros estão na estratosfera, inviabilivitórias vêm de longe. Eu admiro V. ~.
zando o capitalismo brasileiro? "Diretas-jál"
su_a inteligência, sua mocidade, mas me surpreénEsta a monumental farsa que o maior partido
do, porque o comum em qualquer parlame,nto,
típico de um sistema parlamentarista, óu de um
do ocidente busca agora serv:ir à população.
A esquizofrenia das relações PMDB/Governo çongresso em regime presidencial, é o orador
atingiu tais. níveis que sequer o prazo de duração
criticar ou elogiar o Governo. Não sei se V. Ex'
está apoiando o Governo._ O que sei é que o pardo mandato do Presidente, algo mals que elementido de V. Ex~ tem facções que o apóiam, e outras
tar, o partido m~joritário dignava-se a f001r.
que estão contra o Presidente da República. Mas,
O Presidente Samey foi eleito com base na
o que me surpreende mesmo é V. EX' fazer um
Constituição em vigor, que foca em seis anos o
discurso contra um partido, o PMDB, qualido sabe
mandato do Presidente e de seu vice. Foi, porém,
eleito no bojo de uma ampla aliança política, que que estamos numa fase de transição. O PMDB
previa a mudança d'a ordem jurídica vigente. Nes- apóia o Governo, mas sabemos que o candidato
que o PMDB indicou para a Presidência da Repútes termos, o Presidente admitia rever o prazo
blica teve um fun trágico. Apoiamos o eminente
de duração de seu mandato.
Fez mais: coino democrata, transferiu aos parti- Senador José Samey, que era candidato a Vlcedos que o apóiam a tarefa de decidir a questão. Presldente. E Sua Excelência está numa fase de
Só que tal não ocorreu: o PMDB - o majoritário transição; não faz um Governo nem do PMDB
dos partidos da Aliança- transformou a questão e nem dp PR.. O Presidente tem uma posição
do mandato em instrUmento de chantagem políti- que todos respeitamos. De modo que V. EX' está
ca, cujo objetivo era conservar o Presidente sob sendo injusto com o nosso partido. E seria bom
wn sádico controle, adiando sempre aquela de- que nos esclarecesse qual é a posição do seu
partido? Se .o PTB apóia o Governo ou se é wn
cisão:
partido de oposição? E se V. Ex" está ou não
O Presidente, no entanto, reagiu. Foi à lV dedà- de acordo com o seu Partido, para que nós possarar a todo o País que, embora a Constituição lhe
mos ter u~--~?_mais dar~ -~C) quadre) político?
faculte um mandato de seis anos_. eü>ria mão, em
O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
nome do processo de transição, de um ano desse
--:__A Presidência pondera ao nobre orador que
mandato.

O Sr. Nelson Wedekln - O PMDB, V. Ex"
deve saber, não pertence a ninguém em particular, nem sequer ao Presidente da República
OSR. CARLOS. ALBERTO -A tese do Presidente da República...

EsSas:-

conclua o seu discurso, uma vez que já ultrapassou em oito minutos.
- O SR. CARLOS ALBERTO- Vou encerrar,
Sr. Presidente.

V. Ex" pede defmição da posição do l!leu partido, mas, talvez, eu tenha de ser futurologista sobre
o seu Partido, porque saber a posição do_ seu
partido está muito dificü. E V. Ex', então, pede
a definição do meu...
-

O Sr. Chagas Rodrigues- A nossa posição
é clara: o nosso partido apóia o Presidente da
República, mas não é responsável totalmente,
porque é um Governo que tem o apoio de vários
partidos, inclusive, ao que parece, o partido de
V. Ex' também que_~ apoiar, o que é um direito!
O. SR. CARLOS ALBERTO-aaro, o •paio
do Partido de V. ~ é dos mais significativos,
e quer tirar mais dois anos ... Este é um grande
apoio!
O Sr. Chagas Rodrigues - Esta é uma tese
de Direito _COhstitucional. O_ periodo de seis anos
não resultou sequer de emenda votada pelo CongreSsO Nacional. Resultou de uma er'nenda constitucional imposta pelo ditador Geisel. O perfodo
de seis anos não representa a volltflde do povo
nem a vontade da Constituição.
O SR. CARLOS ALBERTO- E V. Ex' jurou
aquela mesma Constituição.

O Sr. Chagas Rodrigues -

Jurei sob re-

servas.
OSR. CARLOS ALBERTO-ComooPresidente Samey jurou.
O Sr. Chagas Rodrigues- Nós não temos
Constituição: nós temos uma Cartz! Constitucional
imposta por uma ditadura que está ·morrendo,
mas que ainda não morreu.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira,
Fazendo soar a campanhia.) -A Presidência solicita ao nobre Senador aparteante que não faça
discurso paréllelo.
OSR. CARLOS ALBERTO -Só que o Presidente, meu caro Senador, jurou a Constituição.
Não vamos discutir aquilo que não há co_rno discutir, pois Sua Excelência jurou a Constituição.
Para encerrar, Sr. Presidente, porque o nobre
Senador do PMDB está preocupado em saber
qual a minha posição. Eu sou Uder de m[m mes~
mo, eu sou Lfder do PTB.
A verdade, Sr. Presidente, ê que eu estou aqui
vivendo o momento de_ tt!rbulência e querendo
saber a que caminhos o PMDB quer levar a todos
nós? Por isto vim à tribuna do Se_nado Federal
para fazer este discurso, quem sabe, possamos
amanhã ter algumas respostas aqui a cerca de
programa de ação do Governo, aliás do PMDB,
junto ao Governo. Sr. Presidente, concluindo, ainda dentro do editorial _do Jornal do BrasD eu
diria o seguinte:
O editorial aborda também a questão que mencionei há pouco, sobre as pressões que impediram que a economia recebesse os inadiáveis
ajustes. E vai adiante, ao advertir contra a repetição dessa di_storção sobre o_ novo Ministro da _
F~enda, BreS:Ser Pereira.
_
Leio novo trecho do mesmo editorial, Sr. Presidente, Srs. Sémidores. Não é_ palavra minha, não!
I:: a palavra do editorial do ~Jornal do Br:uD •.
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Eu estou lendo aqui o editori_al do. Jornal do

Não estou aqui afirmando que da pluralidade
ftâo "j:iõSS~CSurgir um projeto consensual para a
sociedade. Afirmo, isto sím, que esse caminho
não está sendo buscado.
.
O PresidenteJosé Sarney tem reiterado, exaUs"Para restaurar a credibilidade, é Preciso
tivamente, que é neCeSSãrio bUSCãr-se um pacto
que os Ministérios da F13zenda e do Planeiasocial para que o País supere pacificamente o
menta se entendam em tomo das metas facprêséi1t€Quadro de dificuldades. Na primeira vez
tlveis de crescimento da economia e rejeitem
em -que o Presidente forrru.ilou
propoSta, a
o populismo implícito nas propostas símplíscrise era menos aguda. Ela foi reiterada ao tempo
tas de distribuição de renda via salários, antes
de sucesso do Plano- Cruzado. E foi novamente
que a renda real cresça_ via investimentos e
re'petida há dias.
.
aumento de produção. O Ministro Clã FazenNão apenas o Senhor Presidente tentou, por
da, um homem sério e de co!Jlpetência comseu lado, dar conse(Jllência prática à idéia. P(imei·
provada, precisa ficar a salvo das pressões
rárTienté-; eriviõü Corno ·emissário do Execotivo
palacianas e do PMDB para forçarem soluo Ministro do Trabalho, que conversou com emções mi1a,grosas e indolores. Do jeito que
pregados e patrões. A seguir, foi pessoalmente
o País se encontra, não há espaço para solu·conversar com esses dois s~men~os. Faltou~Ihe,
ções indolores. O PMDB, na medida que empurrar pela goela do País plataformas popu~ -no entanto, respaldo político. O pacto social, nurrt
regime democrático e de partidos, só funcionará
listas, irá se distanciando cada vez mais das
se Intermediado pelos partidos. E o PMDB não
exigências do momento histórico que vive~
quis se enVOlver numa empreitada em que, ao
mos. Esse Partido pode, na verdade, entrar
invés de clichês eleitorais, teria que propor medi~
para as Anais da nossa vida, democrática co·
das concretas, que certamente iriam contrariar
mo a legenda que empurrou o Brasil para
ambas as partes.
a hiperinflação e um caos ecpnô.m!co_ ~e res~
Faltà ·ao- Partido majoritário a corage~ de en·
gate cada vez mais doloroso e dificil."
lféilfufãS vaias. Numerosas vezes, o interesse pú~
Este é um trecho do editorial do Joma1 do _l?l!co_ tem como paJ!9_de fundo a incoffipree11são
BrasD.
e os apUpOS: Muitas veZeS, os aplausos refletem
equívocos- e aí basta lembrar os "bons tempos"
O SR. PRESIDEI'!TE (José lgnáclo Ferreira)
do, Cruzado. Os aplausos daquela época são as
-A Presidência volta a soltcitar ao ilustre Senador
vaia~ de hoje.
..
Carias Alberto que conch.Ia o seu pror1unCiamen·
Não sendo, pois, o PMDB capaz, apesar de amto.
plamente majoritário, de operar um pacto com
O SR. CARLOS AlBERTO- Vou conduir.
a sociedade, nem _por is_so deve desistir o PresiSr. Presidente.
dente Sarney de a1cançar esse propósito.
São palavras de um eminente e imparcial órgão
Deve. s,irn excluir os partidos que- o apóiam,
de nossa imprensa, não de um político apaixo·
convocar todas as forças polUi cas-em prindj>io,
nado. E que podem ser resumidas numa única
sem qua1quer exclusão - para um pacto nos
frase-apelo aos peemedebistas: desçam dos pa·
moldes do célebre Pacto de Mondoa, da Espanha.
Ianques! Está na hora de assumir não apenas
Esse pacto determinaria a Cota de sacrifício que
os bônus, mas os ônus inerentes aos governantes!
cada Segmento da sociedade estaria disposto a
t: impossfvel, num País em crise e com sua dar e fiXaria o prazo para a sucessão presidencial.
economia destroçada, governar de cima dos paNão basta a Constituinte, de cima para baixo, tralanques; querer conigir distorções sem contrari~
tar do_ tema. A sociedade está inquieta e quer
ninguém. F ~ Jmo diz o velho chavão: não se
providêiíctãiUrgentêS. que ·produzam efeitos ime-faz o:-:-,_...:...e sem quebrar os ovos.
_
_
diatos, bem antes da promulgaçã-O da futura Carta
·
·
Não é, porém, apenas da volúpia do aplauso- - fJfagna.
que padece o PMDB. O Partido é ~mposto por
O comando de todo esse Processo, como é
facções· ídeologicamente divei'$as e, até; exduóbvio, deve caber ao chefe da Nação. E deve
dentes. Há facções que defendem os .cânones
corrieçar íiTiecfiatamente a articulação de uma nova pOlítica -para este País. Trata-se de iniciativa
da economia de mercado e condenam a inteiVEmção do estado na. economia. A essa facção; por
suprapartidária, de absoluto interesse público. o
qUe- e~á em jogo não é o Governo do PMDB
exemplo, pertence o eminente Deputado CardosO
Alves. Há outras que defendem justamente o cone do PFL. É a prpprio destino do Pais, mergulhado
trário: a manutenção da intervenção estatal no
na malôi Crise de tOda sua história
processo económico, a pr~exto de evitar a desnaO mOmento ·e de união nacional. E, nesses
cionalização de nossa economia. A essa facÇão
têrinos, teiii.Os o· dever de trocar o partidarismo
estatiwlte, por sua vez, pertence o_nob.N~.Set~adgi
pelo patrk:itisrilo. Insistir no contrârio é trafegar
Severo Gomes.
na contralnão do bom senso.
Era o qtie tinha a dizer. (Muito bem!)
Há, ainda, setores do partido Que reagem à
reforma agrária e outros simplesmente incumbidos no ExecutiVo de comandá-Ia. O resultado
(DOC@1EI'fTOA QUE SE REFERE O SR.
é simples: não há reforma agrária.
CARLOS ALBERTO EM SEU DISCURSO.)
É: justamente esse o receio que, como polítlc:o,
O PREÇO DA 1Nf1AÇAO
tenho do comportamento•contraditório_ do PM.DB:
sendo vrn partido sem ni!id._~z- aoutrinária, formaA economia br<isileira caiu em febre alta
do por facções· que em comum têm apenas a
inflaciOilária. Acelerada por urna crise de
sedução do poder, transmite ao País esse senticonfiariçà que varre· deSde as prateleiras dos
mento de confusão, sonegando-lhe saídas para
supermercados - para onde os consumi. os numerosos problemas que o atormentam.
dores- correrarn tentando esto.car o que estiBrasil; depois V. Ex- não vá me ap~rtea~ porque
em verdade, terá que apartear o edítoríaJista do
Jornal do Brasil:

essa
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vesse à mão - até as b.ojsas de valores,
onde os índices das ações passaram pelos
solavancos da_ mais sc:lvagelll fTJJ~n~nhéHUS

sa dos últimos Vinte anos.

O d.Eitç>hador_ da crise foi Uma operação
·tecnf<:arnente càh-~la. tóm~ftctada_pefó Ban. co CeDtral~ _mas politiCáffi-ente- âes8Strosa, ·puxari.do as t.áxas de juros no OvemiQht do
por letras do BC da mé-dia d~ 28~7 por cento
para 38;70 por cento entre a qoarta e quintãfeira. Como ªs letras do Banco :Central termiriaram·s~ transformando no' grande -indiCa: dor oficial da_inflação (e d§l correçã.o mOnetária de volta à economia brasileira corri outro
figurino) cedo as_.ç;_grita~if6réj~ feitaS--e ô de..
sastre ficou evide'õte: a infl.aÇão o~cialmente
reconh~ida pelo Governo Pulou"dê 11,2 por
_cento par~).~.5_por cento ao mês. Projetados
para dõze meses, esses Jndítes significam
uma inflação de 748 por cento.
_A crise de cói-tfiança em que a sociedade
mergulhou decorre _não apenas da frieza dos
números e das taxas de juros, mas fundamentalmente de um_ ~arefeito ambiente pO!íti·
co, em- que o lJartldo_ majo~rio, O PMDB,
assumiu a mais dúbia e descompromissada
atitude jamais vista por este_P_~s erri períodos
democráticOS: 1\ máquina assumiu todas as
~~ntagens e mOrdomias do poder; sem se
comprometer- coln qUatque!" estratégia esta-bíHzadora, pois não~ quer paQar o preço da
austeridade.
-·
A~cri?e -~e CO_l!_fian_ça decorre •. ~ais_ ~e
isso, da crescente polarização ideológica e
da politizaÇão· das -decisões econômicas,
_com vast~ segiTlen!CJS do paJtido majoritário
pressionando pcira auirlelltar a eStàôZáÇãO daeconomia, já esmagada pelos déficits públi·
co~ o empreguismo nos Estados, pilhas de
subsidies. tarifas desordenadas e bNtal ineficiência de empresas estatais~
Fkamos, deplOravelmente, esmagados
entre um Brasil ·arcaico e um Brasil com uma
economia ágil, capaz de responder com rapidez na agricultura, no éomérdo, na indústria,
nos setores financeiros mais delkados, desde que a isso estimulada_c;lentro das margens
da estabilidade e da liberdade iinJ)reScindíveis___a qualqu~r atividade produtiva. O fruto
da convivência e do -choque violento entre
o Velho e o noVo, nu-m àtco Que vai ·aesde
o apodrecimento das liderançãs fisiológicas
are- os· interesses mascarados dos sócios do
poder,- é a ·desordem a que asSi.stirnoS noS
mercados o desiDvestimento e a ameaça de
hiperinflação.
·
Correm em paralelo hoje, neste País, a coerênda e a incoerêoda. Qs meç~smos que
têm Uma melhor base técnica, como os do
Banco Central, ~o capazes; ainda QUe agin~
do em espasmos que poderiam S-er evitadOs, como .ocorreu com a ovemlght na semana
passada, de adotar uma estratégia com um ·
.mínimo de lógica. O preço do d_inheiro sob~.
porque a inflação sobe, e não para aumentar
imediatamente o lucro do sistema financeiro.
O que- pode-estar erradQ na prátlca-atual é
tet-se transformado _uni instruJ!lento de polí~
tica monetária, como a coloCaçâo de letraS
do Banco Central, num balizador que dispara
. em todas as direc;.ões sinalizando a alta !;leral
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dos preços. Eis aí um subproduto da desmoralização dos índlc._es e da herança de descontroles que a admirtistração anterior deíxou

para a atual na área económica

.

Corrigir tudo isso não é fácil, e irá: requerer
co.esão e consistência nac::ionats. A primeira

verdade que predsa ser entendida para descartar as propostas_estatizantes é que a economia brasileira não é uma economia frágil

e vulnerável, a despeito de todos os seus
problemas. O setor privéi.do está aparelhado
e pode articular suas propostas e alternativas
para a administração, oçupando os espaços

que um caótico setor público vai deixando
vazio. Bastaria, Para conter o _bloco estati-

zante, lembrar que o Pafs colheu umft supersafra graças ao esforço do agricultor privado,

mas estam~ am_e_aç_ados _cfe perder os grãos
pela ineficiência dos armazéns do Estado,
a falta de estradas, de silos, de portos, de
infra-estrutura e até mesmo do suporte financeiro promovido e devido pela administraç~o
federal. J:: prec:Iso irisistir na reabertura da
nossa economia para o exteríof, admitindo
que podemos ter uma nação estável e çom
preços sob controle, o que até países menores e mais cheios de limitaÇões, como a Bolívia e o Uruguai, estão conseguindo.
Precisamos entender que o Brasil não pode fugir a um entendímento com o Fundo
Monetário lntemacionaLe_ç:_om. os se~_çredo
res no exterior, para desbloquear não só os
créditps, mas ainda os investimentos externos indispensáveis_à_retomada àe taxas mais
altas de crescimento do produto bruto.
Para restaurar a credibilidade é preciso que
os Ministérios da FaZenda e do Planejamento
se entendam em tomo de metas factfveis
de crescimento da economia, e rejeitem o
populismo implícito nas propostas simplistas
de distribuição de renda via salários, antes
que a renda real cresça Via investimentos e
aumento da produção. O Ministro da Fazenda, w:n homem sério e de competência comprovada, precisa ficàr a· salvo das pressões
palacianas e do PMD6 para forçarem soluções milagrosas e indolores. Do jeitó que
o País se encontra, não bá espaço para soluções indoJores. O PM06. na medida que empurrar pela goela do País plataformas populistas, irá se distanciando cada ve;;:: mais das
exigências do momento histórico que vivemas. Esse partido pode, na verdade, entrar
para os anais dan~.vida democr{rtica como a legenda que empurrou o Brasil para
a hiperinflação e um Caos econõmico de resgate cada vez mafs doloroso e difícil.

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso, C:omo Líder do PMDB.
O SR. FERNANDO !!ENRIQUE CARDO-

SO (PMDB- SP. Como.Líder, pronuncia o se-guinte discurso. Sem reYisáo do orador) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Como de hábito serei breve na utilização do
meu tempo de Liderança, mas queria, em primeiro lugar, embora não estando presente quando
o Senador Jarnil Hadcj__ad a_qui se r~feriu à questão
da Comissão da Dívida Externa, explicar a este
Senado e brevemente, porque certamente o Se-

nadar CarlC>S Chiarem o fará de uma maneira mais
aprofundada, de que da parte da Liderança, da
parte da Presidência da Comissão e da parte do
Relator da Comissão não houve nenhuma intenção de exc:luir quem quer que seja, da reunião
havida no Senado, na semana :passada. Quero
dizer, também, que quanto à afirmação de que
tivemos com o Ministro Bresser Pereira não proce-de, simplesmente o Presidente CÇU"IOS ChiarelU pediu-me que ~ntregasse ao Ministro um ofício pedindo esclarecimentos que foram aprovados pela
·comissão da Dívida Externa. E nossa visita ao
Presidente do Banco Cehtral foi uma_ visita eminentemente op~radonal para permitir que agora
os Senadores Ronan Tito e Virgílio Távora se encarreguem juntamente com os asse~res da Comfssão, de um contrato mais permanente com
o corpO técnico do Senado, para que possamos
obter as informações pertinentes e que são do
interesse da Nação.
·
São estes OS esclarecímentos sobre esta rnaté-.ria que queria tr3zer ao Senado, especialmente
ao nobre Senador .Jamil Haddad pelo respeito
que me merece, Queria, também, dizer que não
aparteei o nobre orador Líder do PTB, porque
preferi ouvir atentamente as palavras de_ S. Ex-'
a respeito da conjuntura atual. E quero registrar
a alegria do Governo de_ receber mais uma ade-são, a do PTB, pela voz do seu Líder-aqui presente
-defesa mais "coQtu!).,cJen,te do Preside_nte da Re-públlca fica difíciJ fazer.
De modo que, como Uder do PMDB e, portanto, membro da Aliança Democrática, agradeço o empenho com _que o Uder dç _PIB defE~ndeu
o Governo do P~:esidente José Sarney.
Quanto à _cõhdena.ção dos segmentos do meu
Partido, o Senador Nelson Wedekin já expôs, em
linhas gerais, qual a posição do PMDB nesta matéria que não está tomada com relação ao que
diz respeito à forma de regime e duração de mandato, porque o PMDB é um Partido_que, realmente, abriga correntes as mais variadas e pontos
de vista que são divergentes.
-T,:ml.bém_queria esclarecer a esta Casa que a
divergência de opiniões a respeito da forma de
Governo e da duração do mandato do Presidente
da República não deve, não pode, e jamais ~ons
tituiu u~ obstáculo para que o PMDB sustentasse
as posiÇões do-Governo, dentro de uma concepção que tem o PMDB de que uma coisa é o
Governo e outra coisa o Partido, porque__no momento em que deixássemos de sustentar o Gover_t)O teríamos que ter a hombridade de explicar
à Nação_ que assim o fazíamcis: Como não õ fize-mos, _s_u_steot&lllos o Governo, mas não nos confundimos com ele. Vindos como estamos, vindos
-todos_de uma tradição autoritária, custa à opinião
pública entender essa distinção entre Partido e
Governo.
Durante muitos anos fui, em São Pau1o, enquanto era Governador o Sr. Franco Montara,
Presidente do Partido, e insisti muito nessa dife-rendação _entre Partido .e Ck>vern_p. O Partido sustenta o Governo,_ mas o Governo independe do
Partido para tomar uma série de decis_ões política
e administrativa e ao Partido $e reserva o. direito
de, dentro dos ânimos apropriados, de fazer as
críticas necessárias, porque quando existe a fusão
ent;J:e. o aparelho de Estado e o político marchamos para o regime autoritário e este regime não
é do agrado do PMDB. É por isso que, muitas

vezes, a opinião fica confurldida diante de posi~
çõ.es do PMDB_ que são posições que, precisamente, resguardam essa compreensão do me~a
nismo democrático que deve, ao mesmo tempo,
obrigar o Partido a sustentar o Governo e não
f<U.ê-Jo um mero braço do Governo, um mero
instrumento do Governo. Se asSjm o fosse, o Partido deixaria cte cumprir a função de relé, de ponte
entre a sociedade e o Governo, para permitir até
mesmo correções de rumo no GoVefTlo: Nada
disso deverá ser feito sem a devida consideração
ao Governo e- aQ_ PreSidente da _República, que
a merece por parte de todos nós e continuará
merecendo.
-Com~ re1aÇã,ó ã põlítiCa_ ecdnôrfiica·- e- especialmente ã questão âó Plano Cruzado, os.Srs._SerHtdores do PMDB ql,le me antecederam já explicaram-suficientemente qual é a nossa posição. Sem
estarmos aqui ajogartodo o peso das dificuldades
do presente no passado- o que não seria correto, pois uma parte d_as dificuldades tem uma contribl!iç;ão ioegável dOs homens da nova Repúblic::a,
noss.a e minbª -:- eu assumo, na medida em
qU:e tenho responsabilidade; é verdade, também,
que herdamos uma situação ·dific:il e estamos
mefg'ulhadOs·nelã.
- -- Não Creio que o resultado eleitoral de novembro
tivesse sido a conseqüência direta do Plano Cruzado. Não fui mal voU,.do na eleição passada e, em
nenhum momento, fiz apelo à questão do Pla_n_o
Cruzado. Por uma questão' de política interna de
São Paulo, quem mafs fez esse apelO foi o· candiáato a Governador. Os paulistas me honraram
com mais votos do _que ao próprio Governador.
Isso mostra que o apoio ao PMDB veio de várias
raízes, de várias fontes, entre as quais inegavelmente o Plªno Ctu.tado, que beneficiou a todo
o Brasil. Não há dúvida alguma de que houve
um aumento quaSe que de euforia nacion~. 1'1partir da decretação do Pla_no CD.~Zac;lo,_ porque
ele surtiu efeitos que;, ihfeliz;mente, não puderam
ser sustentados posterionnente.
O Sr. VirgíHo Távora aparte?

V. Ex- permite um

O SR- FERI'IANDO HENRIQUE CARDOSO - Pois não, eminente Senadbr,
O Sr. Virg:Üio Távora

--Está evidente

que

V. ~_é possuidor de uma inteligência indiscutível:
de uma coragem não menor. A uma altura dessas
ainda tem o destemor cívico, naturalmente escudado por muito cérebro, de dizer.das excelências
desse Plano Cruzado que, vamos falar claro, desmontou a economia brasileira - e V. E:xf, como
estudioso de Economia, não pode ignorar i~,
s~!TJ embargo de pequenos benefícios colaterais
que ele teve, porque beneficias reais, o que eJe
apresentou foi isso, é demais. Outro dia, em um
prOgrama de televisão, na terra de V. Ex", apertado
por eminentes representantes do seu Partido, apelei para os telespectadores que seriam juízes. Estão hoje melhores ou piores, em c:ondições de
vida, do que antes da de~retação do Plano Cruzado? Brilhante é a defesa gue V. & faz dos pontos
de vista de seu Partido. Brilhante ainda mais é
o argumento de que aquela euforia do Cruzado
não tenha contribuído, de uma maneira tão decisiva, para essa vitória inegável que teve seu Partido._Mas porm_ais bem colocadas que sejam suas
palavras, a que se referem? Aos benefidos do
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Piano Cruzado? Com toda franque~t é preciso
criar outra teoria econômiç:a para justificá~lo.
O SR. FERI'IANDO HENRIQUE CARDOSO -

Agradeço o aparte de V. _Ex", mas V. EX'

notará que me referi ao Plano Cruzado e não
à administração dele, a partir de certo momento.
E querO dizer, dizer ao Senado ...
O SR. VIrgílio Távora -

Eminente "Senado!:,

o Plano não é s6 idéia- o Plano é sua conc;epção,
é sua execuçã_o, é seu acompanhamento.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Perfeito. Peço que V. Ex' me permita terminar a resposta. O Senado se r_ecordará - ou alguns dos Srs. Senadores que estiveram presentes
quando o Sr. Ministro Dilson Funar9 _foi ouvido

por uma Comissão do Senaao e eu estava presente - e, naquela época, creio que eu era Uder
do C-ongresso, uma função espinhosa, vazia mas tive a oportunidade ,de apartear o Sr. Ministro
Dilson Funaropara dizer a & Ex• que eu me rejubilava pelo fato de, ali, estar afirmando que o conge-lamento duraria, no máximo, 90 dias. E eu, então,
congratulei-me com S. Ext -porque eu -entendia,
como entendo, que a medida não poderia ter
sido prolongada. Infelizmente. o Sr. Ministro D~
son Funaro,.depois. mudou de posição. Quero
só esclarecer que essa mudança de posição se
deu por pressão nossa.

O SR. VIrgílio Távora - Eminente Senador,
V. Ex!' está contando uma novidade para esta Casa
- desculpe falar com toda a. urbanidade - é
que, justamente, não foi a pressão do PMDB que
determinou o prosseguimento do cong:elamento.
O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDO-

SO - Eu não encontrÔ nenhum documento e Ii com atenção, ainda recentemente, o que se
publicou no Jornal do Brasil, que é uma matéria
relevante para os que acompanham a vida política
brasileira ..
O SR. VirgWo Távora - E que, até agora,
não teve a contradita que sempre nós solicitamos
daqui desta Casa, como esclarecimento com muita clareza... _
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Eu a li com multa atenção e conheço
o autor que trabalhou comigo e, posteriormente,
foi Assessor do Sr. Ministro João Saya9, e V. Ex!'
verá, na leitura daquele texto. texto crítico, de que
não há em nenhum momento qualquer indício
de que o PMDB, enquanto Partido, ou alguma
grande liderança do PMDB, tenha sido responsável p_ela extensão do Plano Cruza4o. no primeiro
semestre do ano passado. Asseguro-lhe que a_
minha palavra há de estar registrada nos Anais
da Casa, foi clara a esse respeito.
O Sr. VIrgilio Távora- Nobre SenadotFernando Henrique Cardoso, permita-nos inter:romper V. Ex" (Assentimento do orador) - Vamos
fazer o jogo mais limpo possível. Uma coisé! é _
o pensamento de V. Ex', !.!l:n pensamento que
conhecemos, apesar de adve!fsários sorno~ amigos, conhecemo-nos bastante. Outra co_isa _é_ o
pensamento de quem aparteia V. EX'~ dito publica~
mente em nome do seu Partido num programa
que~ foi tão criticado por afirmar a verdade. E ou-

traS

~

c:orh tOâa sinceridade -

são as declara-

çõe~ didas por.várias -e eminentes J?ersOnalidades

do Governo que, hoje, dominam este Pafs. Porque
foíjUstamente a'pre~ão polítiça que naturalmente
vão dizer; escusas, que não<? ]~vou a b6rn_~~o.
Mas, pela primeira vez, rejubilamo-nos aqui de
Ver o homem que foi o delegado maior do Governo-no- Congresso e_ que agora é o intérprete '!,a
vontade ou da expressão do pensamento do seu
Partido afirmar, em termos categóricos, de que
não foi o seu Partido o de"flnidof dessa teimosia
- porque só podia ser teimoSia - de sustentar
um congelamento irracional sob o ponto _de vista
do tempo em que se prolongou.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOComo V. ~ notou, iniciei aqui as minhas
palavras fazendo uma distinção entre a posição
do partido e a posiç-ão do Ciov~o. E: essa tracüç_ão
é- braslleira: a de que o aavemo toma dec~'isões.
É minha convicção não sei se será do meu Partido, de que um dos problemas que nós atravessamos nessa transição democrática é precisamente, o fato de que nós não fo.mos capazes
-·digo nós todos, não s6 o PMDB - de remodelar o Estado e que todos os mecanismos de
tomada de decisão, que preval.edam no regime
autoritário, mecanismos, não as pessoas nem as
intenÇões, se mantêm -sem modificação maior.
Entãópor Causa deste mesmo processo a autonomía-relativá-âo aparelho do Estado, inclusive da
burocracia, da tecnocracia, é de tal monta que
dificilmente a liderança política tem condições de
no momento opOrtuno, alterar os processos de
decisão do Governo.
·
so~

Q Sr. Virgílio Távora - Quando não quer,
porque .quando quer, veta Governador de Estado
para Ministro.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO-

S()_ - Mesmo quando deseja. Essa "questão do
GOveri'tãdor do Estado do Ceará não foi vetada
por ninguém. Essa matériã já esfá suficíentemeO:
te esclarecida. Não foi Yentaçl_a por ninguém. Aqui
não eStá presente, neste momento, o Presidente
do Senado Federal, mas eu já dei o meu testemunho pessoal ao Senado de que eu e o__pr_esid~nte
nos dirigimos ao Presidente_ da República para
-saber se havia nomeado ou não, na .certeza de
CJ!le nã? do Presidente do Senado, a minha, na
convícção âe_ que tinha sido nomeado o Governador do Ceará, Ministro da Fazenda; e não fomos
Já. para vetar. Sirriplesrnente quando lá estive-

mos...
O Sr. Virgílio Távora- V. Ex' tem estatura
moral para não fazer uma coi$:1 des_Sfl,
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO-

SO- .Exatamente, nem me caberia. Mas quando
lá chegamos nos informamoS de que o próprio
G6vemador do Ceará havia chegado ~ conclusão
de que não Jhe convinha o _Ministério, por razões
que não-cabe, agora, rememorar. E o Presidente
da. República nos afirmou, e eu afrrmei isso à
Nação, que haVia feito apenas uma sondagem.
Portanto, o veto foi como a 6a1;alha .de ltararé;_
não houve. Houve muita repercussão na imprensa, mas nãO houve o veto efetivo. Não quero negar .
que o PMDB e o PFL - soinos companheiros
nisso...:.._ temos responsabi1idades diretas e indJcação de Ministros, além talvez do conveniente para
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o próprio bem da Re:Pública, para o funcionaw
mentõ saudável da República. Sou_ daque"Jes sabe v.<_Ex' e _saQern os--senadores- que~n_ãq
uso das minhas prerrogativas para tentar _erii::Uf~
ralar quein quer _que seja, rhuitO menos ó Presidente da República, que não deve ser sUbmetido
a esse tipo de pressão.
_
Mas no _plano administrativo, no Plano das decisões d_e !J('\V"',.;;- ._o_País inteiro sabe que o próprio
SenaG-.~, o próprio CongresSo Nacional, a própria
Câmara Qos_Deputados, hão dispõem de mecanismos mínimos de ac_Omparihamento das··dedsões. Freqüentemente soinos surpreendidos, C:ómo ainda há pouco fomos - e V. Ex", melhor
prevenido do que eu, sabia até qUe havia qualquer
coisa que não ia muito bern nas_contas da CACEX,
e nós não tínhamos a mínima idéia
Isso não ocorre assim porque o Presidente da
República te[lha vontade. de iJ:nJ2~r ~e~s d~signips.
Não é i_~. N~m ocorre assim ~rque não tenha~
mos empenho em conhecer os processos. Isso
ocorre porque não completamos a transição polí~
tka e não estabelecemos práticas realmente democráticas de ret~cíon~ento entre_ o Exe_cutivo
e -o- Legislativo e entre_ os Partidos e o Governo;
prática essa que não há de ser confundida, como
muitos confundem, com uma ditadura de 'Partidos ou como um Congresso que extrapola sua
função de ~alização, para imiscuir-se n-o dia-adia da adrriinistração. Não se trata disso. Falta
esse esforço nosso.- .
U e reli, nesse fim de semanà, uma série de
documentos da Constituinte e continuamos todos
sem saber quais vão ser as competências específicas. Cria-se um sistema, parece-me, com chifre
em cabeça de cavalo, esse siste"ma misto, qué
não é misto de nada, é um misto indigesto. mas
seja parlamentarista, seja presidencialista, não são
reformadas as atribuições do Presidente da República nem as especificas do CongreSso NaciOnal.
Enquanto não houver, com muita "precisão,
criação_d~ novO$ mecanismos e mecal)isro_os democráticos para conf.rolar as decisões, tod.os vamos estar, o tempo todo, podendo tirar o corpo,
como alguns querem e o fazem - não quero
nem o faço, mas alguns vão sempre poder tirar
o=s:orpo- e dizer não sei, não fui informado.
Efetivamente, na condução da política eoonômica, até hoje, sabemos muito pouc:a coísa. Repito,
não estou aqui para acusar ninguém, o que me
parece urna posição menor, estou aqui para fazer
uina ahálise da situação, de como _se processa.
Apesar do que aconteceu em julho do ano passado, V. Er, que é um observador atento da economia brasileira, sabe que houve uma desavença
no selo do Go~rno; na reunião de Carajás havia
mais de uma pQSíção, e Oo País não digo~ porque
seria pretensioso da _minha parte, Os que rne ccr
nhecem de mais perto sabem de que lado eu
estava, -- e sabeni independentemente de posições pessoais, até porque sou amigo de todas
que eS~'I{am no Governo,~ naquela época, amigo
direto e até_alguns sã9 amigos diletos .rneus ~.
eu não estava d~ acordo e ~lguns MinistrO!> também não estavam de acordo com uma série de
medidas to-mada_s.Joi. um çonjunt9 d~ desacertos
- não tenho porque esconder a minha opinião
- que nos legou o Cruzado li,_ já no desespero.
E esse Cruzado II, ãf sim, (oi (:)_responSáVel por
esse pasmo da Nação, pasmo no qual todos caímos.

a
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quando aqui esteve o Ministro

acorPÇ,_ÇQm o curso que continuavam tendo, co-

Dílson Funaro, e o Senador Roberto Campos fez

mo se nenhuma medida pudesse ser tomada para
cófitrn:na_r dificuldades. O resultado das eleições

Vtram V.

~.

sua intervenção, com a ironia que o caracteriza,
e tive que subir à tribuna como Uder, para ajudár
a defesa do .Ministro FunarO;
Senador Roberto
Carri.pos sabe coin que tortuosidade tive de fazer
aquela defesa, de maneira que fosse correta para
a minha consciência, que não deixasse a impressão de que eu estava abonando, aquilo que o
Senador Roberto CampoS sabe que eu não estava
de acordo, mas, ao mesmo tempo, não deixando
de prestar a minha solidariedade partidária ao Governo da RepúbHca, ao qual eu tinha, naquele
momento, obrigação de defender?'
O Sr. Virgílio T'ávora- Eminente Senador,

e-o

foi legítimo. Na mediâa em que o PMDB

aCertou
um conjunto de políticas, as pessoas por elas
beneficiadas votaram no PMDB. Não é só isso
que explica a vitória do PMDB.

E mais - é minha opinião pessoal também
- se tivb;semos mudado o curso das coisas em
jUlho, e com mais ênfase mais adiante, não alteraM
ria o resultado eleitoral. Não alteraria o resultado
eleitoral, porque o resultado já estava mais ou
menos inscrito na ordem das coisa$.

permite V. Ex• mais um aparte, se não me considera insistente.

O Sr. Virgílio Távora- Permita-me apeftas
dizer que isso daí era um conceito meramente
opinativo. O ilustre aliado de V. f:xl' teria tido muitO
mafor chance nas eleições do que teve.

O SR- FERNANDO HENRJQ(JE CARDOSO- A insistência de V.
é sempre boa, porque nos obriga a expor mats o pensamento.

O SR. F'ERNANDO HENRIQUE CARDOSO ...,..... Eu disse que era opinativo. É possível.
Eu não acharia mau.

er

O Sr. Virgílio Távora- Acredito que isto
daí, sem estar dando regras ao Partido de V. Ex',
há muito tempo devia ser dito, em letra de fôrma,
à opinião pública, porque o que nós víamos era
justamente o_ Ministro Funaro apoiado_ em sua
política cem por cento pelo Presidente do Partido
de V. Ex'- e dizia representar a opinião evolufda
da sua agremiação partidária - mas ainda, 0
que víamos, sem leite derramado, sem aqui chorar, é que justamente, numa ocasião excelente
como aquela, quando alguma crítica era forrouJada, as maiores defesas que víamos ao que estava, então, se procedendo partiam, eminente Senador, não de V. Ex', cuja opinião, por sermos amiM
gos, sabíamos e, hoje, de público, aqui, v. Ex•
deixa as coisas em pratos limpos, mas a maioria
das vozes autorizadas do Partido de v. ~ endossavam em gênero, em número, em grau 0 que
estava sendo...

O Sr. Virgíli_oTávora-Ccinceltosopinativos.
O SR. FERNANDO HE.NRJQCIE CARDOSO - Eu não acharia mau, pois V. EX" sabem
que sou, realmente, um democrata _e, se algum
outro_partido tivesse sido beneficiado, e se houvesse -i.nn-1-esi.iltãdo que não fosse tao esmagadOramente favorável ao PMDB, isso não me abalaria.
Eu nãO acho que a democracia dependa da existência de um partido quase hefJemônJco.
O Sr. Virgílio Távora - Talvez até melhorasse bastante.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·
80-Talvezatépermitisseumjogomaisaberto.
Só quei<:n:leixar bem claro tudo isto aqui, e naturalmente, ouvindo a tosse do meu câ-Lícler, que
freqüentemente é meu Líder, não quero ir mais
longe nessa ~nálise e explicar as razões pelas
quais, apesar de alguma alteração na ordem ecoO SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO- nômica, tenho certeza que os resultados seriam
8 0 - Mas sabe V. Ex" pOrque-a-írilPi'ensa-riotí- muito favoráveis para o PMDB.
dou, que nas reuniões da ExecutiVa do PMDB
Enfun, para tenni:nar, porque gosto de obedenão houve opinião unânime, e que, em certos cer a6 Regimento, queria apenas dizer ao Senador
momentos, foi necessário--até mesmo não trazer Carlos Alberto que ouvi com atenção o que S.
à Exéctitiva documentos, porque alguns dirígen- Ex' disse, a minha resposta é uma demonstração
tes do PMDB não estavam de acordo, entre os dessa atenção, e que, em nome do Governo, fico
quais eu.
- . muito feliz de ver mais um adepto, mas, ern nome
O Sr. VlrgilloTávora-Masera umarpinoria do PMDB, quero ver as coisas repostas às suas
dentro da Executiva, tanto que a Executiva sempre- corretas perspectivas, e dizer aos companheiros
deu o maior apoio possível à política do Ministro do Partido que podemos continua~. com toda
FunMo.
trapqüilidade, cozinhando nossas dife'i-enças, porO SR FERNANDO HENRIQUE CARDO- que será delas, será a partir do acordo entre nós
e depois com os outros Partidos que vaml:;)s consSO - É- possível que até tivesse sido, e não . truir, realmente, um caminho que possibilitará o
quero também iludir ninguém, e aqui comecei Brasil sair_ do impasse atual, que é econômico
dizendo que me pare<:eu que o Plano Cruzado e é polfticõ.
foi um esforço meritórfo. Vi de perto o esforço
Era o ·que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas.)
do Ministro Dílson Funaro, em várias circunstân·
cias, tentar estratégias alternativas para 0 -desenDurante o discurso do Sr. Fernando Henrivolvimento do Brasil, e não quero, agora que ele
que Cardoso,
Sr. José !gnác/o Ferreira,
não é mais Ministro, dar a impressão de que o
-TP-Vice-PresideJJte, deixa a cadeira da presi·
estou criticando. Não quero criticá-lo agora, quero
dência, que é ocupada pelo Si Jutahy Magaapenas <f~rer que, em defesa do PMDB e diante
lh6f!S. Jt>..Secretário.
das ponderações criticas do Senador Carlos AIO SR. PRESIDENTE {Jutahy Magalhães) berto, o que ocorreu nas eleições foi também
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Chiafruto de uma política que atendeu a amplas camareli~ como Líder do PFL
das da população.
As conseqüências dessa política alguns antevia·
O SR. CARLOS CIIIARELU (PFL -·RS.
mos, e nem todos, por antevê-las, estavam de
Como üder, pronunda O seguinte discurso. Sem

-o
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revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
-- --Preliminannente, não poderia deixar de fazef
um registro sobre_ a manifestação c.entral desta
tarde no_ Senado, através da palavra vigorosa do
Líder do PTB, Senador Carlos Alberto. No que
tange à sua demonstração reiterada de solidariedade ao Governo do Presidente José Samey não
me _surpreende, posto _que tantas vezes já o tern
feito. Evidentemente, mais n~-- estimula e mais
nos faz tê-lo permanentemente- na guarda ck,S
princípios básicos do processo da transição democrática._
Com relação _à análise que S. ~ fez soQre
a postura do PMDB, s'uas difiCuldades intem1ts,
as suas diretrizes econôrntc~. evidentemente não
me atreverei a intrometer-me, até porque se trata
de uma crítica do Líder do PTB dirigida ao PMDB,
e apenas ouvi, registrei, anotei, procurei com a
máxima atenção entender a sua manifestação e,
certamente, levarei na devida conta.
Neste momento, Sr. Presidente, fundamentalmente ocupo·a tribuna, para, em decorrência de,
presidir a Comissão Especial da Casa sobre a
dívida externa, recordar algumas medidas @e por
_essa Cornissã_o _eStij_o sendo tomadas, medidas
que têm sido resultado_ da decisão da Comissãocomo um tod_o..._ decisões que têm sido feitas no
de<:urso_ de reuniões _devidamente convocadas e
que, ultimamente, nos levaram a um cantata, por
delegação da própria Comissão, de mim, como
Presidente, e do Senador Fernaodo Henrique Cardoso,- como Relator, com o Presidente do Banco
Central, a quem eritregãíTfos um rol de perguntas,
indagações e quesitos, destinadas as perguntas
e destinado esse. rol a tentar obt~r. para o País,
as informações qUe o-Pais não tem: quem deve,
a _quem se deve, quanto se deve, desde quando
se deve, por que se deve e o que se fez com
o recurso decorrente daquilo que hoje constitui
a dívida externa. Por determinação da Presidência,
em rãião -de ato toffiado a nível de Comissão,
credenciamos-inicialmente os Senadores Ronan
Tito e Varg_ílio"Távora, para que, no Banco Central,
dentro das inStalações dessa entidade, acompanhados, por assessores credenciados, e juntamente com Diretores e técnicos do Banco Central
designados pelo Presidente da instituição, evidentemente aberta esta tarefa a todos os_ Sena,dores
que desejarem fazer pessoalmente_esse acompanhamento, para que S. Brs possam colher os
dados re{er_entes à época das indagações relacio-nadas e a tantas outras.que surgirem no decurso_
dessa prospeccão.

É bom salientar que nessas 43 perguntas, se
não me falha a_ memória, há um rol significativo
qUese origina de-pedidOs e de propostas do Senador Virgmo Távora e do Sr. Senador Uder do PSD.
Ainda hoje, desdobrand() _esta tarefa e d_ando continuidade a esta missão e à decisão de ir buscar
as infol'maçôes necessárias para que a Cómi~o
possa atuar com maior profundidade e com maior
presteza, posto esperamos as respostas do Banco
Central desse inventário, dessa contabilidade da
dívida externa que hoje não existe no Pais, para
wn prazo de 15 a 20 dias, ainda hoje estamos
encamilihando, em nome da comissão, ao Sr.
Ministro da Fazenda, Bresser Peréira, em mãos
do nobre Seriador Pemando Henrique Cardoso,
na condiÇão de Relator, e porque terá S. Ext-um
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encontro pessoal com o J'.'\inistro, um_ segundo
expediente, que visa a obter a sêrie completa de
dados, referentes aos últimos 24 meses, do montante real das importações e das exportações brasileiras, inclusive com a chjt_c:._@gem referente à
CACEX e à Secretaria da Receita Federal, para
que se verifique, de maneira clara, se há desníveis
entre ambos, desde quando, em que ocasião e
em que montante, a fim de que, com essas infor-

do PFL e Presidente da Comissão, Senador Carlos
Chiarelli. S. ~o nobfe Senador Vkgílio Távora,
também- declarou que não havia recebido a comunicação, que havia telefonado para o Gabinete
do Presidente e formulado uma pergunta a respeito da data em que se realizaria a nova reunião,
tendo §i@ informado que naquele momento estava-se realizando uma reunião da Coffiissão.
De ino~o
peço as. Ex'... ·

mações, e as demais que já estão arroladas e
encaminhadas, possamos trabcJihar c;:om uma do-

O SR- PRESIDENfE (Jutahy Magalhães. Fazendo sOar a campainha.) - Peço- que V. Ex"
conclua, Oº-bre Senador.

se de

s~gurança

e confiq.bflldade ~_mais razoável,

para que não tenhamos apenas uma comissão,
teórica e formalrriente, buscando aspectos artifi-

ciais sobre a divida externa, e sim para que tenhamos uma Comissão que trate realmente de conhecer_ com profundidade problema de tamanha
magnitude e, em conhecendo a dimensão do
mesmo, busque encontrar altemativas e soluções.
Fmalmente, Sr. Presidente, ainda com relação
a essa Comissão, informo à Ças_~ que em mãos
do Sr. Ministro Qa Agricultura, se encontra o (e! atário confidencial, encaminhado pela comissão, de
intervenção na COTRlSA- Co_operativa Tritícola
de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, Cooperativa essa que manteve relações comerciais, de
financiamento, créditos e negócios internacionais
com o Citibank, justamente o roa(o_r credor brasileir_o, e que, submetida a uma intervenção e a
uma auditagem por técnicos do Banco Central,
do BNCC, do Banco do Brasil e do Ministério
da Agricultura, essas contas e esses números de_ssa relação com essa entidade financeira intemadonal à luz de informações, sobretudo de entidades sindicais, cooperativas e outros órgãos, teriam
indícios de irregularidades, envolvendo parcela da
ordem de 28 milhões de dólares.
Por força dessas denúncias, e para que não
nos manifestemos sobre elas sem conhecer os
detalhes, requisitamos à comisJiãO in~erventora
nos fornecesse a auditagem e o relatório, que,
na próxima quarta-feira, reservado e preservado
o caráter sigiloso, nos serão entregues para exame
da comissão, a fim de que também ela possa
conhecer, na plenitude, esse aspecto e esse lado
desse outro ingrediente da composição da dívida
externa.
Era o que- me cabia informai, Sr. Presidente,
à casa-!'los integrantes da Comissàó Especial da
Dívida Externa, que_taihbéi'ri fazem parte da Casa.
O Sr-. JamU Haddad- Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENfE (Jutahy Magalhães) Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador
JamüHaddad
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Quero pedir ao nobre Presidente da Comissão,
Carlos Chiarell~ verifique o que vem ocorrendo,
na realidade, a respeito da convocação das reuniões da Comissão.
Fui informado por S. Ex' de que haveria uma
reunião no seu gabinete na semana próxima passada; ®pois fui informado de que a reunião não
se havia realizado, em razão de um compromisso
anterior que S. Ex' tinha com à Bancada do PFL;
soube, posteriormente, que se havia reunido a
Comissão no dia imediato, no Gabinete do Uder

que

O SR. JAMIL HADDAD - ••• veja junto a
Secretária da ComisSãO o que: está acontecendo~
no sentido de que não haja mais, por parte de
Membros que fazem parte da Comissão, a necessidade de tomar ciência dos fatos por ouvir dizer,
e que, na realidade, possam ser comunicCJ.4os
corrn:mtecedência sobre o dia e a hora da reunião
da Comissão.
Era_o que tinha a- dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENfE (Jutahy Magalhães) Como não foi levantada nenhuma questão de ordem, a Mesa nada tem a responder.
O SR. PRESIDENfE (Jutahy Magalhães) Esgotado o tempo destinado ao Expediente, passa-se à

_-SObre a mesa.· requerimento_ que seráJido pelo

sr. 19-Secretário.

i:: lido e aprovado o s.eguinte

REQUERIMENTO No 81, DE 1987
Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento
Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a
fun de que a matéria constante do item n'i' 3,
seja submetida ao Plenário em_ último lugar.
Sala das Sessões, 1~de junho de 1987. Senador

JoséRicha.
~

O SR. ~PRESIDENfE (Jutahy

sem feita__a_inversão.

Magalh~ães)

-

.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Item 1:

Discussão, em tUrrio único, do Projeto de
Resolução n9 16, de 1987, de autoria do Se. riãdor Louremberg Nunes Rocha, que altera
a Resolução n~ 1, de 1987, do Senado Fêd.eral, que estabelece normas de elaboração legislativa durante o período de funcionamento
da Assembléia Nacional Constituinte. (De~
pendendo de Parecer.)
-A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
oidinária de 11 de maio úffiino, tendo sido a discussão adiada, a requerimento do Senador Fernando Henrique Cardoso, para a presente sessão.
Nos termos do arf & da R~lU:Ção n~ 1/87,
designo o nobre Senador Alfredo Campos para
proferir parecer sobre o Projeto de Resolução n 9
16/87.
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O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB ~ MG.
Para emitir parecer)- Sr. Presidente, Srs: Sem~dores:
-- -De autoria do ilustre Senador Louremberg Nunes Rocha, vem a Plenário do Senado, para parecer, o Projeto de Resolução em epigrafe, que tem
por objetivo aherar a Resolução n 9 l, de 1987,
do Senado Federal, qu,_e estabelece normas de
elaboração legislativa durante o pe_ríodo de funcionamento da Assembléia Nacional Constituínte.
O Arl 11, da citada Re"Soiução, é objeto--de
m.od~_caç~o_. _e diz:
"Art. 11. Os projetas de lei em cursÕ__e
os qu_e vi_erem a ser apresen~dos por parlamentares, .dur.ç1nte o períOdo de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte,
ficarão sobrestados até a promtif9ação da
nova Constituis,;ão, ressalvados oS projetes
de lei previstos no art. 42 da Constituição
vigente."
A alteração proposta pelo pre_sente Projeto
acrescenta, ln Hne, do citado artigo, as palavras:
"e aqueles que versem sobre assunto relevante
e de inadiável interesse público, quando houver
acordo das lideranças".
Com tal adenda, além dos projetas de lei relativos à competência Privativa do Senado Fedefal,
relacionada no art. 42 da Constituição atual, passariam a ser objeto _de deliberação pelo Senado
Fed_~ral. ainda, durante o periodo de fundonãmento da Assembléia Nacional Cqnstitulnte
"aqueles que versem sobre assunto relevante e
de inadiável intereS~e público, quando_ houver
acardo das lideranç.ás'~.
-0 nobre autor da propositura justifica a medida
afirmando que, "nãO obstante deva-se recQIJhecer _
a necessidade da limitação _operacional do Poder
Legislativo durante a_ elaboraç~o const!tus.lo_p.~~
resulta inquestionável que há matérias _que devem
ser dedicadas e votadas pelo Legislativo por envolverem assuntos cuja solução não pod_e aguardar
longo período de tempo". Há assim, assuntos relevantes e de inadiável interesse público que não
podem ficar sobrestados.
A propósito, o art. 84 do Regimento da Assem~
bléia Nacional Constituinte estabele<:e que "a partir de ]9 de março de j_987, o Senaà_o Federal,
a Câmara dos Deputados_e o Congresso Nacional
adaptarão seus Regimentos Internos para compatibilizar a realização de suas sessões, em c_aráter
extraordinário e para exame de matéria urgente
ou de re1evante interesse nacional, ao fundon~
mente prioritário da Assembléia Nacional Constituinte".
Oaro transparece deste dispositivo que, conw
quanto a prioridade que merecem os trabalhos
constituintes, não se devem desamparar as matérias urgentes e de relevante interesse nacional.
Assim dispôs a Câmara dos D_eputados, por
seu turno, ao baixar o -Ato da Mesa n9 1, de 1987,
autorizando a deliberação sobre matéria urgente,
entendendo-se: como tal a que verse sobre assunto releV~te e de-inadiável interesse público.
Examinando detidamente o assunto, porém,
parece-nos imprescindível proceder _a algumas
modificações no projeto original no sentido de
precisar;-com mais clareza, a origem dos projetes
e quais as lideranças que tomanfparte no proces-so. Entendemos que, à vista da situaçio excepcional que estamos vive.nclo, com o fundoriamen~
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to paralelo da Assembléia_ Nacional Constituinte,
os projetas de matéria relevante e de inadiável
interesse público que devam ser objeto de delibe--

ração sejam os de iniciativa parlamentar e, as
lideranças, as que representem dois terços da
composição da Casa Oportuno- se_ noS parece,
ainda, que, em respeito à vontade dos parlamen-

tares, faculta-se também a que dois terços dos
que compõem a Casa_ possam ter igual direito,
independentemente dos líderes.
Por outra parte, a fim de adaptar o Regimento
Interno do Senado à situação_que presentemente
vivemos, é necessário que nele se consolidem
outras nonnas relativas à diSCussão e à votação
das proposições em Plenário.

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto
de Resolução n9 16, de 1987, mediante a seguinte
emenda substitutiva.

Altera a Resolução
Senádo Federal.
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Dl'

1, de 1987, do

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. VIRG!Ui:J TAVORA PRONUNCIA
DISCURSO QfJE. ENJRE(i(JE À REVISÃO
DO ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTE-

RJORJ.1ENTE.
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço

Justificação
A emenda ÕJ?jetiv?t_ propiciar uma oportunidade
de negociação quando for identificado problema
que deva merecer atenção antes da_ votação.
É o parecer e o substitutivo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) O j?arecer é favorável ao projeto, nos termos do
subStitutivo do Relator.

Passa-se à discussão do projeto e do substitutivo.

O Sr. Hugo Napoleão -Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir,

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) O Senado federal resolve:
Conc-êâo a palavra ao nobre Senador Hugo NapoArt. }9 Os artigos 6~. 79 e 11 ·da Resolução
leão, Para diScutir o projeto.
n9 1, de 10 de março -de 1987, pasSam a ter
a seguinte redação, incluindo-se ainda o artigo
O SR. HUGO NAPOlEÃO (PFL- PI. Paca
12:
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
"Art 6° As matérias incluídas em Ordem
Srs. Seriãdores:
do Dia dependendo de parecer terão seus
Relatores designados pelo Presidente, e seus
A proposta de alteração da Resolução n9 l, que
pareceres proferidos oralmente em Plenário.
estabeleceu as regras de funcionamento do Sena§ 19 Se a complexidade da matéria difido Federal para o perfodo em que estiver a Consticultar sua instrução em Plenário, a Mesa potuinte elaborando o trabalho para o qual foi convoderá conceder ao Relator prazo não superior
cada, parece-me extremamente louvável, porque
a 48 {quarenta e oito) horas.
insere-se no_ contexto de viabil~r aquelas maté§ 29 A matéria incluída em Ordem do
rias de interesse ou de urgência, dando, naturalDia e dependente de parecer poderá ter sua
mente, maior segurança, maior estabilidade,
apreciação adiada por, no máximo, 72 horas,
maior vazão e maior importância aos membros
por deliberação do Plenário, a requerimento
desta Casa do Poder Legislativo.
de, no mínimo, 1/3 da composição da Casa
Na realidade, tudo. começou quando houve a
-ou de Líder que represente este número, resdiscussão da tese da Constituinte soberana. Se
salvados os casos de adiamento previstos
assim entendemos deva prevalecer e já tivemos
no artigo 310 do Regimento Interno".
a oportunidade de alegar em discurso nesta Casa,
"Art. 7~ Encerrada a discussão da pronão podemos evitar, não podemos obstruir que
posição, com -ou sem emenda, a votação
os parlamentares tenham direito e oportunidade
de ver as matérias de iniciativa. de importância
da matéria far-se-á na sessão seguinte.
fiind~ental, tramitando no Senado Federal.
Parágrafo único.- Encerrada a discussão
No entanto, um aspecto me parece swnamimte
da proposição com apresentação de emenimportante, exat.a.mente o espírito de abertura,
das, em Plenário, o Relator designado profequando se afirma que as decisões poderão ser
rirá o parecer sobre as mesmas imediatatomadas mediante iniciativa de 2/3 desta Casa
mente, podendo ser concedida, em virtude
ou, então, dos líderes, no plural, porqUe, evidenteda complexidade da matéria, prazo não excemente, se se tratasse de apenas um líder ou de
dente a duas horas."
líder, só um partido, ou seja, o PMDB, teria condi"Art. 11. Os projetas de lei em curso e
ções de ver a matéria em tramitação. E, aí,-quafido
os que vierem a ser apresentados por parlaOnobre Senador Alfredo Campos, ao relatar esta
mentares, durante o período de funcionamatéria, leu determinado artigo, afirmando que
mento da Assembléia Nacional Constituinte,
a 2/3 competiria a inidativa -ou, então, de líder
ficarão sobrestados até a promulgação da
que representasse eSse número, cairiamos, exatanova ConstitUição, reSS-alvados os projetas
mente, na indicação de apenas um líder, que seria
de lei previstos no art. 42 da Constituição
o líder do PMDB; mas, depois, mais à frente vigente.
Parágrafo único. o.rpi'ojetos de i11iciativa - era o que ei.J iá dizer- no art 11 S. ~esclareceu
bem e deu um condimento mais democrático
parlamentar que versem sobre assunto releà iniciativa de valor do Senador Louremberg Nuvante e de inadiável ifi:teresse público podenes Rocha.
rão ser incluídos em Ofdem do Dia por solicitação escrita de dois terços da composição
O Sr. Vlrgillo Távom - (PDS - CE) - Sr.
da Casa ou de Líderes que representem este
Presidente, pe.ço a pal~a para discutir a matéria.
número."
"Art. I 2. Ficam reduzidos pela m-etade
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) todos os prazos referentes ao uso da palavra,
Concedo a palavra ao nob~ Senador VirgiUo TáCOJ11. ~ceção daqu~les dl~ostos nos artigos
vora, para discutir a matéria.
!6-'-'Xlle41!l"J"."' ·

a palavra.
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) Com a palavra o Senador Itamar Franco, para
discutir a matéria_.

O SR. ITAMAR FRAI'!CO (PL - MG. Para
discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, na mesma linha de argumentação do Sr. Senador Virgílio Távora.
Durante a discussão da Resolução nl' 1/87, nós
também nos insurgimos contra a disposição que
não permitiria- aos Srs. Senadores apresentar projetas ou, apresentando-os, eles estariam sobrestados, enquanto durassem os trabalhos da Constituinte.
~mbramos, inclusive, Sr. Presidente, que era
incrível que o Senado âa República aprovasse,
como aprovou, tal resolução, porque só através
do Executivo, então, nós passariamos a legislar
neste País. E-~-~ que tem aContecido_ até agora.
Só os projetas oriundos do Executivo é que têm
tramitação no Seruiáo da República. E, Sr. Presidente, durante tantos anos, lutamos contra o arbítrio do Executivo em legislar, não só nas matérias
de ordem financeira mas em qualquer campo
da ordem institucional brasileira.
Eis, que se pretende, agora, com o arl 111
ou o art 11 - como querem alguns - dar uma
abertura, dizendo no seu Parágrafo único:
"Os projetas de- iniciativa parlamentar que
versem sobre assunto relevante, e de inadiável_i_nteresse público, poderão ser incluídos
em Ordem do Dia por solicitação escrita. de
213 ou de Líderes."
Ora, Sr. Presidente, é mais um cen:eamento.
Então, nós vamos sujeitar uma proposição de
autoria de qualquer Senador para que 213 da Casa
possa aprová-la, para que ela tenha curso, para
que ela tenha andamento, ou, então, de Uderes
que representem esses 2/3 do Senado da República: A mim me parece que tal abertura está
longe de corresponder à ação do Parlamento, que
precisa se fazer pres_ente nesta Nova República,
neste momento de desgoverno em que se encontra o Pais. Ainda hoje, assistimos ao pronunciamento do nobre Senador Uder do PTB, praticamente .acusando o PMDB e deixando de fora o
Senhor Presidente da República, como se Sua
Excelência não fosse responsável pelos atas que
se processam no nosso País.
POitan-to, creio que o Senado da RePública não
deveria aprovar o art 11. Ao contrário, nós deveriamos exatamente permitir que os projetas de
nossa autoria tivessem tramitação normal nesta
Casa~ E por que, Sr. Presidente? Porque senão,
nós vamos continuar apenas através das lideranças de 2/3, ou -da córriposição
2/3 do senado
da República, não permitindo que os nossos projetas tenham tramitação nesta Casa. Um exemplo,
Sr. PreSidente: a lei do inquilinato, um projeto
refererite ao inquilinato; nós tereffios que ter a
anuência de 213 da composiÇão da Casa, ou de
lidetes que ~presentem esses 2/3, pãra que esse
projetOlenha a""sua traffifuição hÓfrrfal. A não ser
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que se queira dar, como se tem dado, exatamente
ao Senhor Presidente da República o único a ter
o direito de legislar neste País.
Razão pela qual, Sr. Presidente, vou votar contra
esta emenda, contra esse substitutivo, rião só em
relação ao art. 11, mas também entendendo, par-

ticularmente nós da minoria, o art 12, quando
diz o seguinte:
"Ficam reduzidos pela metade todos os

prazos referentes ao uso_ da palavra, com exceção daqueles expostos no art. 16/12, e

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)
resoluç_ão, mas comç bem sªlientou o nob~ Senador Itamar Franco, só terão condições de trami·
tar, se assirri o desejarerl), as proposições apoiadas pelo PMDB, que tem p~aticamente 2/3 do
Senado, ou então proposições em que haja o
PMDB sempre apoiando, sejam elas de outros
Sr_s. Senadores.
Pãrece·Ole que isso diminui,· veda, e na realidade -é_üniã Censura ao poder de legislar" de qualquér um dos Srs. S~riadores corif assento ne$

Casa.

-

Na época normal de funcionamento, qualquér
419-J'"
um dos Srs. Senadores que apresente seus projetas, estes são colocados na Ordem do Dia, após
Veja, Sr. Presidente, que quando as Uderanças
irem às Corriissõe"S.
-- da maioria nesta Case) pedirem um regime de
urgência urgentíssima, nós teremos os nossos _ _Sr. Presidente, agora, tomando ciência de que
para que haja tramitá.ção de projetas dos Srs.
prazos reduzidos para apenas 5 niinutos. "é: isSo
Senadores·- feiá qUe- haVer_ o apoio de 2!3 dos
que os Srs. Senadores terão que atentar, apeft?~s
durante 5 minutos, já no regime de urgência ur~ Membros destã Casa, prefirO- esta' do que a situagentissim_a, que é um regime drêiconiãrió, e que ção anterior, na qual era proibida totalmente; mas
a maioria normalmente utiliza esse poder; porque quero deixar .Pem <:_!aro que continua a ser uma
castração-de nossos pOde_res-de legisladores. Deiatravés do PMDB e do Partido da Frente Ub~ral,
xo bem clara esta posição nesta hora que voto
eles ?O<ferão ter o regime de urgência urgentísfavoravelm~nte, porque é melhor do que tínhasima, é claro que também _não poderíamos c::onmos, mas também continua a ser um processo
c::ordar com o art. 12 deste projeto.
de castra~_O e de mirliini_~ção do trabalho dos
Sr. Presidente, V. Ex• já me _avisa de que meu
nobres Senadores com asseiitQ nesta Casa.
prazo está terminado, mas eu precisava fazer esEra o qtie tinha a di~er, Sr. Presid~nte, (Muito
sas observações. Veja que isso ainda está em vigor
e o melJ. prazo já está term_inado. Imaginem a bem! Palma5:)
hora em que entrar em vigOr. Na hora em que
o Senador levantar e pedir a palavra, o Sr. Presi-õSf:J\DtOOio Farias- Sr. Presidente, peço
dente já a cassou._ Creio que ·o Senado da Repúa palavr~ para ~iscutir.
blica deveria, ao <:ontrá_rio, revogar a Resolução

n0? 1m.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

A Mesa esclarece ao Senador l:tam_ar Franco que,
neste perfodo, quando há s_ol_idtações para entrar
um projeto na Ordem do Dia, já é praticamente
em regime de urgência. Portanto, não teríamos
mais a divisão pela metade do regime, porque
o projeto entra de ime_diato e o parecer é _conçe-_
dido ora1mente, não havendo, então, necessida~
de regime de urgência.

O Sr. Jamll Haddad-. Sr. Presidente, peço
a palavra.
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Concedo a palavra a V. Ex', para discutir a matéria.
O SR- JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para
discutir a matéria. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_
Quando se discutia o Projeto de Resolução n"
1 do Senado Federal do corrente ano, eu alertava
a Casa - e o passar do te_mpo demonstrõu a
justeza das nossas posições - que seria impos·
sível a Casa não ter Comissões essenciais funcionando, como a Comissão de Constituição e Justi·
ça, Comtssão de Relações Exteriores, Comissão
do Distrito Federa! e outras, para que tivéssemos
wna tramitação mais ou menos normal das men·
sagens e dos projetas _em curso nesta Casa.
E. Sf. Presidente, considerei l,Hlla verc;ladeira
aberração, já que nós do Poder Legislativo sempre
criticam-os a castração dos poderes do Legislativo,
nós mesmos estarmos naquele momento retirando a nossa função de legisladores. Pois s6 poderiam tramitar, até que fosse aprovada a nova Carta
Magna, mens<19ens -do Poder Executivo.
Sr. Presidente, agora, o nobre Senador Lourem·
berg opresenta uma modificaçilo. dentro daquela

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) ~
Palavra o Senador AntOnio -Fãrias, para:
discutir: a matéria. -

Coiõ_ a

O SR. ANTONIO FARIAS (PMB- PE. Para
discutir. Sem revisão do orado~:.) -Sr. Presiden~,
Srs. Senadores.

Na mesma linha de posicionamento doS Sena~
dores Itamai ffinC:õ-eJamU Haddad, quero também me pronunk:ar, dizendo que votarei favOravelmente ao _substitutivo, maS ~chando que continuamos cassados por n6s mesmos, Porque não
querem nos dar, pelo menos, o poder e a iniciativa
de apresentarmos projetas nesta Casa. As maiorias devem aprovar ou rejeitar, mas devem conceder·nos, pelo menos, a iniciativa de discutir proje-tos e os problemas maiores da Nação brasileira.
Quero, aqUi, deixar o meu posicionamento de
que -aprovarei o substitutivo por não ter uma alter·
nativa mais democrática.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo
bem! Palmas.)
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REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE RESOLUÇÃO
· N• 16, de 1987
O Relato_r apresenta a redação fmal do Projeto
de Resolução n" 16, de 1987, que altera a _Resolu_ção no 1, de 1987, do Senâdo Federai,_
Sala das Sessões, 1~ de junho de 1987. -~:
fredo Campos, Relator.
ANEXO AO PARECER

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,

, Presidente, nos termos do art.

52, iterri 30, do Regimento Interno, promulgo a
-seguinte
RESOLUÇÃO N•

, QE J 987

Altera a Resolução n9 1, de 1987. do
Senado Federal.
O Semido Federal resolve:

Art. 19 Os artigos 6~. 79 e 11 da Resolução
n"' l, de 19 de março -de 1987, passam a ~er
a seguinte 'redação, incluindo-se ainda o artigo
12:
"Art s~ As matérias incluídas em Ordem do
Dia dependendo de parecer terão seus Relatores
designados pelo Presidente e seus pireceres prO..feridos ora1mente em Plenário.
§ 1~ Se a complexidade da matéria dificultar sua instnJ_Ção em Plenário. a Mesa poderá
conceder ao- Relator prazo não sUPerior a 48
(quarenta e ciítórhoras~ § 29 A matéria incluída em Oi'd.em do Dia
e dependente de parecer poderá ter sua apredação adiada pai', no máximo, 72 horas~por
deliberaçãq do Plenário, a requerimento de, no
mínimo, 1/3 áa c:om"po_sição- da casa ou- de
lider que represente este número, ressa1vados
os casos de acüamento previstos no artigo 31 O
do Regimento Interno."
'"Art. 79 Encerrada a discussão __ da prop_osi·
ção, com ou sem emenda, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte.
Parágrafo únicO. _ En:cen:ada a discussão da
proposição com apresentação de emendas em
Pfenárlo, o Relator designado proferlrá _o parecer sobre as mesmas imediatamente, podendo
ser concedido, em virtude da complexidade
da matéria, prazo não excedente a duas horas."

"Art. -i 1. OS Pràjetos de Lei em cursO e os
que vierem a ser apresentados por parlamentares,
durante o período de fundonamento da AssemO SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Nacionar Constítu1nte, ficarão sobrestados
Em votação o substitutivo qu~ tem preferência bléia
até a promulgação da nova Constituição, ressai·
regirriental.
·
·
vades os Projetas de Lei previstos_ no artigo 42
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perda Constituição vigente. ·
_
manecer sentados. (Pausa.) _
Parágrafo único. Os Projetes de iniciativa
Aprovado.
parlamentar que versem sobre assunto releAprovado o substitutivo, fica prejudicado o provante e de inadiável interesse público podejeto.
rão ser incluídos em Ordem do Dia por solicitação escrita de dois terços da composição
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) da Casa ou de líderes que representem este
Sobre a mesa, reclação final da matéria elaborada
número."
pelo Relator AJfredo Carripos, que será lida pelo
Sr: 1'...Secretmio.
"Art 12. Ficam reduzidos pela metade, todos
É lida • seguinte
oo prazos ~fetentes OC>USO da paiawa, cem exce-
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ção daqueles dispostos nos artigos 16 -

419 J."

XII e

~

Art 2'" Esta Resolução entra em vigor na d.3ta
de sua publicação~~_
Art 39 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Em discussão a redação finaL (Paus8.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
A matéria é dada como definitivamente aprovada, nos termos do Regimento.

O projeto vai à promu1gação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

ltem2:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n"' 42, de 1987, que autoriza o
Governo do Estado de Mato Grosso a ratificar

a alienação de terras_ de que trata processo
INCRA/PF Corumbá n~ 763(l5, de interesse
do Senhor Horácio Sabino Coimbra, tendo
Parecer oral favorável, proferido em Plenário.

(Dependendo da votação do Re<:Juerimento n 01 71, de 1987, do Senador Leite Chaves,
de adiamento da votação por 30 dias).
Sobre a mesa, requerimento que será Udo pelo
Sr. 19-Secretário.
É ~do o seguinte

REQUERIMENTO

N• 82, de 1987
Nos termos do art. 280 do Regimento Interno,
requeiro a retirada do Requerimento n~ 71, de
1987, de minha autoria.
SaJa das Sessões, }9 de junho de 1987. . . . . ,. . LeJte

Chaves.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

O requerimento lido é deferido pela Presidência.
Emvatação o projeto.

O Sr. Maurício Corrêa-Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício
Corrêa, pãra encanlinhar a votação.

O SR. MACIRÍCIO CORI!&- (PDT- DF.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, .Srs. Senaâ:oi'es:
Vários expedientes dessa natureza Foram trazidos ao conhecimento do Senado e todos esses
requerimentos foram adiados, inclusive, um do
P~ que já está aqui há anos para ser votado.
Conheço a opinião de vários Sei! adores com felação ao problema de alienação de terras. trata-se,
neste caso, da ratificação de alienação de
13.665,77 hectares situado no munidplo_de Corumbá, no Estado de Mato Grosso.
Em razão disso, constrangedoramente,_ peço
a V. EX' que detennine a verificaçãO~ dos S_enadores presentes.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Primeiro, é necessário haver a votação, para, posteriormente, V. EX' solicitar verificação.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Ignátio Ferreira _
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dúvida, porque-na verdade o título definitiVo emerO SR. JOSÉ IGNACIO FERREIRA (PMDB
ge em determinado momento, é ou não é, há
- ES. Para encaminhar a votaçao. Sem revisão
wn momento em que ele nasce.
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Então, quatro antecessores dO Sr. Horácio
- -Lembro-me que na Comissão de Legislação
Coimbra, Segundo a informação do Relator que
_Social, há 1 ano e meio o~2 anos, eu pedi que _ estavam na posse dessa propriedade·, nãO sei tameste processo Fosse baixado em diligência, para
bém se:_ notado de 13 mil hectares, mas, a verdade
a adoção de algumas providências. E, agora,
é que em 1937, diz S. EX': se inicioU Otítulo defmícompulsando ligeiramente- o processo, tiVe a
tivo para os proprietários antecessores_ ao Sr. Hooportunidade de examinar_ o que me parecia ter
rácio Coimbra e, depois, há mais ou menos 25
sido a remessa das peças dando conta do cumprianos, para o Sr. Horácio Coimbra.
mento daquela diligência que eu havia solicitado.
o que me parece; sr~- ?reSiâEmte, claro, ciaifsEtf não tenhQ toda a situação assim de pronto
simo, chegando a quase queimar os olhos de
ria cabeça, inclusive porque o processo, minutos
tão claro, é que há uma disposiçãO constitucional
após ter ficado em meu pOder, Foi devolvido à
que é a do art. 161, que hoje está a viger.
Mesa, porque ele se encontrava em pauta, em
Anteriormente, ·havia uma disposição constitusegundo lugar. Mas a situ.,ção, parece~me, tem
cional, da Constituição de 1937, que inclusive exiuma singularidade que é inquestionável. A Consti_~
giª prévio parecer desse conselho a ciue ela se
tuição de 1937 dispunha, no art. 155, que "nenhurefere, Conselho Federal, para concessão de terma concessão de terra de área superior a 1O mil
ras em áreas superiores a 1O mil hect?res. hoje
hectares deverá ser Feita sem que, em cada caso,
a Constituição fala em 3 mll hectares. Mas,_ a ver~
preceda a autor=.zação do Conselho Federal",
dade, é que lá havia um pálio constitucional, a-gora
Muito bem. A Constltujç_ão que está a viger,
há um pálio constltuclpna1 sob cujo pálio estamos
no seu art. 171, parágrafo único, dispõ_e: "salvo
todos nós, e sob cuja abóbada constitudona1 vie~
para a execução de planos de Reforma Agrária,
ram_ a lume estas duas normas legais, que são
não se fará sem prévia aprovação do Senado Fe~
o Decreto-lei n9 1.414, de agosto de 1975, e dederal, a alienaç&o ou concessão de terras públicas
pois a Lei n"' 6.925, de junho de 1981, que o
com área superior a 3 mil hectares".
alterou. Então há, portanto, disposições de norma
Sr. Presidente, anteriormente, em 1975, veio
hierarquicamente inferior ao texto constitucional,
à luz _yma Lei, que é o Decreto~lei n9 1.414, de
que não tem_como aJterar o texto constitucional
18 de agosto de 75, que dispõe sobre o processo
O texto coristitudonal é clarissimo, qUando exige
de ratificação das concessões e alienação de ter~
prévia aprovação do Senado Fedefai para essas
ras devolutas na faixa de fronteira, e dá outras
alienações. Neste caso, não há prévia autorização
providências". E lá no art 79, diz o decreto-lei:
do Senado Federal, não se cogita de obtê~la pre"No processo de ratificação de que trata o previamente porque a alienação já foi feita; e não
sente decreto-lei, serão observadas as limitações
há como se ínvocat essas duas normas que discons_titudonais vigentes". O restante do texto não
põem sobre a permissão, a que o.Senado Federal
é importante - serão observadas as Umttações
autorize a ratificáção de alienações já feitas, por·
CC?!!~tucionais vigerites. Portanto, vigentes, no
que elas são normas legais, hierarquicamente cotexto da COnstituição que então estava em vigor,
Iceadas abaixo da COnStituição Federal, Não há
e continua até hoje. Posteriormente, seis anos decomo se pretender por vias de normas hierarquipois, veio a Lei n"' 6.925, de 19 de junho de 1981,
camente inferiores à norma Constitucional que
que altera dispositivos no Decreto·lei n9 1.414,
está a viger, a irradiar os seus efeitos, não há
d~ 18 de agosto de 1975, e dá outras providências.
como- se pretender ba1izar, de outra forma que
Então, essa lei, no seu art. ~. diz o seguinte: "o
não aquela_ prevista na Constituição Federal em
art. 7? do Decreto~lei IT' 1A14, de 18 de agosto
vigor, o comportamento do Senado Federal.
de_]._975, passa a vigorar acrescido do seguinte
De maneira, Sr. Presidente, que coloco a ques·
parágrafO:
tão quase que inkia1mente em termos de indaga~W.áQrafo único: dependerá de PréVia
ção a quem tenha melhor examinado os autos
aprovação do Senado Federal a ratificação
do que eu. Examinei-os superficialmente agora.
das alienações ou concessões de terras púAnteriormente, fiz um exame um pouco mais problicas com área superior às limitações constifundo, porque dependia da o~nção de docutucionais a que se refere este artigo."
mentos que solicitei e que aparentemente se encontram agora nós autOs. Mas a verdade é que
Então, Sr. Presidente, examinando o parecer
necessito de alguma informação suplementar. O
do eminente Relator, o Senador José Richa, eu
que me parece, em termos juridicos, é que não
que tive pouco tempo de conversar com S. Ex"
há como se invocar, embora o eminente Relator
agora, porque estava muito preso ao texto do
o tenha feito, essas duas normas hierarquicamenseu parecer, e imediatamente emergiu o momente inferiores à norma constitucional, como alterato do encaminhamento de votação, então diz S.
doras élas linhas constitucionais, porque eJas não
Ex', no seu parecer, que o empresário Horácio
têm condição de o fazer, não têm nível hierárquico
Sabino Coimbra, Presidente do Grupo Cacique,
para alcançar o texto constitucional, que continua
na qualidade de pessoa fisica, adquiriu essa área
íntegro, não tocado por elas.
e já est.5"âe posse_dela, já tendo título defmitivo
há maiS de 25 anos. Nas mãos de Horácio Sabino
Sr. Presjdente, coloc:o estas questõ_es porque
-Coimbra está há mais de 25 anos, que adquiriU
elas me parecem assunto de extrema gravidade,
çle uma outra pessoa que já era a quarta a ter
de importância muito grande, porque são 13 mil
o titi.Jio definitivo que se inicioU a 1937, portanto,
e pouCos hectares que estarão sendo definltivaw
há 50 anós.
mente allenados, porque não o foram ainda; o
S. Ex' não informa o que signifiCári~ier -o titulo título existente ainda não se complementou com·
a autorização do Senado Federal. Estarão send'?·
definitivo se iniciado em 1937; então, fiquei em
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13 mil e poucos hectares passados para a titularidade de domínio de um particular, com autorização do Senado Federal, dada. ao que me pare--

ce, ao arrepio flagrante do texto da Constituição

em vigor.
O Sr. José Rícha- Peço a palavra para encaminhar a votaç_ão, Sr. Presidente,
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Acho que eram estes os esclaredmentos que
me cabia como relator fazer, neste instante.
O Sr. Cid Sábóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Concédo a palavra ao nobre Senador _ad Sabóia
de Carvalho, para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Concedo a palavra, ao nobre Senador José Richa,
para encaminhar a votação.
OSR.JOSÉRICHA(PMDB-PR.Paraencaminhar a votação. Sem revisáo do orador.) -

Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Senador José lgnácio Ferreira tem toda a
razão. Acontece que foi expedido um titulo defini-

tivo, mas o foi por equívoco e, exatamente por
isso, por se reconhecer o equívoco, 50 _anos depois, é que estamos examinando a matéria para
fazer valer o dispositivo constitucional que, d~ro,
tem precedência sobre qualquer outra norma. Então, na verdade, o título definitivo for expedido
alguns dias depois de promulgada a Constituição
de 1937. Não havia na Constituição anteriOr à
de 1937, a- obrigatoriedade de passar pe1a-h0n1o~
legação-do Senado_ autorizações de alienàção de
terras. Havia, até 1O mil hectares, se não me falha
a memória, e ~a Constituição de -37 é que essas
áreas passaram a ser obrígatoriamerirê homolo-gadas pelo Senado·, mas o título havia -sido, por
equívoco, exarado em definitiVõ,·o tíl:ulõ de domínio pleno desSa área Depois da Constlfuição de
37, a de 46 manteVe o dispositivo da autOrização
do Senado, a de 67 também,-~ _estamos aqui,
exatamente, para isso. Quahâo dto essas normas
complementares no parecer - foi apenas para
ilustrar a matéria, mas se essas normas tivessem,
como_ alega S. Ex", o poder de passar pur cima
de um texto constitucional, não estaríamos aqui,
exatamente, reunidos apreciando este item para
dar autorização.
Parece-me· que não há nenhum incoveniente,
pelo contrário, para manter o dispositivo constituciona1 em plena vigência, intacto preCisamos· dar
autorização. Agora, vamos ao mérito, por qae não
dar autorização a uma alienação já procedida há
mais de_ 50 anos? Vamos inclusive criar üm problema administrativo, porque quer me parecer
que o_ título definitivo, se for inconstitucional ou
não, a responsabilldade é do Poder público que
o expediu.
Ora, foi o Mato Grosso que expediu o títUlo
defmitivo, hoje com a divisão do Estado, há uns
anos, o _Mato Grosso do Sul é que ficou com
esta responsabllidade.
Ora, não Vejo razão nerihwna pãra o- Senado
perder tanto tempo discutindo uma matéria que
trata apenas de reconhecer o óbvio, reconhecer
wn fato consumado. O proprietário em ·quéStão
não tem, absolutamente, nenhwna responsabilidade da incúria do Poder _Público, e o ·que estamos a fazer é_exatamente dar essa autorização
para cumprir um dispositivo constitucional.
Por esta razão é que, inclusive, invoquei à Mesa
que tirasse esta matéria do rol das demais matérias que, todos os dias, pratic~ente em todas
as sessões ordinárias do Senado, se aprecia, que
é a de dar autorização para a alienação de terras.
Esta não é uma matéria desse mesmo gênero.
Aqui trata-se apenas de autorizar uma alienação
. já ocorrida há 50 anos.
__ _

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Para-encaminhar a votaÇão. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_
.
Estoú-pie5ta:tidci--ãtefiçãO~a t!-ido que se tem
discutidO-aq-ui a respeito desta matéria, e estamos
diante,- exatarnente, daquele fenômeno muitO estudado no Direito: a Lei e o tempo ou a lei no
tempo. E issO é muito frriportante.
Na verdade, estamos diante de um ato jurídico
que se consumou e a legislação veio se alterando
sem que ele, no entanto, se consumasse de direito. Ele se con_s_umou de fato, m115 não de direito.
Há de se verificar que não podemos ter o ato
- e esse é O grãtlde ponto ·para o qual chamo
a 1ltt;nção do_ Senador J_osé Richa. e do Senado_r
Jçs_é lgnácio Ferriéira, que_ me_ antecederam -=-que não podemos ter o negÇ!éió como consumado - $6 após autorizaÇã:õ -do senado. Não
há, portanto, apenas o aspecto de ratificação, há
um duplo.aspecto no atO .(JUe o Sena.do poderá
praticar nesta sessão: autorizar, ratifi,Ç~do. Não
se _trata de_ uma i"atifiCação pura e simples, porque
essa ngura da ratificação nem existe constitucionalmente. Mas quem pode o mais pode_o menos,
ou seja; se 9 SenaQQ pode aUtorizar, pod~ ratificar.
lsso é_ uma evidência.
.
.
Há de se Corivir cj-Ue, Pelo lado histórico da
questão, já se passaram_ to_d9-s aqueles prazos de
decadênciêl, de prescrição, indusíve _o de prescrição aquisitiva, e inuito embora não seja caso de
usucapião, não __sejêl o caso de aplicação dessas
regras de decadência ou de prescrição para resolver o problema,- SOb á ~specto legal, são esses
prazos, no entanto, de grande va1or ético, no exame dessa: questão, _no exame moral da_ questão.
Estamos exarl}fOaT)do aqUilo que,_ na verdade, já
está consuma_do. Portanto, o~o há neQhuma infração ética, e nem_ podemos pôr emjulgamento,
aqui, aqueles qUe, participando desse ato, o f'ize~
ram há decênios. Seria-retroce_Qer no espaço e
no tempo, e talvez issQ não_ seja possível nesta
hora. A não autorizar essa operação, para que
ela se tome_ de direito._ um_ ato perfeita!pente açabado; a não se _a_utorizar..há. Qe se:_sonyfr que _o
ato do Senado estará levando à declaração de
nulidade e abrindo, também, al_gwn espaço para
o eXame de anulabilidade. Nulidade no ato forma1
do QoVemo do Estado e anulabilidade em todas
aquelas transações o·corridas entre.as pessoas privadas que-atitecederari1 o interessado no preces~
so, afê-este presente momento, exatamente a pessoa que solicita essa providência à Administração
Pública e, conseqüentemente, ao Senado Federal.
Acho que a autorização_ deV~. o_correr, p_orque
é um fato consumado. Se iSso lesionasse o País
de algum modo, essa lesão já estaria consumada
de modo irremed,iável. O meu processo pareceimpraticável. É apenas uma questão de autorização, de ratificar o que já ocorreu, QS fatos consumados, e tomar tudo de direito perfeito e acabado,
daqui para a frente.
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Por isso, Sr. Presidente, encarnín1lando a votação, eu estou com o parecer do Relator, Senador
José Richa, apenas discordando da figura de ratificação, porque acho que há mesmo é uma autorização, porque o ato não está perfeito, acabado
e precisa dessa autorização para que, ao longo
de 50 anos, esse ato jurídico tão extenSo p6ssa,
afmal de contas, terminar. (Muito Dem!)
- O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Ein votação ·o projeto.
-- Os Srs. Seii8aõres que o aprovam queiram p-e-rmanecer sentados. (Pausa.)
"Aprovado.
-

O Sr. Mauricio Corrêa :..._Sr. PréSídente, peçO
verificação.O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Será feita a verificação sOlicitada pelo nobre Senadai Maurício Corrêa. ·
A Presidência vai suspender a sessão por 1O
minutos, acionando as campainhas para chamada_dps _Srs. _Senadores ao plenário;
Está suspensa a sessão.
(Suspensa âs-17:34 mln, a Sessão é rell_berta its 17:38_min.)
.. O SR. PRESIDEriTE (Jutahy Magalhães) E$ta reaJ::tertçJ. a sessão_.,___
.
, __ -_
Persistindo a falta de quoruJQ, fica adiada a
votação da matéria_
_
_
, _
Igualmente, os demal_s ítens da Ordein do_Oia
da presente sessão, constituída pelas Mensagens
Íl'S ~37, 439,491 .e ;'HS/86; e 5~fído n' S-9/87,
fic_am todos com a apreCiação 'adiada.

o SR. PRESIDOOE(Ju,.;hyMagalhães) ,Voltamos à lista de Oradores.
Concedo a PaJavra: ao nobre Sr. SeiÍadoF Mansueto de Lavor;___~- --

o

SR. MA/"'Sf.IEIO PE U,VORPRONaNCV\ DJSCaRSO QUE, ENTREGUE À REVIs-iO DO-ORADOR. SERÁPUBUCN56POS-

7ERIORMENTE.

.

Durante o discurso do Sr. MansUeto__de

Lavor, o· Sr. JutahY Mag.illiães, [P-$e_cretáiio., __
deixa a cadeira dei _prf:gidência, que- é o~

cu;iãf:!apejoSr. ~cfrS_~s, ~~r~o.

O SR. PRESIDENTE (Odacir $oares) ::_ A
Mesa prorroga a sessão por iriais 3U nlinutos,
para usar da palavi-a o riõbre Senador Olayo Pires_.

COncedo a· palavra ao nobre Senador Olavo
Pires.
OSR.OLAVÓPlRES(PMDB-RO.Pronun~
da o seguinte discurso.) -Sr- Presidente, Srs~Senadores~- ___ ___ __..
·-'"- _ .
Nó.?,_ parlamentares, quando eleitos, assumimOs; toljl o póvo·-que nos elegeu ·a solene compromissO de defendê-lo, defenden_do s_~ ec_pn_o-_
mia, defendendo sua democrada, defendendo O
regime, def~ndendo o Oçv~rno~ defendendo; enfim, dos mais elementares aos mais importantes
interess_es dessa gente.
E, infelizmente, ante o_ quadro e a situação atual
do País. chegamos à Conclusão de_ que estamos
falhando, porque a fiação enconttã:-&e muna Situação de total penúria, com o nosso povo totalmente sacrificado, excetuando-se apenas uma
pequena parcela de privilegiados. E nós, parla-
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mentares, ficamos como que imobilizados assistindo ao aprofundamento de uma das piores crises financeiras já vistas, sem torri<iimos uma atitu-

de, uma providência direta, objetlva, que possa
contribuir para sOlucionar essa difícil situação que
a todos aflige.

Fui eleito pelo valoroso povo de Rondônia e,
em nome desse povo, quero lançar o meu mais
veemente protesto a esta situação tão deplorável!
O brasileiro, este povo crédulo, tolerante, paciente,
ante _este desfde de absurdos que têm acontecido
no País, já não suporta maist Não suporta a falta
de uma definição na política econômíca, não su-

porta a elevação da inflação que está crescendo
a cada dia, como se fosse uma bola-de--neve. Não

suporta a alta taxa dé"juros. não suporta a recessão, o desemprego, não suporta a onda de c-orrupção que.vem desde a Velha República e continua
na Nova, não suporta tennos que exportar produtos de pdmeiríssima qualidade, que, dado a sua
excepcional categoria, não estão ao aJcance do
brasileiro. Enquanto isso, continuamos importan~
do arroz da Tailândia, carne dos EUA, França
e Uruguai, milho da Argentina e EUA, todos po.
dres ou deteriorados, e ninguém é responsabilizado. A nossa agricultura e a nossa pecuária
ainda existem graças a Deus e ao valor do peso
moral dos nossos agricultores e pecuaristas.
Sr. Presidente e Srs. Senadores: a imprensa
tem estampado o quadro catastrófico que estamos vivendo, as suas manchetes são as mais
assustadoras e nós não apresentamos uma solução ou não exigimos do GOverno Centr~l e de
seus Ministros, sejam eles do PMDB, do PFL, ou
de qualquer outro partido, a solução que o povo
espera.
O País caminha a passos largos para ingressar
numa das piores recessões de sua história, e o
Governo Central e os Ministros da área econômica
continuam dizendo que a Nação não terá recessão, o que considero, até um desrespeito ao nosso
povo, pois. com esta prática, tentam subestimar
não só a nossa inteligência, como chega a ser
até um desrespeito ao nosso sofrimento.
O Sr. Mansueto de Lavor um aparte?

Permite V. Ex'

O SR. OLAVO PIRES- Concederei o aparte
a V. Ex• dentro de alguns momentos.
Qual país, que convivendo com a nossa \ntaxa
de juros, com a média de 30% ao mês co a
nossa inflação idêntica e com a captação desenfreada e absurda de dinheiro no mercado fmanceiro, opem market, over-nlght e caderneta de
poupança, que atinge, o patamar astronómico de
47% ao dia, consegue s-e-livrar da _re_cessão?
Quando o Ministro Funaro feritava-e O Minls_tro
Bresser tenta enganar o povo diz.endo que o País
não irá con viver com a receSsão, chego a admitir
que no dicionário destes ministros, recessão tem
outro significado.

A nossa dívida pública interna deve ser paga
mas de outra maneira, por outros meios, e não
com a captação de dinheiro no mercado financeiro, que é, na prática, o caminho mals curto
e mais direto para a recessão qUe, continuando
como está indo, levará o País além da recessão,
para a depressão, clepressão esta que, talvez, dada
as suas proporções, ar seja tarde para a tomada
de providências.

Cotfcedo o aparte ao nobre Senador Mansueto
de Lavor.

O Sr. Mansueto de Lavor- Senador Olavo
Pires, ouço com a maior atenção o seu pronuncia. menta que, por sinal, vai na mesma linha do meu
·pronUnciamento anterior, de uma análise ~a situação por que passa, no momento, o Pws, uma
situaçãó nada confortável; todos nós devemos
procurar contribuir para superá-la, para que cheguemos o quanto antes a uma estabilidade para
uma maior tranqüilidade do nosso povo. Realmente, como bem analisa V. Ex', há uma linguagem que é oficial e há outra que é a do povo,
em geral, dos que sentem a situação.~ lingu~gem
oficial vem sempre carregada de um mexpltcável
otimismo diante desse quadro. Só houve uma
exceção: ontem, num dos canais de televisão, vimos e ouvimos o Ministro do Planejamento, Aníba] Teixeira, declarar com todas as letras que a
inflação estava incontrolável no momento. E se
o próprio Ministro do Planejamento chega a fazer
uma afirmação desse porte, de tanta gravidade,
pod~mos saber que real~ente a situaçã~ está
muito grave. Dias antes atribuíram ao Pres1dente
do Banco Central uma declaração de que a inflação chegaria a 30%; ele negou depois. Mas, como
estamos vendo, as taxas dos juros e do ovemight
já ultrapassaram de muit<? os 2~%, e até por U:J11a
tendência ascendente da mflaçao, como as COISaS
andam sem um tratamento de choque, parece
que de~tro em breve teremo_s ~-inflação ~e
30%. Acredito que o seu pronunciamento é ma1s
wna contribuição a nós, que somos do Partido
do PMDB, para que haja um alerta ge~al, um esforço geral, um plano geral, uma medida _geral. no
sentido de que possamos superar esta cnse. Aliás,
a minha sugestão, já apresentada ao üder Senador Mário Cov~. da Constituinte, e ao próprio
Presidente do PMDB, é que essa próxima convenção; que se for adiada deve ser somente por motivoS- técnicos, mas jamais cancelada, e que na
convençãq do PMOB ~ ~beleça uma equipe
piira elaborar um programa mínimo de Governo,
qUe sefá apresentado ao Presidente José Sarney
como CondiÇão sine qua non para o apoio do
PMDB ao Governo. Isto sjgnifica que queremos
apoiar o Governo, nãO porque tem este ou aquele
Ministério, este ou_ aquele _cargo, ma_s porque o
GÕvemó, através de um programa daro~ d~finido,
explícitO qúer -re-tiJpeiãr a economia do PaiS.
Obrigad~ pelo seu tempo, e acredito que seu proiü.mciai'nento é uma valiosa contribuição a todos
aqueles que estão interessados na superação desSa-Crise~ Muit~ obrigado_.
O SR~ OlAVO PIRES- Agradeço ao nobre
Seriador Mansueto de lavor pelo seu aparte brilhante, que veio, obviame~te, enriquecer o meu
pronunciamento. Conc:ordo plenamente quando
o senador faz as suas colocações, no tocante
a-vários temas da nossa economia.
Continuando, esclareço ao Sr. Presidente e aos
Srs->--cSenadores que tenho pelo Presidente José
Samey um grande respeito.
Apoiá: lo. nessa transição é até nosso dever, mas
vamos apoiá-lo no que é possível, porque apoiar
esta politica económica é faltar com a nossa res~
ponsabilidade para com a Nação, é faltar com
a responsabilidade para com a nossa gente e para
conosco mesmos.
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Reconheço que pela lógica, Sr. Presidente, Srs.
Sénadores, não seria próprio a um médico, a um
químico ou a um sacerdote resolver a nossa problemática ecQnômica. As pessoas indicadas para
aJjnharem nossa economia são os economistas.
Mas que me perdoem os economistas brasileiros,
chega de tanta teoria bonita e errada, chega de
brincar com coisa séria, chega de incompetência,
nós todos não agüentamos mais continuar fazen~
do o papel de cobaias neste imenso laboratório
da Nação. Vamos praticar uma economia mais
simples, menos sofisticada, que seja séria, responsável, que seja patriótica, nacionalista e competente. De nada vale a teoria de Harvard, quandp
a dura realidade do Norte e do Nordeste brasileirõ
é a fome mesmo!
O_ grande empresário, o médico, o pequeno
ou mJcro,-ou o micróbio, como disse um empresário aqui em Brasília, há pouco tempo, em uma
reunião dos microempresários, o povo de um mo.
do geral precisa de uma política económica definida e estável, para programar sua empresa ou
sua vida particular. E eu pergunto, quem pode
se basear em nossa política econômica?
Há dias, estupefato. ouvi o Ministro Bresser Pereira dizer que iria fazer o possível para_ c~nseguir
manter a inflação no patamar de 20%, diga-se
de passagem, o humilhante e vergonhoso pata~
mar de 20% ; e que iria realinhar os preços. Ora,
bastavam essas infelizes colocações do Sr. Ministro para provocar uma elevação da inflação acima
da existente. Depois o governo, através da imprensa, atacou a classe empresarial dizendo que os
empresários brasileiros eram oportunistas e não
contribuíam para a solução dos problemas nacionais. Mas recentemente, o Sr. Milliet- Presidente
do Banco Central - , em mais uma infelicidade,
declarou pela imprensa que a inflação iria a 30%,
o que a elevou de imediato para mais de 60%,
fatos que prejudicaram mais ainda o povo e a
Nação e ao nosso MiniStro nada aconteceu! Enquanto isso acontece no_ Brasil, a Rússia demite
a cúpula do seu mecanismo de_ defesa, apenas
porque um inofensivo avião monomotor, trazendo
a bordo um romântico casal de namorados da
Alemanha, invade o espaço aéreo russo e pousa
em plena Praça Vermelha. O Governo da União
Soviética demitiu sumariamente o Ministro e abriu
inquérito para apurar o fato, e tenho certeza, vai
apurar mesmo!
Atentem bem, Sr. Presidente, Si's. senadores,se essa o!lda per;~a no Brasil!
O Sr. Ruy Bacelar- Permite V. E;r um aparte?
O SR. OLAVO PIRES - Concluindo, wn
minutinho, por favõr. vamos ter muitos Ministros
demitidos no dia em que se apurar responsabilidades_administra:tivas no Brasil. Vai sobrar muito_ emprego. Com muito prazer, ouço V. Ex•
O Sr. Ruy Bacelar- Senador Olavo PireS.
seu pronunciamento é muito importante nesta
tarde, aqui em Brasí1ia. V. Ex!' faz um relato da
situação econômlca do País, diz claramente, explicitamente, qUe há uma concentração, que a situação do Nordeste e do Norte é difícil, que a situação
do povo é dificü, que a situação do empresário
é diffcil e que não há uma política definida do
Governo. Narra esse fato, acontecido na RU:ssia,
da demissão do Ministro da DefeSa e do Submi~
nistro, me parece. Entretanto, aquí no BrãSil, ãl-
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guns ministros fazem aquilo que bem querem
e continuam mais ministros do que antes.
O SR. OLA.VO PIRES- Aqui no Brasil, infe~

lizmente, essa moda não pega.

O Sr. Ruy Bacelar- Assistimos, há pouco;
o Ministro dos Transportes cometer uma aberração qua~_ à licitação da concorrência daFerrovía
Norte-Sul. F continua Ministro. O Presidente da
Valec, que patrocinou essa co-ncorrência, continua Presidente, e mais prestigiado ainda, e, agora,

o nosso Presidente da República entra numa luta
contra a corrupção. É louvável essa iniciativa do
Presidente. Todes nós desejamos que a conup-

çilo não exista no País, que o dinheiro do povo
não pode ser desviado para ninguém. Entretanto,
é precis-o que o Presidente tome atitudes; contra
a situação do Ministério dos Transportes, contra
a Valec, para que o povo possa ter confiabilidade

no que _o Presidente diz. Louvamos essa iniciativa
do Presidente da Repúbltca, todos nós aqui do
Senado, todo o povo brasileiro apóia essa sua
decisão. Agora é preciso que antes de mais nada
o Presidente dê provas dessa: sua vontade, não
premiando aqueles que, de fato, não estão louvando _o- seu Qovémo. Por isso eu o parabenizo e
acredito_ no País, acredito que o Ministro da Fazenda irâ encontrar o rumo certo para que possamos
ter um Brasil melhor e um povo maís feliz. Eu
o parabenizo pelo seu grande pronunciamento.
O SR. OLAVO PIRES- Agradeço ao Senador Ruy Bacelar, pelo seu valoroso aparte. Em
aditamento a esse aparte, eu quero dizer o seguinte: que eu sou um homem, respeitando as minhas
modestas proporções, sou um homem também
realizador, e admiro inclusive esse objetivo do Presidente Samey em realizar uma obra de vuJto,
ou algumas obras de vulto que venham a a,tew;;ler
às necessidades de nossa Nação.

Mas acho-que chegou a hora também de dar
um basta a este festiva] de absu_rdos, esse festival
de corrupção que vem denegrindo a imagem do
homem público, e o pior é que denigre mais a
imagem nossa, dos parlamentares, como V. Ex""
são conhecedores desse desfilar de absurdos que
tem havido no País. O País tem sido achacado,
quase que constantemente, e nada acontece com
esse pessqal.
Vejam, por exemplo, o que mencionei aqui no
meu pronunciamento, essa importação de gêneros alimentícios, isso eu conside:ro um dos absurdos, uma atitude que vem agredir o brasileiro,
que vem nos reduzir a zero à esquerda e vem
dílapidar o nosso já enfraquecido e debilitado cruzado e agredir díretamente não só a.nossa brasilidade, como a nossa pecuária, a nossa agricultura,
a nossa nacionalidade, e o que acontece? N~o
acontece nada.
Então, chega-se à conclusão de que o Brasil
é o País das impunidades. Com relação à ferrovia
Norte-sul, que fui convidado e aceitei integrar a
CPL acho o seguinte: o Presiden~e Samey.deveria
até construir esta ferrovia, mas não da maneira
como está sendo feita. Ele poderia, por exemplo,
se valer dos batalhões ferroviários. Ele poderia
inclusive fazer__um pool de batalhões. Poderia congregar os batalhões ferroviários, com os .backs,
e construir esta ferrovia. Ela_ CU$ªri_a, tenho a certeza, para a Nação, 20 a 30% do que estaria custando através desta licitação que foi cancelada

há poucos dias. Ele poderia também, aproveitando esta sugestão que e:U estou apresentando
aqui em plenário, ou seja, reunir os back& dos
batalhões ferroviários e recuperar a nossa ferrovia
Madeira-Marnoré, em Rondôrlia. que é uma ferroviã âe real importância para o nosso Estado, que
é uma fe_rrovia histórica, que está hoje_ abandonada, jogada às traças. Ele poderia muito bem,
usando esta_ minha sugestão, asfaltar o trecho
que vai de Porto Velho a Rio Branco, no Acre,
lig-ar estes do!s Estados. Ligar Buabunã até Guajará-Mirim, que é também no meu Estado de Rondônia, regiões que na época do inverno, na época
das chuvas, todo ano se repete aquela calamidade
pública, aquela irresponsabilidade pública que
nos dói, nos afeta, nos agride, vivemos isolados,
O_h~_dos do resto do País, em função da irresponsabilidade dos nossos homens públicos.
Conduindo, Sr. Presidente, adianto que sou p~
ticulannente contrário às greves, mas é necessário· que entendamos que um povo decepcionado e insatisfeito busca nessas- greves a tentativa
de saída para seus problemas, e um povo que
enfrenta a nossa politica económica, que enfrenta
a nossa recessão, a nossa inflação que corrói o
seu bolso, um povo que vê cres<;er a cada dia
o fantasma da dificuldade e da fom~. provocados
pela alta taxa de juros, pela inflação e pela recessão, que, Corno já disse, continuando, passará
a -ser urna depressão, só pode apelar para greve.
É óbvio, Sr. Presidente desta Casa, Srs. Senadores, Senhor Presidente da República, Sr. Presidente da_Mesa, Senhores Ministros, que um povo
satisfeito e que confia em seu governo não promove greves.
_Muito obrigado. (Palmas,)

O SR. PRE8lQ.ENTE (ÇldaCir Soares)- Concedo a palavra ao nobre Senador LourJval Baptista.
O SR. LOWUVAL BAPTISTA (PFL -SE.

Pronurlcia o seguinte discurso.) -Sr. Pres_idente,
Srs. SenadoreS:
No últiino día 22 de rrfalO,- participeL em Nova
Iorque, do 18"" jantar anual promovido pela Brasilian - American Chamber of Commerce, lflc.
- com a finalidade de_ homenagear duas das
mais dinâmicas e eminentes personalidades do
Hemisfério, Ozires-Silva, Presidente da ~O
BRÁS- Petróleo Brasileiro S/A, e Paul F._Oreffice,
Presidente da Dow Chemical Çompany.
A_ homenagem consistiu, especificamente, _na
outorga do titulo de "Homem do Ano de 1987"
(Man of the year Award) a esses dois administradores exponenc:-iais que dignificam o empre_
sariado brasileiro e norte-americano.
Omendonado jantar reuniu, nos salões do PJãza Hotel de_ Nova Iorque, cerca de 800 convidados
espedãis.
Convém esclarecer_ que os encontros anuais
levados a_ efeito pela Câritara Brasileira-Norte-Americana de Comércio, à medida que os anos
vão pasSando, crescem- de importância, em virtude da imensa ressonância politica e social, d~or
rente da participação, cada vez maior,_ dos mais
expressivos segmentos do empresariado brasileiro e· norte=:;amertcano.
lehdõ partkipado de vários encontros, corno
convidado, nesta oportunidade representei tam-
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bém o ilustre Presidente do Senado Federal, Se-nador Humberto Lucena.
O brilhantismo da reunião evidenciou rn~ais
uma vez o prestígio das duas personalidades enaltecidas pelo titulo de "Homem do Ano - 1987...
Os títulos "J'.r\an of the year/1987" foram entregues aos ilustres agraciados, durante solenidade
presidida pelo Presidente da Brazilian-American
Otamber of Coinme:t:ce, hi.c., Harry B. Heneb~rger
Jr., depois de lidas as mensagens de congratu·
lações dirigidas pelos Presidentes Ronal_d Reagan
e. José Samey aos "Homens do Ano/1987'', Paul
F. Oreffice, dos Estados Unidos, e OzireS Silva,
do Brasil.
Coube ao ex-Ministro da Indústria e do COmércio, e atual Presidente do B.anco Econôrnico do
Brasil, Angelo Calrnon de Sá, saudar o Otawnan
da Dow Chemical Company,-Paul Oreffice, e entregar-lhe o título, ao passo que o Presidente da
PETROBRÁS, Ozires Silva, foi saudado pelo Embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Hany ShIaudeman, que lhe entregou o diploma de "Man
of the year/1987".
Seria demasiado longo enumerar todas as personalidades convidadaS- para· o 189 encontrO- da
Câmara Brasileiro-Norte Americana de Comérdo.
Desejaria destacar os que trabalharam para o êxito
do evento: Harry Heneberger Jr.- Presidente da
Câmara de Comércio, Vicente Bonnard, Uno 0tto
Bohn, Sérgio Pereira e Marcus Albuquerque Melo,
bem como o ex-Ministro Angelo Ca1mon de Sá,
Presidente do Banco Econômico, Luiz Eduardo
Carnpello, Presidente da ELUMA, e Carlos Alberto
Vteira, Presidente do Banco Safra, que se assoc':iaram, através de outras manifestaçõeS e eventos,
à homenagem prestada a Ozires Silva.
Dentre as personalidades presentes o Embaixador do Brasil, nos Estados Unidos da América
do Norte, Marcilio Marques Moreira; o Embaixador
Harry Shlaudeman, dos Estados Unidos da AmériCa do Norte; no Brasil, Embaix?!dor George Ma~_
del, Embaixador -do Brasil, na ONU; Doutores
Paulo Belotti, CarlOS Sãiitana, Diretores da Petrobrás, Márcio Fortes, Presidente do BNDES, Eliseu
Rezende, ex-Ministro dos Transportes, ex-Governador_ Paulo_M_çUyf, Empresário Luiz Eduardo
Campello; Hélio Smidt. Presidente _da VARIG; Ma,rio Beríng, Presidéhte- da Eletrobrás, Olavo Brumond, Conselheiro do Tribuna] de Contas de Sáo
Paulo, Luiz Eulalio Vidigal, Vice-Presidente da
Confederação Nacional da Indústria, Pnpresá_rios
Flávio Musa de Freitas Gurrn~rães; Ney Lima Figueiredo e muitas outras personalidades que foram do Brasil prestigiar o jãntar do Homem do
Ano em New York.
Finalmente, requeiro a incorporação ao texto
destes susdntos comentários das Mensagens dos
Presidentes José Samey e Ronald Reagan e o
discurso proferido pelo Presidente da _petroQ_r_á~
Ozires Silva, que pela sua extraordinária categoria
e importãncfã do_ seu conteúdo foi_ entusiasticáffiente- a"plaLididO e obteve excepc_ion~l repercussão. (Muito bem! Palmas.)
o

,_

__

__

_

-·

•

DOCfJME/"'TO A QUE SE REEél/E O SR.
LCKII?IVAL BAPTISTA eM SEU DfSCfJ.RSO:

Brasília, 19 de maio de 1987
senhor Presidente Vicente J. Bonnard,
- Peço-lhe -~ceber e traOsrn.itfr aos demais Dire"tores e Me_rn.bros da C~ara·e do Comércio Brasil!
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EOA os meus mais sinceros _cumprimentos pela
escolha do Engenheiro Ozieres ~ilva: para "Ho~
mem do Ano" de 1987.
Dificilmente poderia a Câmarã ter feito escolha

mais feliz, neste momento. Ozires Silya (;_por todos os títulos, digno da !áurea que

vaj

recePer

no dia 22 de maio corrente.
Sua dedicação pessoal à causa pública é um
exemplo vivo do que podem realizar a competência e o destemor. 0?-!res Silva e sua eqUipe
fizeram a Embraer levantar vôo e ir disputar e
ganhar parcelas importantes e significativas do
mercado internacional de aeronaves civis e mili-

tares.
Agora, ''pilotando" a Petrobrás, saberá conquistar para a empresa novos e grandes espaços no

mundo do petróleo.
Solicito-lhe também transm_itir minhas congratulações ão Senhor Payl Ore.ff!ce pela honrosa
e merecida distinção com que foi agraciado pela
Câmara de Comércio Brasil!EUA.
Desejo, assim, associar-me à hoffienagem que
lhes presta a Câmara de Comércio_ Brasii/EUA.
Cordialmente, José Samey,- Presidente da
República Federativa do Brasil.

THE WHITE HOUSE, Washington -

May !8,
!987
It is a pl~asure to congratulate Paul Oreffice
and Ozires Silva on their selection as Men of the
Year by the Brazilian-Arn'ªriçan Charnber of Com~
rnerce.
__ ~
_
These awards are richJy dese[Ved. Both rnen
have contributed substantially to the ties betwe_en _
the Brazilian and Americali business comrnunities, tieS tha:neflect Ameriça's wartrt relatlonship
with Brazil and the Brazilian people.l arn confidentt
that the efforts of Paul Oreffice and Ozires Silva,
along with those of the entire Chamber membership, will continue to strengthen and deepen our
already important cornmercial relations, and will
reinforce the bonds of understandjng and mutual
respe.ct between the United States and Brazil.
God bless you. - RqpaJd Reagan.

D/SC(JRSO DO PRESIDENTE OZIRES SILVA:

BRAZIUAN-AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE, INC.

18Th Annual Awards Dinner
Plaza Hotel. New Yod< City
May22,1987

18• Jantar Anual
Hotel Plaza, Nova Iorque
22 de maio de 1987

No ano passado, nesta mesma época, aqui estive
para aplaudir os Homens do Ano, Mr._ R.oger B.
Smith e o meu amigo Luiz Eulá1io Bueno_ Vidigal
Filho.
Para mim, era uma noite diferente. Acabava
de ser nomeado para dirigir a Petrobrâs - Petróleo Brasileiro SA e começava a me conscientizar
de que estava deixando uma__ organização - a
Embraer -,sonho de infância, que presidia desde
sua fundação, hâ 16 anos.
Compreendia o salto que estava dando, a pa:rtir
de uma empresa, sem dúvida de sucesso, para
urna gigantesca holding, com mais de 100 s_ubsi-
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diárias e coligadas no Brasil e no mundo, capaz
de fátlirar Cerca deUS$ 17 bilhões anuais e gerar
mãis de oo;ooo empregos diretos.
Sabia_ que minha vida iria mudar, cõmo de fato
mudou._E .esta mudança que me traz aqui, nesta
IJ.Oite, pelas generosas mãos da Brazilian-Arnerican Chamb~r of Commerce, que decidiu, com
muira hOnra para mim, apontar-me como Homem do Ano, ao lado de Paul Oreffice, o que
constitui um grande privilégio pess·oal.
Neste ano de 1987, o mundo, cada vez mais
caPãCitado p-elo irnpresSiorl"ãnte fenômeno da disseminação e processamento das informações,
apresenta-se pressionado por disputaS significativas, mais à base de discussõeS em tomo de
mesas e de pressões políticas do que nos campos
de batalha, felizmente~
Se eSfe clima_ de paz generalizada prevalece
(em que pese a existência de áreas em conflito),
temos de noS -congratufar por isso, mas Ji.ão podemos deixar de_ nos preocupar com os contrastes
intensamente obse[Vados nesta espaçonave Terra, cada vez menor para o animal-homem que
a·âominou.
Muitos estudos e ensaios têm sido produzidos
sobre o terna, com muito mais competência do
que poderia eu_aqui fazer.
Estes estudos, na maioria das vezes, criticam
e poucas vezeS produzem sugestões para a solução _dos problemas, cada vez mais velozmente
gerados.

Corno coroamento destes penSamentos, extraio do notável livro de Barba_ra Tuchman, "A
Marcha da lnsensat~z" (do original iOglês 'The
March of _Folly"), o seguinte treCho;

'Como· _fato: Obse[Va:-se "CJue só--um- punhado
qe países está se mostrando capaz de usufr'll:~
a revoluç~o da inteligênciª. Esta segregação, causada pela insuficiência da maioria doS--Estados
em preparar seus cérebros e moldar suas sociedades, abre perspectivas que são, pelo menos,
sombrias. Se, de um lado, o homem moderno
tem todas as razões par_a se orgulhar do que conseguiu, em termos de progresso e de bem-estar
material, tem também motivos para se preocupar
cOm os_ desequilíbrios regionais que geroU.
Ess~s desequilíbrios criaram problemas, cuja
listagem, numa tentativa de selecionar os de
maior importância, entre muitos, ressalta;
-a disputa do poder militar entre as superpotências;
-os déficits de comérCio;
-as dívidas internas e externas dos países;
-o protedonismo comercial;
- a pobreza endêmica da maioria da população da Terra.
· Por trás da grande imensidão de dificuldades
com que se debate a humanidade está a Economia, corno ciência ou corno técnica, mal-compreendida e, o que é pior, deformadamente utilizada.
É muito claro que enquanto urna política económica é aplicada, possivelmente objetivando beneficiar a todos, uma outra beneficiaria apenas
um grupo, em prejuizo dos demais. Por outro
lado, é igualmente nítida a tendência perslstente
dOs hOmens de verem somente os efeitos imediaR
tos de determinada política os seus resultados
em .apenas um grupo particular. Para completar,
somente predsariamos dizer que cad~ grupo está
preparãdo para d!s<:utir as correções que lhe afetam favoravelmente, dificilmente concordando
com prejuízos pessoais em faVOr de outros grupos
ou_ mesmo da coletiviciade~

Hoje, com -o ressurgimento d-os _ Competid0res.cujas forças foram renovadas por investiméntos
recentes. portanto beneficiados pela modema tecnologia, a competição bate às portas da grande
nação americana, que reage bravamente, mas
bastante perplexa, pois não pode compreender
como "estrangeiros" estão sendo_capazes de fabricar, a menores custos e melhor qualidade, produtos que anteriormente dominavam o mercado
sob_ a expressão "Made in USA". :É claro que neste
clima sempre surgem aqueles que buscam nas
barreiras comerciais promovidas pelos Governos
a prote.ção que não conseguem dentrO do sistema
de livre mercado. Efetivamente, não tem sentido
pagar mais caro por um produto feito nos Estados
Unidos, quando seria mais barato importá-lo. se-ria o mesmo que solicitar à maioria de americanos
que sacrificáss_e seus erripregOs e suas possibilidades de progredir em benefício de um limitado
grupo de pessoas.

"Urna visão bitolada, levando a se auto-en-- ganar, é fator que desempenha grande significado nos governOs. Faz: com que as deciSôés ·sejam apenas obedientes aos desejos
e às aspirações pessoais, sem -que o governante aja em acordo com os fatos."
-Esta Soma-de IdeiaS parece-me espelhar e caracterizar a raiz dos problemas, conflitos e contrastes que vivemOs hoje.
Não desejando me alongar nesses conceitos,
e tentando_ ser mai& específico, aqui estamos nos
Estados Unidos, sem dúvida a nação mais bemsucedida da Terra-= hoje enfrentando problemas
sérios, como o déficit de comércio, cuja origem,
sem dúvida, está no surgimento de competidores
competentes fora das fronteiras norte-americanas. Não se pode esquecer que os Estados Unidos
flzeram crescer sua indústria e comércio à custa
de práticas protecionlstas, que ensejaram· a construção-de um formidável império industrial, fortalecido pela II Guerra Mundial, que se encarregou
de aniquilar a competição européia e japonesa.
Isto; dito desta mane!ra rude, pode parecer desmerecimento à inegável criatividade e competência do trabalhador povo· americano. Efeti\rãlnente,
não tenho esta intenção.

TUdo isto é decorrência di reta .Qa_ .sofisticação
do pensamento humario, que "leva_ sociedade
a uma posição no mínimo curiosa. Refiro-me à
tendência crescente de se adjetivar a liberdade
e de colocá-la a serviço de grupos e de interesses
próprios, como se ela pudesse ser segmentada
ou limitada. Fala-se aho e duramente em liberdade individual, mas se procura impor restrições
às liberdades econômicas, de comércio, de empreender e de investir. Tudo isto sob o pretexto
de beneficiar a comunidade. Esta tendência leva
à insuficiência generalizada, bloqueando a n~ces
sidade permanente de se buscar aumentos significativos da eficiência do sistema.
CreiO firmemente que, a longo prazo, não poderemos-escapar da liberdade plena, na qual a única
adjetivação aceitável seria o limite imposto pelo
direito do próximo ou o de terceiros.

a
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Neste edifício complexo da modema sociedade
humana ressaltam hoje, com clareza, as diferenças marcantes entre os países desenvolvidos e_ __
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fmanceira internacional poderia aspirar cómo
contrapartida soberana a sei- oferedâa Pelos países devedores? Seni dúvida, uma política ecor1~
as outras nações do chamado Terceiro Mundo
Por putro lado, aqui nos Estados Unidos já se
m!ca austera,_ um esforço para cOnter os 9éficits
(LDC) .que, com suas populações insuficiente- reconhece que as exportações norte-americanas __ públicos e a prátiCa de liberdade -plena, tantO a
mente educadas e treinadas,_ c;:hegaram atrasadas para os países em desenvolvimento (LDC) têm_
nível individual cpmo a nível das organizações,
à revolução industrial e que nela buscam espaço sido prejudicadas, náo somente pela interferência
associações e empresas, e, sóbrefudõ", de comérpara sua sobrevivência, seguindo padrões míni- goVernamental, mas também pela pequena discio e de investimento. Tudo isso sob um clima
mos de dignidade,
pon!bilidade- de diviSãS desses próprios países,
democrático, onde prevalecesse o eSpírito inovaEncontram-se elas hoje_ - entre as quais o
desviadas para cobrir o serviço de s_uas respective e empreendedor do cidadão sob as regras
Brasil - num círculo vicioso. que as mantém Uvas dívidas. Na maiOria- dos paíSes \atino-ameque o Estado possa estabelecer com amplitude
na incômoda posição de sociedades periféricas,
ricanOS"-a rehda per caplta caiu nos anos recenpara governar a vida da sOciedade.
de dificil possibilidade de ser rompido. E quais tes.A"performanC:e"dosEstadosUnidosemsuas
Minhas senhoras e meus senhores, prometi não
as causas disso? Certamente elas se_rão encon- exportações para o continente, de US$ 5 bilhões
me alongar e fico por aqui. Não sem ai-ttes agratradas na própria história desses países.
de superávit, em 1981, caiu para ÇJS$ 1_6 bil~ôes de~r de_~fÇ!_Ç~_o a honrosa atenção -da BrazilianVejamos 0 Brasil, por exemplo. cOmeçamos de déficit, em 84. Este é um preço alto para a American Chamber of Commerce, indicando-me-realmente a nos industrializar em 1960 --cerca indústria norte-a~mericana, que vê seu mercado para este titulo que espero honrar e merecer.
de cem anos depois da EurOpa e mesmo dos diminuir. O que -é mais penoso obseJV~fê o-tipo Agradeço ao Governo norte-americano ter indicaEstados Unidos..O processo foi centrado em dois da ·reaÇão nos Estados Unidos: a indústria passa do para entrega do prêmio- o. Embaixador Harry
parâmetros básicos: 0 ingresso de capitais estran- a -pressioanr: córi.tta as -medidas governamentais Shlaudeman, o-que dá ao mesmo-um contorno
geiros de ns-co e recursos de _empréstimos. Na- das LDC, qüebuScam discipllnar o dispêndio de de apreço e mostra o alto nfvel de relacionamento
quela época, a exportação global brasileira era dólares e-as classificam de práticas prote~iC?!listas, entre os nossos dois países.
Agrãdeço a presença das inúmeras autoridades
de US$ 1.3 bilhão/ano e prevaleciam na pauta co10Cã11:â0-o USTR (.'Jnited States Trade Repre0 café e produtos primariamente processados.
sentative) a abrir-pr6ce5SCIS, oS hlais.vartados! am- e- ãiTii$_05 dos doíS _paíse"s, que tomaram muito
do -seu precioso t€mpo para estar aqui ConoSCO, -O que aconteceu todos conhecem. Os produtos PáfãdOS PeJa legisl~çaO dos Estados Unidos.
noite.
_
industrializados cr_esÇe~m_em preço. no mercado
o problema é claro! Não se corripra m-ais pe!a nesta
Peço-lhes permissão para compartilhar este gainternacional, a uma taxa média de 4% ao ano, razão mais simples do mundo: o_dinb_eiro é C\lrto!
enquanto que as "commodities" e os primários, _ E 0 pouco eXistente sai diretam.ente p_atã o siSte-- lardão com minha família, aqui representada pela
se não ficaram estagnados, tiveram seus preços ma financeiro iritemacional. Daí por que nos pare- minha querida esposa, que; coin pã.ciência e dedide mercado reduzidos. Se o índice em 1960 era ...ce-da malqr importância a recente atitude do Ja- cação, tem-me acompanhado nesta jornada, que
cem, para as exportações brasileiras, hoje ê 330, pão, ·de buscar investir noS países eç>~ débitos me traz a New York nesta noite inesquecível.
Vocês-são-muito generosos.
enquanto as importações passaram também de elevados cerca deUS$ 30 bilhões, com o evidente
Muito obrigado por tudo.
cempara420.Istosignificaqueopreçoespecífico objetivo de estimular ~uas respectivas capacidade nossas exportações perdeu quase 30% em des de compra. O recentememe criado Su.bcoO SR. PRESIDENTE (Odac~ Soares)- Conrelação às nossas necessidades de importações. mitê do Senado Americano sobre _a Dívida. (lnter- cedo a palavra ao- nobre Senador Francisco RoÉ _claro que estes números precisam ser enten- national Deb) colocou:_õ dedo na ferida:
llemberg.
didos como relativos, pois, submetidos a outros
"Precisamos conceder ao Terceiro Mundo
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
critérios de cálculo, darão resultados diferentes.
- n as •·~·s
de J'uros e nos seus
-- uma -re duçao
I,.QACI
(PMDB - SE. Pronuncia o seguinte cliscurs().)
O que mais aconteceu no período? O petróleo
_ débitos, a fim de gerar empregos nos Esta~ -Sr. Presidente, Srs. Senadore_s: .. . _ ~ ~
subiu de US$ 1,80 por barril para U~$ 37,00 ~e,
dos Unidos".
_
O primeiro roundjá superado da reforma consapesar de ter apresentad~ subst:n~1al reduça~
Aliás, istO foi feito via Plano Marshall para a titucional, no excelente trabalho das Subçomisem 1986, o decréscimo sazonal nao c:ompensou Europa. ao término da 11 Guerra Mundial, e com sões, deicou, ainda, muitas matérias em ªberto,
as perdas históricas. O mesmo ocorreu com os grande sucesso. DurantE;! pelo menos 20 anos, como: por exemplo: a duração dÕ atual mandato
juros que, de 5% ao ano, no início do período, após a ·guerra, a indústria norte-americana teve do Presidente da República será objeto das Dispochegaram a exceder os 20%_: Tudo ,isto fez com índices de prosperidade inéditos.
sições Finais e Transitórias, já concedidos cinco
que a famosa dívida externa brasileira chegasse
No caso atuál, sabemos que_ o clima financeiro anos aos seus sucessores.
. .
internacional é essencia\mepte diferente daquel_e
hoje a mais deUS$ 110 bilhões.
Abandonamos, aSsim, a trã.dição da primeira
Desejo acentuar e afirmar- _e isto é muito. que--prevalecia na década de 40 e que é difícil República, encerrada em 1930, desd_e _qUe, após
importante- que a maioria da sociedade brasiexplicar à opinião pública dos países creOores o interregnO ditatorial de Vargas, a p~rtk da Consti!eira tem perfeita consciência sobre onde este~
porque se de_ve ajudar o Terceiro Mundo, enquan- tuição de 1946, adotamos o mandato quinqüenal.
to essas mesmas nações se mostram relutantes
recursos foram aplicados. O País progrediu, as
Adotói.J-se, _até -ãgora, a constataÇão que s_e vi~
comunicações se modernizaram e as infra-est:rupara conceder financiamentos favorecidos para nha fazendo há muil:6 terrij)O:· quátrO é -pÕU.Co,
_ ..
:
turas energética e industrial se. expandirafl"!_ d~apromover 0 desenvolvimento 4e atividades inter- seis- é demais. - .
maticamente. Fabricamos aço, automóveiS,
nas essenciais- agftc_ultura, por exemplo.
ConhecendQ ~_jnclimiÇão deste Plenário e a
aviões, navios e uma miríade de outros produtos
capacidade de aglutinação-dos partidos que elecrescentemente capazes de conquistar parcelas
Em qtie pesem os o&stáculos, é difícil a identifi- geram o Presidente José Samey, não temos·çtyvisigniflcativas do mercado interno e mesmo do
cação de outras alternativas, pois, ao se manter da de que Sua Excelência _comanda_rá as .cQ!Ile_externo. Mas, ao mesmo tempo, somos forçados
o impasse atual, é forçosO:- adni.itir que se terá moraÇê)es do centenário da República, como oumilhões, talv:ez bilhões de -consumidores
virtuala reconhecer que o custo do __serviço atual d essa
tro nordestino dirigiu a.s comemorações do centemente à margem do Inercado de consumo. Ape- nário da Independência:
dívida, calculada aos juros eç>I;J:entes c;Ie mercado
(hoje certamente cotados a níveis razoáveis), ab- sar"-de tudo, é muito provável que _a introdução
Se, quanto a esse ponto, parece marcharmos
sorve grande da parcela receita brasileira de ex- de fatores político-econôrflicos no equaciona- para Uma solução pacifica, o mesmo não ocorre,
mento das dívidas extem~ dos países do Terc.eiro
no entanto, quanto à esdolha do sistema de Gqem que pese a consdênçia nacional
Mundo poderia alterar signifiCativamente 6 quadro corrente, o qual, sem dúvida, experimentou vemo, proclamadas, aparentemente pela maioria,
de que somos devedores e de que vamos pagar -retrocesso nos últimos cinco anos de discussô~s as excelências do parlamentarismo.
as quantias devidas, um equacionamento mais
RecOnhecemos _que; na Primeira República, em
pare- exclusivamente financeiras. E parece que não quase todos oS cjtiadriênios presidenciais- com
J'usto desse débito toma-s_e_ vital. A razão nos
·
houve
falta
de
empenho.
ce clara,
se o processo de d esenvoIVlfl1en1_o
exceção daqueles de Campos Sales e Venceslau
da nossa economia fosse interrompido, estaria
A pergunta lógica· e conSequente que se coloc.a Braz - atravessamos sérias crises tanto fimmsendo condenada a própria liquidez do país, cha- seria~ o. que a comunidade politico-econômico- ceiras como de sefiurança, bastando citar a Re-

po:;:.-

pois,

ve~mestra

da capacidade de honrar os débítos

acumulados.

·
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volta da Armada, a Revolução do Contestado, o
Antônio Consesacrifício cruento dos beatos
lheiro e as revoluções militard. de 1922, 1924
e 1930.
--~

de

Mas quem pode afirmar que rião teria sido pior,
se vivêssemos o parlamentaris;.b-;,?

Os que defendem esse siste~a se impressionam pela paz havida no ImpériO, quando Caxias
jugulou revoltas populares em tbd.o o Pafs e tive~
mos de enfrentar uma guerra ~ema, que nos

aVJ1tou a moeda e degradou a economia.
Não foi o Parlamentarismo cjuem pacificou a

política nacional, durante dnqüenta e cinco anos,
ou seja, a partir do Ato Adicional de 183~. Foi
o uso consciencioso, por D. Pedro II, do famoso
Poder Moderador, que confiava exclusivamente
ao Imperador a condução da pOlitica nacional.
Graças ao exercício simultâneo dos poderes
Execütivo-·e Moderador, podia 6 soberano controlar os polítiCos eleitos e_ compor, ao seu talante,
os gabinetes.
l

Além disso, havia um Senad~ vita1ício, conStituído de provectas figuras, heróls:nadonais e "pais
da pátria", que podiam ficar acima dos partidos
por independerem, depois da esColha fmal do Im_ i
,
perador, do voto popular.
Tivemos, no Império, muita paz política e pouco
desenvolvimento económico, como nação primá~
rio-exportadora, governada, nas províncias, pelos
mais poderosos proprietários rprais, graças às
monocolturas da cana-de-açúcar, do café, ou do
cacau, em Pernambuco, AJagoa:s, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e S_ão Paulo.
',
'
Essas oligarquias principais P,erman_~ce~am,
nos Estados, na primeira fase republicana, no
tempo do café com leite, quando políticos mineiros e paulistas se revezavam na Presidéncia da
Repúbltca, sem chances para nordestinos, gaúchos e baianos.
Epitácio Pessoa, Café Filho, CãSlelló Branco
eJosé Samey, além de quatro gaúchoS, só chegaram à Presidência por circunstâncias aleatórias,
na crista de uma revolução, como- sucessores
eventuais, ou por cisão da frente sulista. __
Foi nesse regime republicano que iniciamos
a industrialização, a partir da I Guerra Mundial,
impulsionada pela segunda, incrementad~~e_artir
de 1950.

-

Argumentam os parlamentaristas que a República brasileira foi mal-nasdda, porque copiou as
instituições norte-americanas, que sustentam, hoje, a nação mais poderosa do mundo, sabendo
usar o impeachment com a união do Judiciário
e do Congresso, contra-o Executivo.
Apesar. de_ seis Constituições em cem anos enquanto os Estados Unidos fizeram uma durar
duzentos -, conservamos a unidade nacional,
sem verificar~se, aqui, o quisto racial que a negritude representa na página de Ll"hcoln e dos grandes pastores negros.
Nosso defeito não está nas instituições políticas
-postas de lado as aventuras totalitárias- mas
na falta de maturidade do nosso sincretismo ra~
cial, religioso, político e social.
Não se pode negar que o brasileiro médio tem
singular estima pelos tiranos, como aconteceu
com Aori ano Peixoto, o- "Marechal de Ferro", e
Getúlio Vargas, o ''Pai dos Pobres"
Muitos oligarcas nos Estados gozaram da sim~
patia popular, como o creneial Dantas Barreto,

em Pernambuco, J.J. Seabra, na Bahia, Graco
Cardo-so, -em Sergipe, Antônio CarlOs, em Minas
Gerars:· No Rio de Janeiro, em Santa Catarina,
no Rio Grande do Norte, no Piauí, tivemos exemplos recentes dessa idolatria por certos "clãs" políticos, representantes de um nepotismo mitigado.
Mas o povo _sempre votou nos candidatos que
indicavam esses chefes e só neste último pleito
é que vemos, nas duas Casas do Congresso, a
juventude ingressar no Senado, muito menor o
número de doutores na Câmara Federal.
Tivemos e tereffios de. agOra -em diante um
Parlamento cada vez mais representantivo, com
produto fmal de quase um século de vida republi~
cana e federativa.
_
O voto do analfabeto será o melhor instrumento
dessa representatividade autêntica.
Aumentará o número dos parlamentares que
naõ Sa1iem colocar os pronomes nem se envergonham dos solecismos, mas conhecem, muito de
perto, as legítimas aspirações populares.
Esse povo é pftsidendalista, como os professores, os juristas, a minoria intelectual e artística
revela predominância parlamentarista, destemerosa de uma ditadura congressual, que não é menos perigosa do que uma ditadura presidencial.
Antes de encerrar estas considerações, querenlOSlemDr:ar o fracassO do parlamentarismo republicano, que ó povo repeliu num plebisdto, noventa por cento preferindo o presidencialismo.
Se isso aconteceu há vinte e cinco anos, o povo
não mudot..~ tanto, politicamente, em tão pouco
tempo.
Sua indioação quase racial pela figura do chefe
supremo ~-SeJa o soba africano ou o tu.chaua
inàf9ena _::::.: nã_o se acomoda com a figura de
um Presidente da República que reina mas não
governa.
Dizem que Rui Barbosa se converteu ao parla~
mentarlsmo.
Mas se_ere fosse vivo em 1962, também apostaria novamente, talvez inventando outra forma
de governo híbrida, como se pretende fazer agora.
Que~temos_lembrar, no entanto, aos parlamentares la.rvados e _ao_s presidencialistas concessivas,
que, geralmente, os híbridos são estéreis.
E o que ocorre na biologia pode, também,
acontecer na política.
_
-Era Ciqüe-fínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem_!)
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Con·

cedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

OSR. JUrAHY MAGALHÃES (PMDB-BA.
Pronunda o seguinte discurso.) - Sr. Presidente
e Srs. Senadores:
REFORMA URBANA
''-A aceitação passiva da irievitabilidade e a mera
extrapolação linear de tendências, através de modeJos e casuísmos controladores, a isso tem-se
chamado reforma urbana."
A centralizaçãq_~~atal_ e a concentração de recifrSos -e de poder decisório ao nível federal têm
levado a questão urbana a um estrabismo deplorável. E falar em refomia urbana, a partir dessas
condições, nem sequer pode fazer sentido._
É preciso descartar esses conceitos restritos
e passar -a enCarar a cidade, o espaço urbano,
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em suas reais dimensões. Um conceito de espaço
muito mais abrangente precisa ser compreendido
e aplicado na compreensão do fenômeno urbano.
Em -prfrileirb lugar, o espaço urbano é o espaço
humano, onde moram hoje 1/3 da população brasileira. A cidade é a capital do Município, é o lugar
central de recursos (equipamentos, serviços, importação, exportação, ... ). Ela interage com
es·
paço rural, com sua área de influência, com outras
cidades menores e maiores.
- O espaço urbano é um espaço económico, no
sentido que lhe atribuem as mais modernas con·
cepções do planejamento regional. Sob este enfoque, o espaço regional e o espaço nacional se
estruturam, se orgànizam a partir de uma rede
urbana nacional bem equilibrada.
Esta rede urbaria, constituída pelas ddãâes (os
nós da rede) .e pelo sistema de vias (rodovias,
ferrovias, hidrovias, aerovias e outros canais de
interligação) são os macroelementos estruturadores do espaço hacional. É este espaço real,
concreto, sobre o qual se devem debruçar os planejadores e administradores. Sem isso, estarão
fazendo especulações' vazias, tal como o fazem
hoje os economistas-monetaristas e outros bacharéis em menor voga, que tentam interpretar
(e pior ainda, tentam administrar) o espaço naciohal a partir da visão restrita de suas reluzer1:_tes
especializações e pós-gradu.:lÇões.
Na realidade, o plaÍ1ejamento regional e o planejamento nacional não são praticados no Brasil,
Planeja-se a partir da jUstaposição de abordagens
setoriais específicas (saúde, educação, segurança, transportes... ) e, quando muito, aparecem alguns -programas integrados de governo.
Quando se fala ~m desenvolvimento regional
no Brasil, só se pensa nos problemas do Nordeste.
A escala regional é a escala adequada para
o plané:jamento riacional. Nesta esca.la, gs problemas e os potenciais das diversas regiões do País
constituem grandes agregados. Com esses gtan.:des agregados é possível trabalh<'~r a escala nacional.
Os problemas urbãõos _que~ ii níVel local não
têm soluç_ão, quando enfocados sob o ponto de
vista regional encontram fácil equacionamento.
Por exemplo: qual a possibilidade que uma cidade
tem de encarar os problemas de imigração explosiva? Mesmo uma grande metrópole como São
Paulo, assiste perplexa e passiva a avalancha de
populações novas que todo ano chega, O que
pode fazer um governo municipal, como é'! caso,
diante dos problemas estaduais e federais? E claro
que um problema deste tipo, ao nível regional
e ao nível nacional encontra solução.

seu

Existe um verdadeiro conflito entre as esferas
municipal, estadual e federal de governo. É impossível compatibilizar interesses não explícitos,
e progçamas aleatórios, sem wn referencial maior,
sem, portanto, o planejamento regional e o plane~
jamento nadonal.
E nesse turbilhão de conflitos é o município
e principalmente a cidade, o espaço urbano, que
recebe. a arrebentação das contradições. Desta
forma, podemos ver a qualquer hora, em qualquer
cidade brasileira, as fraturas expostas, oriundas
dos desastres federais e estaduais. É na periferia
urbana que se acumulam os desempregados; é
dentro do tecido urbano que se manifestam as
pessoas marginalizadas por um sistema econô-

mico-perverso: marginais da economia. párias da

sociedade; ê nas terras urbanas que se manifesta
da forma mais voraz a especulação imobiliária,
fmbatível porque acobertada por dispositivos bem

claros da Constitulç:ão federal.
Em· síntese: a cidade espelha a organização
nacíonal. As nossas cidades, ao mesmo tempo
gigantescas (muitas delas), estão perplexas, ora

ufanistas, ora apavoradas, algumas crianças perdidas, outras, velhas desenganadas, todas, entretanto, muito amadas e queridas, espelham com
urna triste fidelidade o nosso BrasíJ.
Falar, portanto, em refonna urbana. sem tocar
no ptanejamento nacional ~ no planejamento regional é incorrer no velho erro de querer combater

os problemas pelos s~~us efeitos.
A reforma urbana necessária virá naturalmente,

a bordo de qualquer nave que traga a modernização do planejamento e da administração do
Brasil..
HABITAÇÃO

O.conc"eito de habitação, em suas rátzes_J:listórlcas, tem uma acepção de abrigo. O homem
pré-histórico habitava cavernas, isto é, sua habitação em quase nada excedia. .:,. função abrigo. Passava o dia todo ao ar livre, e s6 se recolhia para
dormir~ protegido dos animais predadores e das
intempéries. f\r\ais tarde, o homem adquire hábitos
sedentários, organiza-se em tribos e famíllas e
a sua habitação se toma um pouco mais com-_
plexa: agOra os alimentos já são preparados em
casa, há uma incipiente divisão do trabalho, armazenam-se os excedentes da caçu. A permanência
da casa/abrigo é maior.
Desde que a família foi constituída e passou
a célula básica da organização social, a ha_bitação,
agora no conceito de casa, residência ou lar, é
a base física sobre a qual· se assenta esta organização. Este tipo de organização social alcança
nossos dias. Em sociedades mais desenvolvidas,
onde a moderna divisão do trabalho produziu especializações muito diversificadas, parece_ haver
um refluxo da casa, do lar, para o conceito estrito
de habitação, sendo as demais funções familiares
assumidas pela sociedade (Estado), esvazian49
a família das obrigações <:om seus memb~:_os
(educação, saúde, alimentação, infância, velhi-

ce... )._

-
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Tais experiências, entretanto, são recentes, estão em fase de desenvolvimento e se restringem
a segmentos muito restritos .dst humanidade.
Predomina fortemente no Brasil, por exemplo,
a habitação como lugar básico da famüia, ánde
se educam ~ crianças na primeira idade, onde
ficam os dependentes inválidos ou aposentados,
representando uma instância última e freqüentemente única de segurança para o indivíduo. No
nosso meio rural, a habitação cohfunde-se muito
com o esquema de produção. Convivem, no mE:smo espaço, patrão, empregados, animais e coisas
de produção agrária.
De qualquer forma, em nosso meio, a habitação
confunde-se com a organização social e económica da família.A habitação é a bãse da formação
e do desenvolvimf!rlto da familia, e conseqüentemente, da sociedade.
No Brasil, principalmente a partir do ad~ento
do BNH, produziu-se uma involução no conceito
de habitação, voltando-se à pré-histórica concep~ de habitação como abrigo. E não é por outra

razão que OPaís está povoado de "conjwttos habitaciOnais," verdadeiros depósitos humanos, que
são esses conjuntos populares, construidos a partir da miop~ iristituçional.
Mas não se restringem somente aos conjuntos
habitadonais do BNH estas condições de subabitaÇ_âo. Mesmo as moradias construídas a partir
da iniciativa privada, atendendo à demanda das •
classes com renda superior a 5 (cinco) sa1ãrios
mínimos, .apresentam condições bastante precá~
rias.
A _e.§c_assez e os elev~dos preços de habitação
fazem com _que verdadeiras miniaturas residenciais alojem famílias nuni.erosas. como é o cáso
de certos apartamentos, em que a área "per capita" não alcança .4 metros quadrados. Para que
se teJ1ha LJrna idéi~, numa casa modesta e_ tradi~IQoaL -_e_sta área aJCança 30 metros quadrãdos.
Não é difícil imaginar os desdobramentos negativos dessas limitações: a desagregação familiar,
as neuroses, as doenças rispiratórias e cardíacas.
Os prejuízos sociais acumularil-se pela desagregação da família; a baixa produtividade nas escolas pela falta de formação psJcossomática adequada da criança; a carência de mão-de-obra es~
peciallzada, com seus reflexos na economia nadona!; a· marginalidade social, c1;mseqüência da
marginalidade econômic:a e mais um sem-fim de
desdobramentos s6cio-econôrnfcos .negativos.
A reversão desse processo só poderá se dar
pela compatibilização dos modelos habitacionais
com nossos hábitos culturais famifiares. É preciso
levar em conta a construção de. uma sociedade
justa e urna visão consciente de economia.
O transporte coletivo _é, provavelmente, o único
setor wbano que atende a totalidade dadem!2fle,1a.
Toda cidade brasileira, a partir de um certo porte

(aprOximadamente 50.000 habitantes),já começa
a viabilizar o surgimento de ônibus coJetivos. Pode-se m~smo afumar que, na medida do necessário, o transporte coletivo aparece.
Normalmente, empresas particulares, a partir
de concessão de Prefeitura Municipal, exploram
linhas_com trajetos. mais pu menos coerentes com
a demanda, desde a existência de apenas um
veículo até a operacionalização de imensas frotas
que_atendem a milhões de usuários por clia.
Desta forma, sobre transporte coletivo, pode-se
discutir a qualidade ou o preço do existente, mas,
ao contrário dos outros serviços ~Q$ (água,
esgoto, educação, saúde...), sempre carentes de
recursos e _atendendo _somente a frações da demanda, o transporte coletivo Viabiliza,se d.e alguma forma e sempre.
O transporte cóletivo, modernamente chamado
de transporte de massa. é, tanto ao nível intra-urbano como interurbano, um dos setores mais dínàmlcos e estratégicos da cidade, t: ele que materializa o acesso das imensas massas ao trabalho,
aos -~quipamentos urbanos de educação, saúde,
lazer _etc~ É o transporte de massa que acena
com a substituição progressiva do transporte individual {automóvel), salvando a cidade do congestionamento; da poluiç_ão {do ar, sonora, visual)
e promete trazer a cidade de .volta à- escala_ do
homem._
-Parece lícito conjeturar que, se o Governo subsidiasse cem por cento o transporte de massa _e
retirasse da malha urbana os_ v_eículos individuais,
poderia viaJ?ilií:ar totalr:nente um paraíso Urbano:
com a plena liberdade de ir e vir; sem poluiÇão;
com redução substancial no sistema viário; com
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a criação d_e um meip ambiente seguro _e até
cgm a multiplícação de ptstas e autódromos, onde
o homem poderia cavalgar seus instintos sobre
os mais modernos bólidos.

SEGUllANÇA
Ern: hõSSO Emterillirnento, a se-gUrança deve ser
t6rriadã fla aCf>-,..,.~0 ampla de bem-estar do indMduo e c:~ ....... _uedade~ O_ey_emos distanciar-nos cada
vez mais da acepção restrita de segurança corno
defesa do hornem contra o próprio homem. Abolir, pelo menos no plano teórico, o conceito policialesco de segurança, deixando-o somente para
análises restritas de- desvio de personalidade eCOmportamentO -Social.
Ao nível urbano, por exemplo, a segurança tem
muito a ver com um sistema viário racional (tráfego trfuisTtofaciorializados, e(]uipamentos-·eletrônicos de controle), tem a ver Com~o. código_ de
edificações (estabilidade das construções, aeração,- insolação, drcuJação vertical,,.),_ tem a ver
com o ~neamento e uso do solo (distç!nciamento
de equipamel)tos poluentes, proteção de mananciais hidricos,-confinamento de atividades de risco
etc.).
·
.
·
.
O controle do crescimerito urbano, subm~en
do o desenvolvimento da cidade principalmente
aos interesses da comunidade que nela habita,
é fator indispensável de segUrança.
Do ponto de vista ec_Qnômk;:oJ a.._qjortunidade
de trabalho, seja no emprego ou como ~mpre
sário, a estabUidade cfus instituições e das oportunidades de trabalho' -São fatOres de stijurança.
'Por outro lado, a competição acirrada e o consumismo, molas mestras do desenvolvimento capitalista,_ têm sido causa de insegwança sOciar ·e
indiviôual, sendo nec:_e~sária, nO mínimO:, uma revisão de conceitos e de procecllmentos nesse seter.
Do ponto de vista social, a garantia d~ é!cessõ
às oporttinidades de educação, saóde: e lazer, Pem
como-o livre exercido da fé, das artes, do espqrte,
através de mecanismos de organização _e de -desenvolvimento do espírito comunitário, parece ser
Cl única forma de investir a médio e longo prazOs
na segurança ffsica dos indivíduos.

e

SANEAMENTO
ConSideraremos o saneamento Como tE:CiUcamente -fie conceitua o saneamentô básico rio eSpaço urbano: abastecimento de água potável e
o esgoto sanitário para as cidades.
O abastecimento de água compreende a identificação e preservação -dos_- man~n,ciais híº~c~.
a captação, o tratamento e a distribuição domiciliar de água pOtáVel. Atualmente, este conjunto
constitui_ um sístéma, operado por c6mpànhia'S
estaduais, ao nível de cada município.
Em pequenas cidades, o sistema é sim-plificado,
a partir da identifiCaçãO de mananciais elevados,
com aceitável grau de pureza da água, permitindo
assim um abastecimento satisfatório se,n ;;idução
e sem tr~am~q-. tfaturalmente, es~~· sistemas
altem~t,ivos 'devera.o ceder lugar a novos sistemas,
a partir do crescimento da c:idad~~
A adoção desses sistemas alternativos simplifi~
cados te111 permitido estender o abastecimento
de água a mais de 3 mil rõunicípios, _atendendo
cerca_~de 85% da população urbana no Brasil.
No meiõ rural, o abastecimento de água também
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encontra fácil solução, uma vez que predominam
as habitações localizadas junto a mananciais aceitáveis e a construção de-poços (cisternas, cacim-

bas) domésticos é bastante viável.
Com refei'ência'aos sistemas de e;;gotos sanitá-

rios, entretanto, as soluções técnicãs -exiStentes

só têm encontrado viabilização nos grandes centros urbanos. Mesmo assim são soluções parciais,
uma vez que a maior parte dos esgotos urbanos

são lançados aos rios "in natura", sem qualquer
tratamento prévio, criando problemas ecológicos
de suma gravidade para os rfos e ó litoral.
Sem soluções alternativas e com elevados cus-

tos de implantação, o sistema de esgotos sanitá-

rios tem consumido recursos elevadíssimos do
poder público, com pduca eficácia em benefícios
à população. Basta refletir sobre dados que apontam um gasto de cerca de _5 bilhões de dólares
em 15 anos de ação do Planasa, sem conseguir,
entretanto, acompanhar sequer o crescimento_da
demanda, permanecendo um déficit de cerca de
80% da população urbana do Brasil sem acessoaos benefícios do esgosto sanitário.
Acreditamos que a iniciativa privada teria condições e criatividade suficientes para encarar o problema de esgotos santários na maioria das nossas
cidades de médio e grande porte.
A devolução aos municípios da competência
para administrar o saneamento básico e a adoção
de concessões às empresas privadas para explorar esses serviços, tal como· se faz com o transporte urb~no atualmente, poderia viabilizar economicamente grande parte, senão a totalidade dos
sistemas necessários para as cidades brasileiras.
O PROCESSO URBANO
Modernamente, o emprego é o parâmetro bási-

co do urbanismo. I:: a partir da oferta e localização
do emprego que se podem condicionar 'de forma
racional os demais setores _urbanos (habitação,
educação... ).
-,
É a partir do emprego que se_organiza a cidade
:._e o governo.
Sem a oferta de emprego, para que população
iremos dimensionar a cidade?
·
Felizes já foram as nossas cidades históricas,
em que, primeiro, se definia uma vocaçã"o-econômica (mineração, pecuária, agricUltura), depois
e_aos poucos a cidade se equipava para d4!' suporte à sua envolvência econômica. Pelo rrienos
enquanto durava o dclo económico que as originaram, essas cidades não conheciam o desemprego. Possufam uma identidãde muito clara e
uma personaJidade definida.
A cidade era assim um suporte para uma atividade econômica regional. Era um melo, não um
fim. Era um centro exportador e importador. Era
rica, generosa. e convivia nas mais completa harmonia com sua área de influência.
A partir da industrialização brasileira, feita através de um processo predominantemente alheio
aos reais interesses naciolii:l~. a cidade vai transM_
formando-se num entreposto do imperialismo interno e externo. E agora eStamos d.iarlle de uma
geração bastarda de cid~de$ _no Brasil. São as
cidades que nascem nu.ri1-Çletermin~do lyga_r,
obedec;endo impulsos de lugares completamente
remotos. São pontas de tentáculos gigan~escos
e desumanos.

Essa geração de cidades pouco ou quase nada
tem a ver com o seu contexto regional. São agentes fOrtemente indutores de um "processo de desenvolvimento". CreScem, aumentam de tamanho. Mas, quanto mais se distanciam de suas
~alidades regionais, são artefatos urbanos.
- É de tai forma complexo o universo urbano,
que os planejadores e os administradores deixamse levar pelos aspectos setorias. Enganam-se ao
aprofundarem-se em aspectos _setoriais isolados
(iluminação pública, saneamento, transporte coletivo, pavi_mentação), E a cidade é povoada também de especialistas que se embrenham por sendas estreitas das abordagens setoriais e se deixam
levar pelo resto de suas vidas em aprofundamentos altamente técnicos e específicos.
E quanto mais técnicas e -qUanto maiS ·específicas as abordagens, tanto mais distantes da compreensão do processo global que envolve o universo urbano. E quanto mais distantes desta compreensão, tanto mais impotentes são os homens
para controlar o processo urbano. Assistem perpléXós o inexorável processo de crescimento da
dd_ade. SuCumbem, ãssini, todos os eSfOrços de
controle urbano diante de forças altamente dinà-_
micas, as maiores delas situadas fora da cidade,
às -vezes a- milhares de qujlômetros de diStância.

O PLANEJAMENTO ~URBANO E O PlANEJAMENTO REGIONAL
.
~

Para- analisar a cidade deve-se partir de suas
áreas de influência; do espaço· rural em qae está
inserida, verificando quais são os problemas mais
sentidos pelas populações, quais são os potenciaiS, as riQUezas e a vocaçãO &onômíca dessas
áreas; verificandO os valores culturais que·se desM
tacam; verificaf!_do o_s __ el~rrientos da organização
sodal capazes de estruturar uma comunidade ou
comunidaçles de interesses_ e de pre~rên_cias; verificando as características homogêneas do solo,
do clima, da vegetação. Quando assim procedeJ!IOSy_~~~os encarando o espaço urbano regional. _8_~u)ã_Q, para que população iremos conceber
a cidade? Como localizar nesse espaço as pessoas
desempregadas, sem aptidão- para o trabalho,
sem renda? Coino admitir a marginalidade económica e a marginalidade social num espaço que
se pretende organizado?

A QUESTÃO URBANA X A QUESTÃ'ó RURAL:
DUAS FACES DA MESMA MOEDA

Os bóias-frias ilustram, através de um doloroso
paradoxo, esta situação: eles são expulsos do
campo, onde a economia rural não consegue
cumprir os direitos consignados pelo governo ao
trabalhador (leis trabalhistas, Estatuto da Terra
etc.)_e,_ ao meSmo tempo, teme o crescimento
de um passivo insuperável.
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Ocorre também que a organização econômica
do_ meio_ rural (setor primário) não acompanhou
o ritmo de crescimento dos setores secundário
e terciário. Há, por sinal, fortes indícios de que
o setor primário sustentou o dinamismo dos setores seamdário e terciário, essencialmente urbanos, às custas de sua própria estagnação.
Isolada, descapitalizada, atrasada, desorganizada, a empresa rural só pode remunerar as horas
trabalhadas pelo bóia-fria e, mesmo assim, a preços aviltados. Tem sido esta a fórmula _da competitividade da nossa empresa agrícola.
Como pensar que esta economia rural poderia
sustentar uma sociedade desenvolvida, oferecen-~
do oportunidades locais de habilação, saúde, educação e lazer?
No _nosso C@.SQ, somente com investimentos_
governamentais. E o governo fez pouco. E o pouco que fez, fez de forma errada.
Em busca da maximização dos impactos populistas e a partir de um sistema centralizador de
recursos e poderes, o governo concentrou seus
investimentos nos espaços urbanos das grandes
cidades.
InaUgurou-se- ãSsim o ciclo desenfreado da migração rural-urbana, ou melhor, migração ruralcidãde grande.
As cidades passaram a rec_eber abruptamente
populações adultas, verdadeiras avalanchas de farriíliaS Já cónStíftiídas, com uri'l p-erfil de demanda
(equiPamentos; serviços~-empregos) que nada
tem a ver com um processo natural de desenvolvimento.
Em qualquer processo urbano natural, o cresci·
menta da população, essencialmente vegetativo,
dá tempo para planejar e acUmular os recursos
necessários e dá tempo para executar as obras
necessárlas para atender ao incremento da demanda.
Tempo, recUisOS,-equ,pamentõS:- ã Cãiência é
total em nossas grandes cidades. Os govemos
mUrlTc\páiS; perplexos, são arrastados a reboque
dos problemas que se acumulam. A deterioração
da qUalidade de vida, dos recursos naturals e dos
esforços administrativos são evidentes, gritantes,
alarmadores.
Assim, com as cidades grandes em decadência
e cOm as cidades pequei-las maf encamli1hadas,
o Brasil carece de um modelo de desenvolvimento urbano capaz de condl!zir esse processo.
Mas, as nossas ddades nada mais são do que
o reflexo do processo de planejamento e administração do País: casuístico, parcial, descOrifífiuo,
descontrolado, ilusionista...
_
~
E 6 que tem()S a_lamentar pai-ece ser bem mais
do que a perdição de nossas cidades.- (Muito
be_m!)
Q SR. PRESIPENI"E (Odacir Soares)- Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.

Paradoxalmente, portanto, o trabalhador rural

ê ·expulso do campo exatamente pela ameaça
que representa a empresa rural os seus direitos.
Direitos que, muito antes de o beneficiarem, o
prejudicaram_.
No lugar do homem do campo, entrou a máquina ou entrou o gado. Tanto a máquina quanto
o gado dispensam a mão-de-obra.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
A comunidade cearense tem-se movimentado,
através de seus mais importantes segmentos,
com o objetivo de assegurar a localização, em
nosso Estado, da projetada refinaria de petróleo,
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de que cogita- já' há algum tempo- o Governo
Federal.
•
Nos plenários da Assembl_éi_a Nadonal_ Constituinte, da Câmara dos Deputados e do Senado
FederaJ, o tema tem sido exaustivamente debatido
pela nossa representação política, sequiosa de
wna urgente definição por parte dos órgãos técnicos incumbidos de aprectar a oportuna reivin~
dicação.
É certo que outras unidades federativas, por
seu turno, empenham-se, de idêntica forma~ para

obter aquele portentoso empreendimentQ, capaz
de contribuir significativamente para a aceleração
do desenvolvimento regional.
Na última terça-feira, em nome de Séiladores

e Deputados Federais do Ceará, fli-- chegar ao
Presidente José SameY- numa audiência de
que participou também o ilustre Governador Tas-

so Jereissati - urna_ exposição de motivos, na
qual foram alinhadas as razões pelas quais defendemos aquela iniciativa, sediando-a em nossa capital,
Gerou-se, assim, uma inusitada ~pectativa em
tomo da deliberação governamental, dando lugar
a que entidades de classe se dirigissem, através
de ofícios e_ telex, ao primeiro mandatário do País,
estimulando-o a ac_olhe_r o nosso plei!o, sem
maiores protelações.
~ .
_.
_ _
A imprensa de Fortaleza, em bem fundamentados Editoriais, tem sintonizado com a magna
pretensã.o, conforme se infere do que foi publicado, s_exta-feira, pelo jornal O Povo, à página

6:
"REFINARIA POR MERECIMENTO

o·_quahto a idéia~ aglutinadora. Em pr~sença
do Governador Tasso Jereissati, fez entrega
ao Presidente Sarney de ~m documento
subsCfito por todos os representantes do
Ceará na Constituinte, relvindicando para nós
a refinaria.
O qUe se destaca em toda essa campanha
é que ~os argumentos dos cearenses são os
mais técnicos e isentos possíveis. Colocamse sobre. a mesa raciocíniOs indiscutíveis, como aqueles enumerados pelo Governador
Jereissati: QUem tem· petróleo é _o Ceará, ao
lado do Rio Grande do Norte. Somos um
grande centro consumidor mas, ao mesmo
tempo, estamos distanciados da Bahia, onde
funciona a ún1ca refinaria nordestina. Somos
ainda riiuito b_em posicionados para abastecer os Estados do Norte.

EstãO _esperançosas as lideranças cearen'
ses de que a localização da refinâria seja definida por critériOs racionais. Argumentos do
tipo "quero porque quero" não devem pesar
- no momento_ da decisão. Da mesma forma,
considera-se impossfvel que um empreen~
- dimento de tal monta tenha seu destino traçado a partir de interesses políticos circuns-tanciais. Ninguém acredita, por exemplo, no
sucesso- ~ barganhas. Mesmó porque não
se entrega uma refinaria como prêmio de
consolação pela perda de um Ministério, ou
em troca do apofo de uma bancada estadual.
A ref"llla_ria virá porque as coordenadas de
todos os critérios técnicos se cruzam sobre
o mapa do Ceará. E virá em boa hora, tendo
em vista que o nosso Estado necessita de
um empreendimento como aquele para superar ó marasmo atual. No Nordeste, as atividades industrie1isjã se concentram-de forma
multo ampla em Pernambuco. Agora, pode
_o Governo lançar mão de sua nova unidade
de refino para dinamizar este setor ·em outro
Estado. E. necessário, é urgente, descentralizar o desenvolvimento, para que o Brasil
possa __~pagar a impressão que hoje deixa
de-um incrivel arquipélago,_onde as ilhas de
riqueza e fausto se alternam acintosamente
com_as_de pobreza extrema."

Ganha novo impulso a campanha pela refinaria de petróleo no Ceará. Governo do Estado, Universidade Federal e entidades de classe movimentam-se, mais uma vez, ante o_
presságlo de que estaria prestes uma definição do Planalto sobre a lo_c;ª]_ii;a_ção dessa
nova unidade da Petrobrás, projetada para
o Nordeste.
___ _
_ _
Na UFC, o Reitor José Anchieta, o próReitor de Extensão, Marcom:les Rosa, e o Asr
sessor para Ciência e Tecnologia, Sílvio Roberto Barreto, enviaram mensagens ao PresiSr. Presidente, Srs. Senadores:
dente José Samey e. ao Ministro Aureliano
~ Aartegtmentação de todas as correntes de penChaves, das Minas e Energia, onde se refesamento do Estado em tomo da Refinaria de
rem a estudos técnicos recentemente ~on
Petróleo assume, a cada momento, contornos
cluídos pela Petrobrâs, reconhecendo que o
os niais gratificantes, alcançando a população do
C'eãiá apresenta- as-- cClridições mais propíinterior, igualmente indentificadá com tão justacias, e pedem gestões no sentido de que
e nobre causa.
eles recomendem a instalação- da ~e finaria
em nosso Estado.
_'
~ConviGto estou de que, ao ensejo da esper~da
A Universidade procura envolver toda a
decisão presidencial, o Ceará será privilegiado
dasse política e empresarial do_Es_tado nessa
com a escolha, recebendo, desta forma, um vigOluta, certa de que os beneficias se farão sentir
roso inc~ntiv_o para impulsionar o seu crescimennão somente sobre a economia cearense,
to econômico.
mais também na área; sodal. No momento,
a UFC prepara um encontro de técnicos da
O SR. PRESIDEI'ITE (Odacir Soares)- Con·
Petrobrás com deputados, vereadores e os
cedo a palavra ao nobre Senador Louremberg
empresários reunidos na Federação das Indústrias e Clube dos Diretores Lojistas, visan- _ Nunes Rocha.
do a uma ampla discussão em tomo dos _
~~ O -SR. LOUREMBERQ NÓNES ROCHA
aspectos técnicos e sociais da implantação
(~MDB,- MT. Proauncfa o seguinte discurso.)
daquele complexo petroquímica-. - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Em Brasília, o encaminhamerito do pleito
Digníssimos Pares!
também foi P<J:Sitivo esta semana e revelou
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Ocupo esta trip_una no a~ de, hoje, prestar a
minha solidariedade à campanha Nacional Pró-1sonomia Salarial dos servidores da SUCAM, camw
--panha esta com vistas à equiparação com a Furl-:dação SESP aprovada em Assembléia Geral realizada em Salvador, com a presença das associações fi1iadas, entre os dias 30-4 a :?-5-87.
Assim como nesta fase de- nova roup~gem
consb"tucional, a sociedade brasileira para novos
arrebóis, via de todos os seu~ segmentos, procurando se atualizar e se ajustar em ·cada setor de:
seus anseios ~ necessidades, também os. reclamos de eqüidade e justiça partem de todas as
classes e direções.
É o que assistimos nesta questão salarial, em
--que a Federação Nacional das Ass_ociaçõ_es dos
Servidores da S(JCAM - FENASES, em II!Jiuti·
nando suas federadas, realizou aquele encontro
para discutir a defasaQem dos salários da classe.
Aqueles abnegados servidores, em face dos
reajustes salariais ·estavam Com percentuais abaixo da inflação real, em épocas desencontradas,
irmanam-se co~os e decididos a alcançar -o.
apoio de todos nós para a- iegularização ou justa
reposição salarial, o que, sem dúvida, enxotará
o espectro- de rriiserabilidade que já ronda o lar
de cada servidOr dacjUEilaprejudicada classe.
Por arilóstr_agem da tese de insuficiê:ncia salarial, basta _dizer que em março próximo passado,
o servidor/SOCAI\'\ que se encontrava na ·refetêricia NM-03, percebia um salário de Cz$ 1.202,31 (hum mil, duzentos_ e dois_ crw;_;;,:dos e trinta e
um centavos),_ sendo que o salário mínimo era
de Cz_$ 1.368,00- (hwTI mil, trezentos e sessenta
e oito cruzados). _Nota-se ªi,_ portanto, a evidente
desvantagem.
Naquela OC9.sião, confessa_ram-s_e perplexos os
servidores não entendenào o porquê da injustiça
quando, na verdade, a Fundação Serviços Saúde
Pública- _Fundação SESP e Supe_rint~mdência
da Campanha de Saúde Pública apresentam car~
gos, ftihções e e_mpregos c_om atividi:!deS igUais
ou correJatas e que na prática _são confifroad8$,
mediante documentos ilustrativos, e são regidos
pelos mesmos regimentos Jllrídicos - tanto a
SUCAM como a Fundação SESP.
Ora, oart. 19do Decr_eto n"'67.561, de 12-11~70,
publicado no DO de 13-11-70 e o art. 5~ e 451
da CLT dispõem sobre o princ:ípio igualitário dos
salários, bem como o principio da isonomia é
matéria de todas as ConStftuições hodiemas, sem
se invocar a opulência preceituai da Carta dos
Direitos Humanos da _ONU,
Naquele encontro foram apresentadas duas tabelas para melhor visualização da _dis_çrepância
salarial abordada: uma estabelecendo paralelo entre_SUCAM e Fundação SESP; e qutra 1-e_fletindo
a real ciecessidade d~.servidores da SQCAM. (Cõ-pias respectivas anexas.)
SrS. Congressistas. é_justo que voltemos nossa
atenção e interesse a9 brado daquela labo~osa
classe, ou seja_._ mais de 40.000 (quarenta mil)_
servidores do Ministério da Saúde à espera de
que seja imediatamente cumprido o Decreto n?
67.561 de 1970, calcado abundante e insofismavelmente pelo espírito constitudon'âi da isonomia
salarial.
Condamo, pois, o apoio de todos os meus cole.:.
g_!lS de Congre-sso -a esta reivindicação justa e
por demais equânime.

Obrigado!
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DOCGMENTO A Q(fE SE REFERE O SR.
LOOREMBERG NUNES ROCHA EM SEU
D$CURS~
.
ENCONTRO DA fi;DERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIA-=OES' DOS SERVIDORESDASUCAM-FENASESESliASFiúAÇÓES EM SALVADOR BA. ENTRE
OS DIAS 30,4 A 2-5.,1987.

CAMPANHA DE.SAIÁRIO
CAMPANHA NAOONAL PRó-ISONOMIA
SALARIAL COM YISTAS A EOOIPARAÇÃO
COM A FUNDAÇAO SESP. APROVADA EM
ASSEMBLÉIA GERAL REAUZADA EM SALVADOR COM A PRESENÇA DAS ASSOCIAÇÕES FILIADAS ENTRE OS DIAS 30-4 A
2-5'1987.
Nos dias 30 de abril, e 1o e 2 de maio de 1987,
realizou~se em Salvador-BA, na sede provisória

da Federação Nacional das Associações dos Servidores da SUCAM -

FENASES, um encontro -

de Presidente e Repres_entantes das Associações
dos Servidores da SUCAM sob a coordenação

do Sr. Presidente da FENASES, Sr. Frandsco Batista dos Santos. O presente enCOntro fez-se necessário para que fosse discutido a "Questão Sa~
larial" de todos os servidores da SGCAM que se

encontram com seus respectivos salários defasados.

Em virtude dos reajustes salariais virem com
percentuais abaixo da inflação real, em épocas

desencontradas, resolvemos tomar umQ posição
frente a situação em que nos encontramos, como
"servidores púbUcos", sendo que a situação vigente predsa ser estudada e refletida pelas autoridades competentes.
Assit:n sendo, gostaríamos que olhasse de perto
o servidor público da SUCAM. pois se encontra_
desmotivado pelo misero salário que percebe nos
seus vencimentos.
Como exemplo, temos: em- março próximo
passado, o servidor que se encontrava na referência NM-03, percebia um salário de Cz$
1202,31 (hum mil, duzentos e dois cruzados e
trinta e hum centavos), sendo que o salário mínimo era de Cz$ 13.68,00 (hum mil e trezentos
e sessenta e oito cruzados).
Diante do exposto acima, esclarecemos os pontos primordiais que justificarão nossas reivindicações. Levando-se em con.:;;ideraçãQ ~~ que a
Fundação Serviços Saúde Públiça ~ Fundação
SESP e Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, apresentam cargos, funções e empregos com atividades iguais oiJ cqrrelatas e que
na prática são confirmados, mediante documentação exposta, através dos mesmos Regimentos
Juócücos, não entendemos porque acontecem diferenciação com relação a desigualdade salarial

âasTabelas de ambos os órgãOs (SG_CAM e Fundação SESP).

Considerando-se que o artigo J9 do Decreto
n"6756l,de 12-11-70, publicado no Diário Oficial de 13-11-70 e árlíQó 5 9 e _451 da CLT que
rezam o princípio igualitário dos salários, enfatizamos que a eqüidade do salário e preceitos universalmente aceitos, constando na Carta dos Direitos
Humanos - Organização das Nações Unidas
(ONU).

·

Outrosslm, esclarecemos que recentemente foi
instituída a nova tabela da F. SESP, com autorização para alterar o Plano de Cargos e Salários,
objetivando- estabelecer a nova Tabela Salarial,
aprovada conforme Resolução_ n 9 PRE-036, de
9 de fevereiro. de 1987.
Justificando o motivo de nossa reinvindicaçãO,
voltamos a afimiar que a_ situação em que se
encontra os sérvidores da SQCAM é agravante
e que perdura desde tempos passados.
A presente reivindicação não invalida aquelas
que já foram enviadas através da FENASES e
suas filiadas. Continuamos esperando uma res~
posta das_ reivindicações por já terem sido estudadas_ anteriormente, não foram retomadas neste
encontro.
Para melhor visualização da discrepância salarial entre duas Instituições (SUCAM e F. SESP),
segue ane_~_s_ duas tabelas: a primeira estabele-cendo paralelo entre SUCAM e F. SESP, a segunda tabe]t;! referenciada e elaborada neste encontro
que reflet~ a real necessidade dos servidores da
SUCAM.

Portanto, esperamos ·dentro de um prazo_ de
30 (trinta) dias contados a partir da data de entrega do mesmo, Isto para que tenhamos uma resposta de fato, que venha atender nossas neces-sidades.
Mediante documento, nós, Presidentes das Associações filiadas e Presidente da FENASES, rep~sentando mais de 40.000-(quarentã: mil) servidores do Ministério da Saúde, solicitamos o geiieroso apoio no sentido de_ observar através das
tabelas anexas de cargos entre os servidores da
F. SESP e da SUCAM. Com espírito de justiça ·
que seja determinado o imediato cumprimento
do Decreto n~ 67561 de 1970 em concordância
com o que é sagrado pela Lei das Leis -- de
acordo com o princípio de isonomia salarial que
é outorgado na atual Carta Magna do País.
Confiantes, esperamos e contamos com voss_o
pronunciamento. - Francisco Batista dos
Santos, Presidente da FENASES- Associações
filiadas: Associação dos Servidores_ da SUCAMRN. -Associação dos Servidores da SUCAM-AL
- Associação dos _Se!VIdores da SUCAM-GnAssociação dos ServidOres da SUCAM-SE -As- sociação dos Servidores da SUCA.M-PE -Associação dos SerVidores da SITCAM-MG- Associação dos SeiVidores da SUCAM-ES- Associação-

Junho de 1987
dos Servidores da SUCAM.-PA- Associação dos
Servidores ~a SUCAM.-CE -Associação dos Servidores da SUCAM-MS - t\ssociação dos Servidores da SUCAM-RO - Associação dos Servidores da SOCAM-RS - AssociaçãQ dos Se.rvidores da SUCAM-MA - Associação do_s Servidores da SUCAM-BA - Associação dos servidqres d~_SUCAM-MT -AssociaÇão dos Servidores da SUCA!v\-Montes Oaros-MG -Associação dos SeiVidorei da SUCAM- Uberaba - MG.
Salvador,
2 de maio de 1987
_
. TABELA REFERENOADA E EUIBORADA NO
ENCONTRO DA FENASES E SUAS FILIADAS
NO PERfODO DE 30-4- A 2-5-87.. ·

NM (Nível Médio)

rtS (Nível Superior)

NM-03 - I 0.944,00

NS-05 - 20.520,00

11.49120

NS-06 - 21.546,00

NM-04

NM.05 - 12.065,76

NS-07 - 22:623,30

NM-06.

12.669,05

NS-08 - 23.754,47

NM-07

13.302,50

NS-09

= 26.942,19

NM-08 - 13.967,63

NS-10 - 26.189,30

NM-09 - 14.666,01

NS-11

NM-10 - 15.399,31

NS-12 - 28.873,71

NM-11 - 16.16928

NS-IJ- 30.317,40

= 27.496,77

16.977,74

NS-14 - 31.83327

NM-13 - 17.826,63

NS-15 - 33.424,93

NM-14 - 18.717,96

NS-16 - 35.096,18

NM-12

NM-15 - 19.653,86

NS-17 - 36.850,99

NM-16

20.636,55

NS-18 - 38.693,54

NM-17 - 21.668,38

NS-19 - 40.628,22

NM-18

NS-20 - 42.659,63

22.751,80

= 44.792,61

NM-19 - 23.889,39

NS-21

NM-20 - 25.083,86

NS-22 - 47.032,24

26.338,05

NS-23 = 49.383,85

NM-22 - 27.654,95

NS-24 - 51.853,04

NM-23 - 29.037,70

NS-25 - 54.445,69

NM-21

NM-24

30.489,59

NM-25 - 32.0!4,07
NM-26 - 33.6!4,77
NM-27

35.295,51

NM-28 -' 37.080,29
NM-29 - 38.9!3,30
NM-30 - 40.858,97
NM-3\
NM-32

= 42.901,92
= 45.047,02.
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PlANOS DE CARGOS E SALÁRIOS
SUCAM

FSESP

GRCIPOS

CATI!GORIAS
FUNCIONAIS E FUNÇÕES

CARGOS
SALÁRIOS

CATI!GORIAS
FUNCIONAIS E RJNCÓES

SALÁRIOS

PESQ(]]SA OENTfFICA E TECNOLÓGICA
Pesquisador
Pesquisador Assistente

19.641,79

3236,59

Pesquisador Tit~Jiar-A

1.349,13

Artífice-S

3.715,42

2.328,99
1.792,33
1.587,61
].349,13

Mestre-B
Mestre-A
Artífice Especializado-S
Artífice-S

7.562,95
5.977,11
4.723,80
3.715,42

1.792,33

Mestre-A

5.977,11

1202,31

Artífice-A

2.853,06

Assistente de Administração-A
Auxiliar de Administração-A
Assistente de Administração-A

7.562,95
4.723,80
7.562,95

ARTESANATO
.
AR1ÍFICE DE ESTRUT. DE OBRAS E METAL.
Contra~Mestre

Artífice

AR1ÍFICE DE MECÂNICA
Mestre
Contra-Mestre
Artífice -especializado
Artífice

AR1ÍF. DE ELETR. E COMUNICAÇÓES
Artífice
AR1ÍF. DE MARCENARIA E CARPINTARIA
Contra-Mestre
AR1Íf. DE ARTES GRÁFICAS
Artífice especializado

Artífice
_
_
AUXILIAR DE AR1ÍFICE
A'4X- de Artifice

SERVIÇOS AuxiLIARES
1\ge:nte Administrativo
Datnógrafo
Educador em Saúde de Nível Médio

1.792,33
1.543,99
1.792,33

~

.

OUTRAS ATMDADES DE NfvEL SUPERIOR
Médico de Saúde Pública
Administrador
Tê<:. de Assuntos Educacionais
"'Contador
Farmacêutico

Téc::. em Comunicação Social
• Biólogo
• Enfermeiro

• Sociólogo

5.52.5,58
3.236,59
3236,59
3236,59
3236,59
3.236,59
3236,5L
3236,59
3236,59

Médico-A
Administrador~A

Pedagogo-A
Contador-A
Farmacêutico Bioquímic9-A
Comunicador Social-A
Enfermeiro-A
Enfermeiro-A
Enfermeiro-A

16.449,69
13.776,36
13.776,36
13.776,36
13.776,36
13.776,36
13.776,36
13.776,36
13.77?,36
• li'"'

OUTRAS ATMDADES DE NfvEL MÉDIO
Agente de Saúde Pública
Têcnico de Laboratório
Laboratorista
Auxiliar de Laboratório
Aux. Operac. de Serv. DiversOs
Desenhista
Técnico d~ Cartografia ·

Técnie,_o de COntabilidade
Agente de Vigilância

1202,31
2.566,17
1.792,33
1.202,31
1.202,31
1.792,33
1.792,33
1.792,33
1.543,99

Visitador Sanitário
Técnico de Laboratório-S
Técnico de Labora_tório-A

Laboratorista-A
Aux. de Serviços Gerais-A
Téc. de Artes Gráficas-A
Téc. de Artes Gráficas-A
Técnico de ContabUidade-A
Vigia-B

4.723,80
9.569,55
7.562,95
4.723,80
3.715,42
7.562,95
7.562,95
. 7.562,95
3.715,42

SERV. DE TRANSP. OFIOAL E PORTARIA

Moiorista Oficial
Agente de P~rtaria

1.345,13
1202,31

Motorista-S
• Agente de Portaria-S

4.723,80
3.715,42

SAÚDE PÚBUCA
A) .SANITARISTA
Assistência SoCial
Agro.nomia
Estalística
Farmácia
(Análises Clínica e Toxicológica e Bioquimica
Médico

Pedagogia

3236,59
3236,59
3236,59
3236,59

Sanitarista-A
· Sanltarista-A

3236,59
3236,59

Sanitarista-A

Sanitarista-A
Sanitarista-A

Sanitarista-A

23.453,32
23.453,3223.453,32
23.453,32
23.453,32
23.453,32

·'

-
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PLANOS DE CARGOS E SA!J\RJOS
SUCAM

CAre<lORIAS
f(JI'fCJOI'IAI8 E f(JI'fÇÓES

FSESP

CARGOS

SAI.ÁRIOS

B) AGEt'ITE DE SAÚDE PÚBUCA

lnspetor-Geral
lnspetor de Endemias
Chefe de Turma
Guarda

1202,31
1202,31
1202,31
1202,31

Inspetor de Saneamento·B
Inspetor de SaneamentowA
Visitador Sanitário-S
Visitador Sanitário-A

mos divergfr nóS meios, isso nao nos deve impedir
de concordar com os fms.
·
· Graças aOS CõmprOmissos qué Constituem a
O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronunai!~!1Ça d~mosrática, é que nélo__f~tou o apoio
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs.
de muitos partidos, consumamos a transição pa· Senadores:
cífica do poder político da Nação e avançamos
Para conhecimento da casa, passo à leitura de
substancialmente no plano da restauração do esmeu discurso de posse na presidência do Partido
tado de direito e da democracia. A classe política,
de Frente Uberal:
que demonstrou lucídez, maturidade, capacidade
Convocado à missão de conduzir o Partido da
de entendimento e poder de negociação em beFrente Uberal em tão grave e importante moneficio do País, nào tem por que viver em tomo
mento da vida brasileira, aceito o desafio consde divergências, se pode buscar o entendimento
ciente de que a exístência de partidos sólidos e
em tomo de convergências.
N;. crise_s políticas brasileiras foram sempre venatuantes é indispensável à consolidaçãO da nossa
cidas pe1o diálogo, sem o qual não se avança
experiência democrática, e que a militância partipoliticamente na direção de todo e qualquer objedária é o mais relevante dos deveres do homem
tivo. Não basta, portanto, que tenhamos a demopúblico.
crada. É preciso saber exercê·la, calcada em prinAos que percebem as inquietações dos dias
cípios éticos, em todos os instantes.
que vivemos, recordo que a frente liberal nasceu
A classe política brasileira, que foi capaz de
do sentimento dos que ftzeram as aspirações do
mydar, sob o signo da esperança que renasceu
País acima de todos os demais interesses - e
é com essa disposição que pretendo, como inestiw com Tacredo Neves,~ rumos do País, sem rupturas, sem agravos entre as classes sociais, sem
mável auxílio de todos os companheiros, presidir
qu§!lquer forma de violência, tem, por isso mesoPFL
mo, insuperáveis compromissos com a consoliMais do que agregar interesses e do que dispuw
taro poder, os partidos políticos têm a tarefa de dação ·das novas bases do Estado brasileiro operar com competência e racionalidade os con- objetivo maior da Assembléia Nacional Constiflitos da sociedade democrática. Como instituição _ tuinte- e com a busca de instituições democráimprescindível à administração dos antagonis- ticas, estáveis _e ágeis, instituições sociais, justas
mos dentro do estado, o partido deve ser a conver~ e igualitárias e instituições econômicas modernas
gência passivei dentro da diversidade e do plura- e competitivas.
Nào se pode, assim, depois de tantas conquislismo que marcam o moderno liberalismo,
tâS ·e tantos-e significativos avanços no carTtinho
democrático, negar os créditos a que, por tais
A sociedade complexa que somos hoje, num
vitórias, faz jus o Presiçlente José Samey. Em ne-país da expressão do Brasil, exige das agremia~
nhum gesto ou ato $eu s~ pode apontar, em seu
ções políticas uma atividade constante e mobiligoverno, uma palavra que não seja de reaftrmação
zação permanente, única forma de assegurar os
de nossos compromissos que ele, com dignidade,
laços de identidade que podem evitar o divórcio
transformou em co'mpromiSsos pessoais como
entre o poder político e a Nação. Se fomos capaChefe de E$tado e como homem público, como
zes de entender essa realidade, no crucial moestadista e como cidadão. Considero, por isso,
mento ell) que instituímos a aliança democrática,
que não há divergência que justifique deixar de
a mais ampla das coligações do Brasil contempow
reconhecer esse mérito, que, sem dúvida, lhe garâneo, não temos por que não persistir na busca
desse ideal, sobre o qual repousa o êxito do prorante, desde logo, um lugar na história politica
cesso de transição democrátidl: entregue à resdeste País.
Companheiros do partido da fr.ente liberal: nós
ponsabilidade dos políticos.
temos árdua missão a cumprir! Reassumo a presiNeste momento, portanto, dirijo-me, sem qualquer restrição, a todos os integrantes de todas
dência do partido consciente dos claros objetivos
as legendas partidárias, na certeza de que as diver- a atingir, com vistas a estruturá-lo defmitivamente,
mobil[zá:olo em caráter permanente e empolgar
gências- políticas ou doutrinárias- não devem
a_Nação com base na expressão dos nossos quaobstruir as convergências em tomo das quais tedros, na flarna dos nossos objetivos e na força
mos que consolidar o processo democrático.
Sabemos todos que concordamos com alguns do nQSSO programa.
_ O liberalismo, que tem tão fundas raízes na
princípios vitais que devem orientar nossa conalmaJm~s_ü_e:ira. redefine-se, agora na semântica
duta e na busca dos quais poderrios somar em
vez de dividir esforços. Se em alguns casos pode~ dos novos tempos, como uma proposta que busw
O SR. PRESIDENTE (Odacir SOares)- Con-

cedo a palavra ao nobre Senador Marco Maci~l..

9.569,55
7.562,95
5.977,11

4.72380

ca assegurar a tódos liberdade e igualdade objetivos maiores de uma socied~cle verdadei~
ramente democrática. O que pretendemos é a
liberdade _como fundam_e_nto. a igualdade como
fim e a participação cOmo meio.
Não posso deixar de agradecer a dedicação,
o empenho e a pi:mnanente atenção com- que
em todos os momenlos de nossa curta, mas já
densa trajetória política, contamos com os canse·
lhos e o auxílio de_ nosso presidente de honra
-o eminente Ministro Aureliano Chaves, permaw
nente inspirador de nossa orientação. Manifesto,
de igual forma, o meu reconhedmento a outros
companheiros que, r1o Ministério do Presidente
Samey, têm sido fiéis e autorizados intérpretes
das diretrizes partidárias - Jorge Bomhausen,
Antônio Carlos Magalhães, Olavo Setúbal, Paulo
Lustosa, Ab_reu So_dré e Joaquim Francisco.
Externo também aos presidentes que me antecederam os agradectimentos - que sei de todos
os companheiros - pela forma segura com que
conduziram o partido, Conciliando, com descorw
·tino e espírito público, as naturais divergências
da vida política. Ao ,Ministro Jorge Bomhausen,
ao Senador Guilherme Palmeira e _ao Deputado
Maurício Campos, posso asSegurar que, ao retornar à Presidência do Partido, vou persistir nos
esforços que todos envidaram para fazer do PFL,
mais do que um Partido Político, uma ÚlStituição
respeitada, pela altivez e coerência de atitudes
e pela _a_mpla participação em suas decisões.
Aos companheiros da Comissão Executiva a quem devo, de modo especial, tão desvanecedora convocação -- e do Diretório Nacional,
aos correligionários dos Órgãos Regionais e Municipais e todas as unidades da fedE!ração, aos üderes e Bancadas Parlamentares, e aos Membros
do Instituto Tancredo Neves. a todos enfim, peço,
não apenas constante i:olaDoiaçã_o e aconselhamento, mas, por antecipação, tolerância para com
as falhas qi.Je IO.volUnfurlamente cometer.
Pretendo- e Deus há de me inspirar coerente
com os: principias que têm caracterizado minha
vida política, manter, mais do que um fecundo,
permanente e intimo relacionamento com as instâncias partidárias, um dinâmico intercâmbio
com todos os companheiros, ouvindo sugestões
e críticas, que são indispensáveis à vitalidade de
um partido que é democrático por formação, pluralista por opção e liberal por convicção.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Concedo a palavra ao nobre Senador. Albano Franco.
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O SR- AlBi\.1'10 FRANCO (PMDB - SE.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs.. Senadores:

Ocupo esta tribuna para tratar de uma questão
que Considero de suma importância para o País
e,.particularmente, para o Nordeste. Trata~se do
racionamento de energia elétrica imposto à Re~
gião, como fonna de compensar as díficuJdades
de geração de eletricida$ie, sobretudo pelo com~

plexo de Paulo· Afonso; tendo em vista o

b~o

nível de acumulação de água como conseqüência

da prolongada estiagem nas cabeceiras do rio
São Francisco.
Este racionamentO, estabeiecido em ·15%, pela
comissão instituída para este fim, vem provocando a redução das atividades industriais nesta mesma proporção e, com isto, causando sérios prejuízos à economia nordestina.
Sabemos, Sr. Presidente, Srs.. SenadOres, que
o r:iordeste, Região pobre e depauperada, deVe

crescer mais que à média nactonaJ a fim de elevar
com__ maior rapidez os padrões sociais e econômicos de seus habitantes, hqje, com UJt:~a população próxima aos 40 milhões çle pessoas e U!T!a
renda "per capita" inferior a US$ 700 dólares,
o Nordeste, excetuando-se o México, é, demogmficarnente, mais populoso que qualquer outro país
latina..ameôcano e. face às S)Jas precárias condições sócio-econõmicas, é, seguramente, a Região
que exibe os mais baíxos níveis de vida de todo
htmiisfério ocidental.
Portanto, é fundamental ciu-e _o ~resCirõento
econômlco doJiordeste seja não apenas assegurado, mas principalmente estimulado, de fOima
que o produto regional se elásteça as taxas_ mais
elevadas que o PIB do P-ªis corno wn todo. E
para que isto aconteça, sr. Presidente, Srs. Senadores, é decisivo que o setor industrial, pólo dinâmico da econornia nordestina, mantenha um ritmo de expansão compatível com as necessi~des
de crescimento da região. ..
Desta fonna, o racionamento de enetgia elétrica que atualmente penaliza a produção industrial
da Região, além de se constituir num forte obstáculo ao desenvolvimento, poderá vir a se constituir
em fator de recessão económica, podendo ocasionar desemprego com trágicas conseqüências
sociais.
O Nordeste não pode ser mais preterido nas
suas aspirações desenvolvimentistas. Região economicamente viável, que tem demonstrado sobejamente a sua capacidade de responder e corresponder aos estímulos públicos e privados, o
Nordste tem efetivamente conconido para o desenvolvimento nacional, sobretudo para o progresso das regiões mais prósperas, através da
exportação de cap[taís, da transferência de divísas
dos sa1dos comerciais de sua balança superavitária e da exploração dos seus imensos recursos
minerais, destacando-se o petróleo. gás natural,
potássio, sal gema, cobre e tantos out:cos minerais
estratégicos.
Mas. em que pese esta importante participação
no processo de desenvolvimento nacional, o Nordeste não tem recebido um tratamento compensatório e diferenciado da União qLte lhe permita
acelerar o seu cresdmentOi' econ9mico._ Ocorre
exatamente o contrário. A RegiãO vem se ressentindo dos investimentos infra-estruturaís neces-.
sários à sua expansão econômica, valendo nesteensejo destacar o estrangulamento que já se veri-

fica no setor- energético, principalmente quanto
à geração de eletricídade. . . . _
Assim. Sr. Presidente, Srs. Senadores, independentemente -dà baixa vazão Gio rio São Francisco,
o Nordeste i!ja padecer, eJT! futuro próximo, da
escassez d~ eryergia pois, que, a capacidade atualmente instalada do -siStema Chesf, em torno de
3.800 rnegawatts, ficasá insuficiente para aten~er
ao consumo regional comp~!flet~ndo, desta forma, a industrialização e o progresso nordestino.
Urge, portanto, a curtíssimo prazo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, _que o Oovemo, através
do Ministério das Mínas e Energia, promova a
elevação da capacidade geracional de energia intensificando a con~ç_ãQ da Hidrelétrica de {taparica, na Bahia, de forma-a assegurar, no próximo
ano, o funcionamento de peJo menos duas das
quatro turbinas de 250 megawatts cada uma.
É também fundamental que sejam instaladas
a nona e a décima turbinas de Tucuruí, cada uma
com_.:i:iO r:negawa~.<3: .ey~_ ~e que o_ fornecimento
a empreSa, Afumar, grande consumídora de alta
ten$._ã_Q~ s~a feito unicamente_ pela Eletronorte,
deixando a Chesf de !ransmítír 290 tnegawatts
a esta multinacional do alumfnio.
Ainda como providência de curto prazo é iguaJmente importante a construção da segunda linha
de transmissão de 500 .quilowatts, de Tucuruí a
Presidente Dutra e_a Sobraàinho e a Paulo Afonso,
pennftindo que a Efetronorte aumerite a potênCia
transmitida à Chesf de 300 megawatts para 750

megawatts.
finalmente, como provtdênda de médio prazo,
concluir a construç~o da hidr_elétrica. de_ Xingó,
no rio São Francisco, entre Ala_goas e SergiPe.
As citadas providências, Sr. Presidente,.Srs. ·Se-nadores, proporcionarão ao Nordeste a auto-sufi~
ciênda en~gêtica por um r&oáv~l período de
tempo, afastando o racionamento, ao tempo em
que propiciará a indispensâvel oferta de eletriddade l).ecessária ao desenvolvimento regional.
Por último, apelo pi!!r8 o hOnrado e digno Ministro_ Aure{iªno Chaves, das Minas e Energia, no
sentido de providenciar a execução das obras
mencionadas, sob pena de comprometer irreme-diavelmente o futuro do Nordeste.
Muito obrtgado. (MUlto bem!)
OSR. PRESIDEI'ITE (Odacir Soares) -Con·
cedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NEtsol'l WÉDEKII'I (PMDB - SC
Pronuncia O $-~guinte discurso.)- Sr. P_~sidente,
Srs. Senadores:
o- Estado de Santa Catarina, à Governo do
PMOB a sociedade catarlnense Vivem momen~
tos de extremas dificuldades e de geral perple~
xidade.
_
.
O GOverria"dor Pedro Ivo Campos assumiu a
administração estaduaJ com a força e o respaJdo
de uma vit6ria incontestável nas-umas. Mal passados 70 djas, sofre o novo Governo e o PMDB
tnegáVeJ desgaste juÔtO à qpiniâo pública.
O _que aconteç_eu7_ Como Q9de um governo
assumir cercado de todas as esperanças _e depois
se esfacelar diante dDs oJhos da sodedade, ver
seu prestígio declinar em ritmo aiucinante?
A primeira raião está. na dimensão das dificuldadeS eConÕmicas, financeiras e administrativas
do Estado. Que a herariÇa deixada peJos governos
anteríores riâo seria de flo~ era de se esperar.
Mas não era de se esperar que a administração

e
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estaduaJ fosse recebidá. pelo novo governo co"mo

se um furacão tiVesse varrido a terra catarinense.
A ARENA, o PDS, sempre reproduziram o discurso d~ competência, nas suas campanhas.
Quando se vê o resultado de tantos an~$ de governo, ·chega-se à conclusão elemen~r de que a
tal capacidade administrativa de Bornha_l,lSen,
Amin, etc. se cOnstituíam na O).ais grosseira das
farsas.
O Sr. Amin foi mais-longe: deu aos servidores
da administração d.ireta e ind.ireta, e no final de
seu governo, todaS as vantagenS possíveis de serem suportadas·pelãs finanças pUblicas. mas também as impossíveis.
__
Nenhwn _governador foi _tãQ_ genet:oso com o
seu p~soal, mas toda a conta_ foi remetida pãrao governo seguinte, o de Pedro Ivo, para_ pagamento.
Armou o Sr. Amin incontáveis bombas de efeito
·retardado, que agora eJQ)lodem no interior dO novo sovemo, em todos os setores.
Hâ uma seQunda rãiãO, ria atual crise cat.arinense, que é.- o ~c_erbamento das demandas
populares, principalmente elos servldofe!S j>Ublfcos.
Os setvidores catarlnenses, durante longos
anos, foram oprimidos por governos autoritários.
Nunca puderam fazer ouvir sua voz, nern prevalecer ~us direitoS.
__ __ .. - __
. _ . .
Aproveitam agora, no cfíma de amplas liberda_des que vigora. para sintonizar e ajustar no tempo
as suas demandas. É um~ espécie de recupe-ração do tempo perdido. Daí a intensidade do
movírilento, a sua força, o seu· poder de ag]uti~
nação.
Para eles, o patrão é o Governo, e_ não _importa
que partido esteja governando, ou quem seja. o
governador, ou se este tem culpa e responsabílidade_na- sltuaç:ão. Não lhes_ convenc.e o argu~
mentó de que não foi o atua} govemo o_ responsável pelo caos fmanceiro e administrativo do Es--tado.
É importante também iessaJ.tar que o PMOB
sempre estimulou, no seu discurso e_na sua prática, os movimentos dos funcionários públicos esempre apoiou as suas reivindicações.
E mais importante atnda ~ que o PMPB, ao
apoiar os servidores n~ s~ _movimer.:t~~ ant<t -·
riores, fzxava uma conduta;- _e Um ponto de suapolítica. A vitória do PMDB em Florianópo)i~ _em _
85 e _86 está em grande parte ligada ao posicionamentO partidário face aoS movimentos do fUncio-nalismo.
Ê absoluiamente n,on:Tlal qu~ o- -funciorWísmoA
pois, ~sperasse do PMDB um ccimportamento
coerente com o diséurso e prática anteriores do
partido. quando na oposição.

.

E riao é desprezlvel o- ponto em que os servidores reclamem o gatilho salarial, que é uma lei
do PMOB. que o PMDB usou largamente na campanha eleitoral
E aqui entra uma terc:eir,:i razão: o PMDB, logo
nos seus primeiros dias de governo, sem ter sequer constituído inteiramente a nova estrutura de
poder, sem preparo adequado, sem experiência
anterior, teve que enfrentar_ u.ma prova; um batismo de fogo, no qual encaminhou extremamente
ma1 a sua posíção.
Ao caminho do di~logo e do entendimento,
preferiu um confronto para o qúal decididamente,
não estava preparado nem estruturado, e que era
(é) um Caminho de incontornáveis incoerência_s.
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Tentar explicar o caminho escolhido pelo
o -quantitativo-dessas nõva-S oportunidades corresPMDB é tentar explicar o inexplicável. A greve
pontes a 20 por cento do total de bancários hoje
é ilegal? Ora, mas Çl PMDB sempre recusou o
em atividade no Estado.
conceito de ilegalidade das greves, argüindo a
Isto demonstra o acerto da medida adotada
sua legitimidade. I:: ilegal? Mesmo admitindo a
pelo Prefeíto de Vitória com apoio da Câmara
suposta ilegalidade, esquecendo o discurso anteMunicipal e justifica a solidariedade imediatamenrior, se impõe outra perguritã: e é legal não pagar:
te Cãryquistada pela categoria dos bancários, com
o gatilho?
ampla receptividade da população.
E pior de tudo: a experiência mostra, à evidênNo en~anto, os bancários do Espírito Santo,
cia, que em movimento de rua não se põe a políque desejam que as demais municipalidades do
cia, a menos que se queira a perturbação da orEstado adotem legislação idêntica, temem a readem. É elementar: as manifestações de rua são,
ção dos empresários do setor, os quais estão rena grande regra, ordeiros, pacíficos, e totalmente
correndo ao Judiciário contra lei recém-adotada
compatíveis com o regime democrático.
e all)~açam os funcionárlõs com o aumento de
Quando se põe a polícia, não se deseja a manisUa c~rga hor~fla de trabalho, a fim de não contrafestação ordeira, mas se supõem conflitos e turbutarem outros trabalhadores.
lências inevitávefs~olocar a polícia na rua, para
A1iás, a reaçào dos banqueiros, segundo indicareprimir manifestantes, é mais do que autoritário,
ção- feita pelo segw1do-secretário do Síndicato,
ineficaz e complicador.
Robson Neves, já é fato_ concreto~ através das
Tanto isto é_ verdade que no dia em que o apa~
agências dos bancos Fraiicês e Brasileiro,? a"emrato policial nas ruas e nas praças de F1orianópolis
ge, Merc~til de São Paulo e Bandeirantes, todos
era o mais ostensivo, se sucederam incidentes.
desrespeitando a jornada de seis horas diárias,
Quando a polícia se retirou ou diminuiu sua preexigindO de seus funcionários o cumprimento de
sença, tudo foi calmo e tranqüilo.
horas ~~-s, sem o pagamento correspondente.
Quero reconhecer, em outras palavras, que
Jais frregularidades já sã_o do conhecimento
uma das razões da crise hoje existente em se,
da Delegacia Regional do Trabalho; órgão do qual
é da responsabflidade do meu partido, e do gover~
os bancários esperam uma ação mais objetiva
no que ajudei a eleger.
_ _ __
~arél que ~s bancos sejam impedidos de explorar
E pelo menos nesta terceira razão, é perfeitaa força de trabalho de seus funcionários, sob
ameaças de desemprego.
mente possível divisar novas alternativas de con~
duta do governo.
Senhor_ Presidente, não mais existem motivos
Estou convencido de qUe se, desde o corrieço,
hem justificativas para que a classe patronal do
o governo do meu partido preferisse o caminho
setor financeirO se mantenha irredutível quanto
da dissuasão pelo argumento, maior seria o con- à extensão dos horários de funcionamento de
tingente de funcionários que seriam capazes de
suas -instituições. Com o desabamento do Piemo
compreender as razões governamentais - que
Cruzado_ e a volta dos altos juros cobrados pelo
são verdadeiras.
rnerca.do__financeiro, o que se está praticando no
Sim, porque é verdadeiro que o Estado não
setor é a injustiça social contra os trabalhadores
dispõe de recursos para pagar a folha, até mesmo
e também contra os interesses das comunidades.
sem gatilho. Há uma contradição que precisa ser
Entendo, pois,_ ser chegado o momento de o
superada: o governo não tem dinheiro, e o funcio-Governo - através- dO Ministério do Trabalho,
nalismo tem direito ao- gatilho. Não sei qual a
do Ministério da Fazenda e dos seus demais órforma de resolvê-la, mas sei que o confronto é
g~os .re_~acionados com a questão- adotar provia forma de não resolvê-la e agravá-la e radica~
dencias saneadoras para a crise artificialmente
lizá-la.
recrudescida no setor financeiro do País, onde
Sou solidário com o governo que ajudei a elea voracidade em busca dos lucros contribui para
ger, com o meu governador Pedro Ivo, mas sou
agravar, visivelmente, as questões sociais hoje observadas em todo o País.
igualmente solidário com o funciona1ismo estaMuito obrigado.
dual. E esta não é uma postura hábil de quem
não quer tomar posição. E: o sentimento real que
tenho face ao problema.
Fonte: AG, _18 de maio de 1987
Por isso, s6 vejo Um caminho, que é ab~ negociações, num clima de respeito comum e 'recípro-co, que leve a uma fórmula capaz de superar
o impasse. E a iniciativa tem- que ser do governo
sr. PreSidente, Srs. Senadores, a exasperação no
estadual. (Muito bem!)
mercado interno, que praticamente inviabiliza a parO SR. PRESIDCI'ITE (Odacir Soares) ~C:On- · ticipação dos consumidores no processo éconôcedo_ a palavra ao nobre Senador José lgnácio
mico, já está se refletindo nos setores de comerciaFerreira.
lização mais organizados, aos quais a retração nas
vendas em face dos preços insuportáveis impõe
O SR- JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMoB
perplexidade e insegurança.
- ES. Pronuncia o seguinte discurso, sem reViO-fenômeno na-o surpreende. Se o consumidor
são do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a ãntecipaç!o do horário de "fUhdonaperde o poder de compra, é 6bvfo que a venda
mento dos serviços bancários das 11:30 horas
das mercadorias se traduz em prejuízo para o
comérci9. Daí em diante, como em efeito cascata,
para as 1O horas- por força de lei há dias sanciopassa a atingii a indústria e o setor primário, sem
nada pelo Prefeito Hermes Laranja no interesse
da comunidade_-,--, cerca de 1.400-oportunidades
deixar de alcançar os interesses do poder público,
de emprego poderão abrir-se no setor bancário
cuja sustentação defende de crescentes volumes
de tributação.
de Vitória, capital espírito-santense.
Instala-se, então, o drcLlio vicioso da interdeEste é o cálculo feito pelo Sindicato dos Bancápendência, estabele~ndo--se a espiral inflacionários do Espírito Santo, onde se demonstra que
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ria -:- razãO em SI mesma de todas as qUestões
sócio-económicas e políticas que caracterizam o
momento de crise nacional·.
E a partir daí o prejuízo é_ de todos, indistintamente.
Sr. Presidente, levanto nestas expressões de
conc-eito -genérico a oportunidade de expor ao
Senado Federal um fato ainda inédito no campo
da economia interna do Pais no Espírito Santo,
consumidores e comerciantes já estão se unindo
no combate às pressões altistas dos preços praticados nas áreas primária e secundária.
Refletindo em tomQ do movimento estabelecido pelas Associações das Donas-de-Casa e__dQs
Consumidores do Espírito Santo, que deiibe(;aram
suspender as compras para o abastecimentõ familiar a partir do último fim de semana como
protesto à intensiva remarCação d()s preços nos
produtos alimentares, os supem1ercadistas resolveram aderir à mobilização.
Adotando diretriz posta em prática pela Acaps
- Associação Capixaba de Supem1ercados, os
membros dessa entidade passaram a apoiar as
donas-de-casa e os consumidores em geral, dec;i~
dindo boicotar os produtos sujeitos a majorações
constantes, a1ém de oferecerem a cada final de
semana, uma cesta básica de a1irnentos a preços
mais baixos.
A população, Senhores Senadores, não mais
acredita na possibilidade de que sua atuação fiscalizadora possa contribuir para a manutenção
dos preços no varejo, e, em face disto, não acredita na eficácia da campanha de orientação da
Sunab para que todos exijam as notas fiscais de
suas compras.
·
Segundo a disposição consensual estabelecida
entre as associações de__consumidores e a entidade dos supermercadistas, ficou acertado que estes deixarão de adquirir os produtos que silo constantemente remarcados e divulgarão, nas tabelas,
a -aa~ em que forem fixadqs- os preços, a fim
de que as associações comunitárias possam exercer maior controle sobre os preços.
AD trazer ao conhecimento desta Casa fato tão
sinffulã.r espero nãO apenas estar oferecendo meu
apoio à iniciativa, mas também, e principalmente,
que frutifique em todo o territ6rio"naciOi1al. A organização popular; neste como em casos semelhantes, pode ser mais eficiente do Cjue a ação
governamental.
Fonte: 1\G, 20 de maio de 1987

Sr. Presidente, Srs. Senadores, diversos parques
florestais do País estão na iminência de serem fechados pelo instituto Brasileiro de Desenvolvimento

Florestal (IBDF), em face da absoluta falta de recursos humanos para a guarda, f~calização e preservação das reservas naturais. O primeiro parque nacional do gênero a ser fechado é o da serra da
Canastra (MG), gerando um grave clima de preocupações entre as comunidades preservadonistas,
principalmente no Espírito Santo e em Minas Gerais,
que já vivem momentos de expectativa quanto ao
possível fechamento do parque do Caparaó, na dMsa dos dois Estados.
O Parque Nacional do Caparaó, embora tenha
sido um dos primeiros a serem institucionalizados
pelo Governo, até hoje está eJwOho por Problemas
fundiários, uma vez que grande parte de sua área

continua ocupada por particulares -
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•

isto é, nem

mesmo os limites da reserva foram estabele<:idos

pelo órgão.
•
Enquanto a pregàçã:o das comunidades de pre-

em relação. às autoridades federais aqui sediadas
e, portanto, muito distanciadas das comunidades
anível regio!'lal__e/ou municipal.
Muito obrigado. -

servacionlstas faz alimentar na população o desejo de visitar e percorrer as reservas naturais, o
IBDF amplia as restrições aos turis~s e demais

· a última Semana Santa, quando centenas-de pessoas não conseguiram autorização do órgão para
visitar as resetva.s locais. Tal procedimento, de

acordo com ·declarações feitas à imprensa capixaba pelo Diretor-Oeral do Parque Nacional do
Capara6, José _Olímpia Vargas, deverá ser dora-

vante posta em prática durante os feriados de
duração prolongada, pelos fins de semana e ao
longo das férias escolares, notadamente nos meses de junho e julho, época mais apropriada para
a subida ao Pico da Bandeira.
Repercutindo em Minas e insatisfação dos ecologistas, uma representante dél Associação Mineira de Defesa do Ambiente, Maria Dulce Ricas,
criticou o IBDF por ter "relegado sempre a segundo plano a conse~ação do meio ambiente, utili·
zando a maior parte _de suas verbas em custos
administrativos e em projetes de reflorestamento,
ao mesmo tempo em que toda a sua receita operacional é transferida para sua sede, em Brasflia".
"Se os parques nacionais não estão sendo utilizados como instrumentos de educação ambiental", observa ela com acerto, "e se o lBDF não
consegue transmitir aos seus freqüentadores a
necessidade de criação e de preservação desses
parques, nós realmente não vemos motivo para
que continuem abertos."
De outro lad.o. ante as circunstâncias negativas,
o engenheiro florestal Marco Aurélio, funcionário
da regional do IBDF em Minas, procura justificar
as restrições do IBOF com a "necessidade de
garantir a integridade das áreas e para alertar as
autoridades ·sobre o grave problema da falta de
pessoal nas delegacias do órgão". No parque do
Capara6, por exemplo, a maioria dos funcionários
destinados à guarda e manutenção dos reCW"Sos
naturais, já de si em nóme_!:_9__ insuficiente para
a tarefa (só ali há necessidade de contratação
de 1200 guardas), percebe apenas o saJárlo mínimo.
Sr. Presidente,
A preservação de nossas res~s flore~tais, por
via de ações objetivas de manutenção, e de fiscalização, inclusive com vistas ao desenvolvimento
de um trabalho adequado à educação ambiental
da sociedade, não pode ser simplesmente wna
ficção.
._
Além dos dois parques já por mim dtados, haverá no País outras reservas naturais sob as mesmas dificuldades. Como é o caso,---por exemplo,
dos parques de Rio Doce e de 1b!tipoca, onde
freqUentemente são fe~ queimadas, gravfssima
ameaça às florestas naturais.
Uma tal situação não pode ser acalentada pelo
mau desempenho Olt pelo desinteresse das autoridades federais responsáveis portão valí_oso patrimônio. Devo acrescentar, por senso de oportunidade, que o mesmo não. acontece com rel_ação
às reservas estaduais. onde as comunidades dedi·
cadas à preservação dos rec_ursos naturais são
mais ouvidas pelos adminis_tradQres públicos,
com os quais podem dialogar, o que não ocorre

-na necessidade de melhoria dos programas
de Ações Integradas de Saúde, cuja eficiência dificilmente será alcançada em face das dlficqldades
CCo~ômico-f'inariceirãS dos Estados~-~~ ~~ict

pios; e

F"ont,e: AG_- ~o.J ~~C? d~ 1987

visitantes das reservas. Medidas dessa natureza
já foram postas em prática em Capàraó desde
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, os trabalhadores
rurais devem ter acesso a todoS Os benefícios
atualmente concedidos pela Previdência Social
(inclusive assistência médica e hospitalar) aos trabalhadores urbanos. Eis o ponto de Convergência
a que chegaram lideranças patronais e trabalhistas do setor das atividades rurais e representantes
dos órgãOs preVidendários, durante o Seminário
''Saúde e Previdência no Campo.. , realizado na
úl~ma segunda-feira em V"rtória (ES), sob os auspicias da Rede_ Ciazeta de COmunicações, e ®s
Federaç~e_~_ da Agricultura e dos'Trabalhadora
na _Agric!,!lW,r~ dq_ gs_R~rito Santo.
O eventO, promovido com o Sentido de "evidenciar as discrepâncias existentes entre o atendimento médico para os trabalhadores e empresários do setor urbano e os da á.rea rural",_ segundo o Diretor ExecUtivo da Rede Gazeta de Comunicações, Carlos Fernando Undenberg Filllo, ·demonstrou que atualmente o meio urbano conta
com cerca de 23 benefícios e Vi!rltagens em reJação aos agentes produtivos do meio rural.
Rara manifestação de consenso entre acontecimentos c:jo gênero, o_ refe_rido Seminário poderá,
em suas conclusões, ser de singular valia para
o desempenho da Assembléia Nacional Constituinte, quanto à abordagem do próximo texto
constitucional soPre os direitos da cidadania e
deveres do Estc!do e as questões sociais embutidas nas relações da produção e do trabalho.
O Seminário "Saúde e Previdência no Campo"
contou com a participação de expressivas figuras
do setor rural, como o Presidente da Fede~ção
da Agricultura do Espirita Santo, Pedro Bumier,
e o Pre_side_nte do Sindicato Rural de Juiz de Fora
e membro do Conselho Superior d_o Ministério
da Previdência Social como representante da
Confeclera~o Nacional d~ Agricultura, Francisco
da Cn.!~ fied_érjco,_.Q_S_uperintendente Regional
do lnampS e o Superintendente Regional do INPS.
Nilton Gomes de Oliveira e Alcides Pereira da
Silva, estes últimos representando, respectivamente, _os Presidentes _do lncunps, Hésio Cordeiro,
_ e do lNPS, Ney Gebran Pereira.
·
Das exposições, aná1ises e manifestações observadas durante o evento, todas pronunciadas
com forte_ espírito crítico, sem perda de mede-:
ração ~ ~:~sponsabilidade, _surgiram apontamentos segundo os .quais_ há flagrantes desníveis no
tratamento da Previdência Soçial para com a área
urbana em-relação à ~rea_rural, em desfavor da
segunda:
-na aposentadoria. onde o trabalhador rural
só recebe o beneficio por velhice, e não pcir tempo
de serviço;
-quanto ao auxílio-doenç_a, não concedido ao
homem do campo; . _
-na prestação de asslstênda médica, cuja cobertura financeira oferecida pela Previdência é insuficiente;
~na exCeSsiva burocracia dos órgãos da Previdênc_i~ qUe há ce!'Ca de 40 anOs atrasa as conquis.:
tas
frãbálhadõr-niral, inclusive por desconhecim~to da ~e social d~ setor;

ao

...:..miS notórias ·carências-dos próprios órgãos
prevfderlciáriôs, incapacitados -pela fal_ta de recursos hwnanos, materiais e fmanceiros; de atenderem às necessidades dos trabalhadores rurais no
campo da assistência médica e dos benefícios
previdenciários.
_
Senhor Presidente, a socieêlade brasileira - e
isto ficou daramente demonstrado no evento, peJa discl,.lssão dos problemas pre\>idendáôOs -e de
saúde no campo - e~ _consciente de que grande parie de, doS problemas que enfrentei pode
ser alcançada na justiça social.
Isto significa que ela está atenta _quando e_m
relação ao nosso desempenho CO~?O Consti:tumtes. Tanto assim que 'não nos tem faltado com
sua participaÇão - o que nõSimpõe o -severo
compromisso de não faltar às suas esperanças.
Muito obrigado.
Fonte: A

Gazeta. 19 de maiO de 1987

O SR- PRESIDENTE (Odadr Soares)- Nada mais havendo que tratar, vo_!l errcerrar a presente sessão, antes porém, convoco os Srs. Senadores para uma sessão extraordinária a realizar-se
quarta-feira próxima, às 18 horas e 30 minutos,
com a seguinte

ORDEM DO DIA
1
Votação~ em turno único, do Projeto de Resolução n" 42, de 1987, que autoriza o Governo do
Estado de Mato Grosso a ratificar a alienação de
terr_a_s de que trata o Proces_so lncra!PF Corumbá
n 9 763fl5, de interesse do Senhor Horácio Sabino
Coinibra, tendo_
_-

PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em

Plenário..
2
Mensagem r}9 337, de 1987 (rt' 468/86, na origem), relativa à proposta para que seja autorizado
o Governo do _Estc~'ldo de Rondônia a contratar
operação de crédito no valor correspondente em
cruzados, a 150,000,00 Obrigações do Te~o Nacional- OTN, para os fins que especifica. (Dependendo de parecer.)
(Dependendo da votação do Requeririlento n9
72, de -1987, do Senador Odacir Soares, (;{e~adiamento da apreciação da mensagem por 28 dias.}

3
Mensagem n9 439,-de 1986 (n" 606/86, na orlgem)1 relativa à proposta Para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste,
Estado de São P"'ulo, a contratar operação de
crédito no valor CQt:respondente, em cruzados,
a 15.455,QO_Obrigações do Tesouro Naci.oi1410TN.
.
(Dependendo de parecer.)
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4

Mensagem n~ 491, de 1986 (n~ 698/86,

na ori-

gem), relativa à proposta para que seja autorizada

a Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do-

Paraná, a contratar operação de crédito no valor
correspondente a Cz$ 4.256.000,00 (quatro mi-lhões, duzentos e cinqUenta e seis mjl cruzados).

(Dependendo de parecer.)

5

Resolução n? 130,. de 1980, e tendo em vista o
que consta no Processo n9 009095/87-0, resolve
autorizar a contratação, sob o regime jurídico da
COnsolidação das Leis do Tiabalho e do Fundo

de Garantia por, Tempo de Serviço, do Senhor
José Antonio Mansur para o emprego de Assessor
Técnico, com o salário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir deJ 9 de fevereiro
de 1987, com lotação e exercício no Gabinete
do Piimeíro-Vice-Presldente.
SenadoFedera1,28demaiode 1987.-Humberto Lucena, Presidente.

Mensagem n\' 515, de 1986 (n9 760/Sõ, nã. Origem), relativa à proposta para que seja autorizada

ATO

a Prefejtura Municipal de Anastádo, Estado do
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de cr~
dito no valor correspondente, em c~uzado~_ a
9.117,74 Obrigações do_ Tesouro Nacional OTN.
(DePendendO de parecer.)

6
Ofic!o n9 S/9, de 1987 (n~ 230/87, na origem),
relativo à proposta pru:a que seja retificada a Reso-

luçflo n~ 335, de 1986, qüe autorizou a Prefeitura
Municipal de Umuarama, Estado do Paraná, a
contratar operação de crédito no ~alar correspondente a 502.056 UPC.
Dependendo de parecer.)
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de R_elações_Exteriores sobre a Mensagem
n' 33, de 1987 (n' 828/86, na origem), de 24
de dezembro de 1986, pela qual ·a- Senhor Presidente da Repóblica submete à deliber~o do Senado a escolha do Senhor Jayme Villa-Lobos, Ministro de Segunda tlasse, na carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador dO
Brasil junto à República gál;>onesa.
l
8
-

Do PRESIDENTE

N' 139, de 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
que !he conferem os artigos 52, item
38, e-97, incjsO IV, do Regimento Interno, e de
conformidade coin a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, de 1973, e tendo em vista o que consta
no Processo n? 009485/87-2, reSolve designar Rogério Costa Rodrigues, Técnicq Legi~lativo, Oasse
"Espeda1", Referêrlcia NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, para exercer, em substi~
tuição, o cargo em comissão de Diretor da Subsecretaria de Análise, Código SF-DAS-1 01.4, no periodo de __ 31 de_ maio a 16 de junho de 1987,
no impedimento do titular.
Senado Federal, 28 de maio de 1987. Humberto Lucena, Presidente.
atribuições

ATO DO PRIMEIRO-SECRETARIO

N•8, de 1987

O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no
uso_ de suas atribuições regimentais e regulamentares, resolve:
--Art. 1? A lotação dos gabinetes dos líderes
e Yice-Jíderes de partidos políticos, dos presidentes das comissões permanentes e dos gabinetes
dos Senadores, fica aumentada em 1 (um) dare,
Discussão, em tuino únlcá, do parecer da Co- a ser preenchido por servidor ocupante de cargo
ou emprego de Inspetor de Segurança Legislativa,
miss~ de Relações §Xteriores sobre a Mensa9e.t:n
Agente_ de Segurança Legislativa çu Guaroa de
~51, de 1987 (n~ 61/87, na origem), de 17 de
março do corrente ano, pela qual o Senhor Presi- Segurança.
Art 29 _Este ato entra em vigor na data de
dente da República submete à deliberação do Se-.
nado a escolha do Senhor Moacyr Morejra Martins . sua-publicação.
Art. 3~ Revogam-se o Ato n9 5, -de 1987, do"
Ferreira, Ministro de Seguflda Oasse, da carreirade Diplomata, para exercer a função de Embai- Primeiro-Secretário e demais disposições em
contrário.
xador do Brasil junto à República da Coréia.
Senado Federal, 28 de meDo de 1987. ---Jutahy MagaUtães, Primeiro-Secretário.
o

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a

sessão.
(Lewmta-se a sessAo 8s 18 horl15 e 50 minutos.)

ATO DO PRESIDENTE

N• 138, de 1987
O Presidente do Senado Federai, rio uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, -e 97, inciso IV, do RegimentO Jil.temo, e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato n'~ 2, de 1973,
e revigorada pelo Ato da Comlssão Diretora n<~
12, de 1983, e de acordo com o disposto na

ATO DO PRIMEIRO-SECRETARIO

1'1• 9, de 1987
Institui Grupo de Trabalho para Implantar a Central de ~ução de Vídeo
- - CPV, do Senado Federal.
O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no
uso de sua competênda regimental e à vista do
qi.te foi_ deliberado pela Comissã-o na Diretora 7'
Reunlão Ordinária, realizada em_ 5 d~ j~.mho dL_
1986, resOJYe: - _
Art. 1Q É instituído Grupo de Trabalho, iiitegrado pelos seJVidores citados no· § 2 9 para, no
prazo de 90 dias, apresentar estudo conclusivo ·
com projeto de implantação da Central de Produ~
ção de Video do Senado Federal- CPV, indlcan-

Pã.ra

do cronogrãma
funcionamento do órgão em
3 (trés) fases, ao longo de _3 (três) anos.
§ ]9 ACentraldeProduçãodeVídeoserávinculada à Comissãó Diretora e sup~rvfsiohada pelo
PrirriefrO.:-Secretário.
§ 2.9 O Grupo de TrabalhO de que trata este
artigo é constituido pelos_ seguintes servidores:_
a)_ diretor da Secretariã de _Divulgação e de
Relações Públicas, na condição de p~esidente;
b) representante do Primeiro-Secretário;
c) representante da Diretoría- Geral;
d) representante da Subsecretaria Técnica de
Operações Manutenção Eletrônica- SUSTEL.
na condição de secretário-executivo;
e) representante da Consultaria Geral;
f) presidente do Comitê de Imprensa.
Art 2~ O Grupo de Trabalho, findo o prazo
de que trata o art. 1•, encaminhará ao PrimeiroSecretário relatório cujas conclusões serão submetidas à Comissão Dfretora para decisão sobre
a implementação do projeto e início imediato das
atividades da Central.
Art. 39 Este ato entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
BrasJ1ia, 28 de maio de 1987.- Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretário.

e

PORTARIA

N•017,de 1987
O Diietor-Geral do Senado Federal, no uso de
suas atribuições e de acordo com o que dispõe
o artigo 215 do Regulamento Administrativo do
Senado Federal, resolve designar_ os servidores
José Evandro Carneiro Godin, Dja1ma Pereira da
COsta ~i.Amalâo Vieira da Silva parã, sob a presidência do primeiro; constituírem Uma comissão
espedal incumbida de estudar a implantação da
Cõri'tissão Interna de Prevenção de Acidente CIPA, no Senado'Federal.
Senado, Federal. 28 de maio de 1987.- José
Passos Pôrto, Diretor-Geral.
SECRETARIA GERAL DA MESA

(Resenha das matérias _apreciadas de }9 a 31
de maio de 1987 - artigo 298, II, do Regimento
Interno.}
Projetas aprovados e enviados à sanção
--Projeto de Lei da Câmara n9 5, de 1987
· (n? 78187, na Casa de origem), de iniciatiVa do
Senhor Presidente da Repóblka, que dispõe sobre
gratificação a ser concedida a ergenheiros agrônomos e dá outras providências.
Sessão: 8-5-87 (extraordinária)
- Projeto de Lei da Câmara n" 6, de 1987
(n? 82/87, nã:-Cà.sa de origem), de Iniciativa do
Senhor Presidente da República, que altera a redação do art. 4 9 da Lei n" 6.93.2, _d_e 1_ çle julho de
1981,-que dispõe sobre as atividades do médico
residente e dá outras providêndas.
Ses_são: 8_-5-87 (extraordinária)
- Projeto de Lei da Câmara n~ 7, de 1987 _
(n9 79/â7, na Casa c:lé- origem), de i!Jiciativã do
Senhor Presidente da República, que altera dispositivo da Lei n9 7 .194, de 11 dé junho de 1984,
que autoriza a inclusão de recurso da União e
dá outras providências.
Sessâo: 8-5-87 (extraordinária}

Junho de 1987
Projeto de Lei do Senado n" 11, de_1987-DF,

que dispõe sobre o aproveitamento de funcionários, em cargos da carreira pblic:ial civil do Distrito Federal, e dá outras providências.
Sessão: 13-5-87 (extraordinária)

-Projeto de Lei da Câmara n9 8, de 1987 (no
124/87, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza o Poder Executivo a abrlr créditos adicionais até o
limite de Cz$ 380,393.034.000,00 (trezentos e oitenta bilhões, trezentos e noventa e três n:~ilhões
e trinta e quatro mij cryzados) e d_á outras provi-

dências.
Sessão: 15-5-87 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câm_a_ra n" 9, de 1987 (no
83/87, na Casa de origem), de inici;;rtiva do Senhor

Presidente da República, que dispõe s_obre a transferência e movimentação dos servidores da administração federal direta e d~- autarquias federais.
Sessão: 15-5-87 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara- n9 _11, de ~ 987
(n9 61/87, na Casa de origem), de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que faculta às
comissões executivas nacionais dos partidos políticos decidir sobre a realização de convenções
e dâ outras providências.
Sessão: 15-5-87 (extraordináJial. _
-Projeto de Lei da Câmara n9 12. de 1987
(n9 60/87, na Casa de ortgem}, de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que dispõe sobre
a atualízação de benefícios da Previdência Social,
e dá outras providências.
Sessão: 15-5-87 (extraordinária}
-Projeto de Lei da Lamara n9 4, de 1987 (h9
7.133/86, na CaSa de origem), de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que autoriza o
Poder Executivo a adquirir imóvel nas condições
que especifica, e dá outras providências.
Sessão: 20-5-87 (extraordinária)
Projetas aprovados e enviados à promuJgação

-Projeto de Resolução no 32~ de 1987, que
autoriza o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de crédito no valor correspondente, em c:ruzados, a 409.754,86 Obrigações do
Tesouro Nacional.
Sessão: 4-5-87
-Projeto de Resolução n9 33, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Pato Branco,
Estado do Paraná, a contratar operação de crédJto
no valor de Cz$ _8.512AOOO,OO (oito milhões, quinhentos e doze mil cruzados).
Sessão: 4-5-87
-Projeto de Resolução n' 34, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz,.
Estado do Paraná, a contratar operação de créditO
no valor de Cz$ 3.721,576,00 (três mUhões, setecentos e vinte e um mil, quinhentos e setenta
e seis cruzados).
Sessão: 4-5-87
-Projeto de Resolução n' 35, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municípal de São Bento do

Sul, Estado de Santa Catarina, a contratar operação de crédito no valor correspondente a Cz$
8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze
mü cruzados).
Sessão: 4-5-87
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- ..Projeto de R~solução no-36, de ~~87, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Grande da
Serra, Estado de São Paulo, a contratar operação
de crédito no-valor corre_spondente, em cr.ll,Zados,
a 280.Q96,80 Q~Jjgaç_ões do Tesouro Nacional.
Sessão: 4-5-87
-Pr-ojeto de Resolução n<? _37, de 1987, queautoriza a Prefeitura Municipal de Arapongas, Estado do P~r_çmá, a contratar operação de crédito
nÔ valOr de Cz$ 8.512.000,QO (oito ·milhões, quinhentos e doze mil Cl'l,lzados).
Sessão: 6-5-8(.(extraordinária)
- Projeto de Resolução no 38, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires,
Est!!-do 4e São J~aJ,J_Io, _a co~trata~ operação de
crédito no v~or corresporideOte, em cruzados,
a 152.916,76 Obrigações do TesOuro Nacional
Sessão: 6->-87
- Projeto de Resolução n9 39, de 1987. que
autoriza a Prefeitur<) Municipal de Dourados, Estado do Mato Qrosso do SuL a ~ontratar operação
de créditO_ no valor -corrêsponderite;- éin Cruzados
a 103.322,63-0briQaçõeS Clõ-iesouro Nacionã:l.
Sessão: 7-5-87 (extraordinária) .
- Projeto de ResOlução n9 40, de 1987, que
autoriza a PrefeitUra Municipal de Cafnpo Mourão,
&taâo do Paraná, a contratar operação de crédj_to
no valor de Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze mü cruzados).
S~ss.ão: 7-~-87 {extraordinária)
.-....- ProjetO de Resolução nç 41, de 1987, que
autoriza à Prefeitura Municipal de Adamantina, Estado de-são Pa_ulo,_ a_ contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
33363.7~ Obdgações do Tesouro Nacional. Sessão:' 7-5-87 (extraordinária)
.:.._ ]'r6jet6 de Résofução nç. 43, de 1987,, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Coronel Vw:ida,
Estado do Paraná, a contratar operação de crédito
no va1or de Cz$ 8.512.000,00 (oito. ml1hões, quinhentos e doze m_il cruzados).
Sessão: 13-5-87 (extraordinária}
-PrOjeto de ResolUçãO n~ 44, de 1987, que
autoriza o Governo do Estado da Bahia a contratar
opefação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 72.161,00 Obrigações do Tesouro
Nacional.
Sessão: 13-5-87 {extraordinári~)
Projeto de Resolução n~ 45, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim
da Barra, Estado de São Paul(), a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 44230,77 Obrigé.\çôes· do Tesouro Nacional.·Sessão: 13-5-87 (extraordinária)
-

- Projeto de Resolução n~ 46, de 1987, que
retifica a Resolução n 9 19, de 1987, que autorizou
a Prefeitura Muriicipal de São Leopoldo, Estado
do Rio G_raride do Sul, a contratar operação de
crédito no ·valor de Cz$ 25.536.000,00- (vinte e
Cinco milhões, quinhentos ·e tiintae Seis mü cruzados).. · .. ,
sessão: )3-5-87 (extraordinária)

-Projeto d~ Resoluç~o n9 4 7, de f987, que
retifica a Resolução nç 319, de 1986, que autorizou
a Prefeitura Municípal de Presidente Prudente, Estado de São_f'aulo, a contratar operação de crédito
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no valor de Cz$ 31.920.000,00 (trinta e um milhões, novecentOS e\'inte mll cruzados).
Sessão: 13-5-87 (extraordinária)
-Projeto de Decreto Legislativo n9 1, de 1987
(n9 2[8]1 _na ~a cj.e origem}, que _al:ltori~_o Senhor Presidente da República--a aUsentar-Sé ao
País no período compreendido entre maio de
1987 e fevereiro de 1988. _
Sessão: 14-5-87 (eitraçrdirlária)
- Projeto de Resolus:bo~_no 48, de 1987,-qu~
autoriza a Prefeitura Municipa1 de Monte Alegre
de Sergipe, EStado' de sergipe, a contratar Operação no valor correspondente, em cruzados, a
23.528,43. Obrigações do T ~uro Nacio_na1.
SessãO: 20·5-87 (extraordinária)
~ Pr-Õjeto de ReSQlução 1).9 49, de 1987, que
autoriza_ a Prefeitura _Municipal de Palmas, Estado
do Paraná, a contratar operação de crédito no
valor de Cz$ 3.721.576,00 (três milhões, se~en
tos_ e vinte e um mil, quinhentos e setenta e seis
cruzados).
Sessão: 20-5-87 (extraordinária)

- Projeto de Resolução n" 50, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado
de São Paulo, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
180.677,83 Obrigações do Tesouro Nacional.
Sessão: 20-5-87 (extraordinária)
-Projeto de Reso1ução- n9 51, _de 1987, que
autoritã a Prefeitura Mypicipal de Born J~ _da
Lapa, Estado da Bahia, a contratar operação de
crédito no valor de Cz$ 7.443.152,00 (sete milhões, quatroceritos e quar~nta e três mil, cento
e cinqüenta e dois cruzados).
Sessão: 20-5-87 (extraordinária)
- ?rojeto de Resolução n9 52, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Munk:ipal de Chopinzinho,
Estado de Paraná, a contratar operação de crédito
no valor de Cz$ 4.256.000,00 (quatro milhões,
duzentos e_ cinqüenta e seis mü cruzados}.
Se$são: 25-5-87

-Projeto de Resolução n9 53, _de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Ttaquaquecetuba, Estado de São Paulo, a contratar_operaçã()
de crédito no valor correspondente,
cruzado_s,
a 22.900,06 ObrigaçQes do T eso_uro Nacional,
Sessão: 27-5-87 (extraordinária)

em

-Projeto de Resolução n~ 54, ae 1987, que
retifica_a Resoluçã-o n~ 397, de 1986, que autorizou
a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, Estado
do Rio Gr8l')de do Sul, a ~ontratar operação de
crédito no ~or çte Cz$ 25.536.000,00 (vinte e
cinco mllhões, quinhentos e trinta e seis mil cruzados).
.
Sessão: 27-5-87, (extraordinária)
-Projeto de Resolução no 55, de 1987, que
retifica a Resolução n9346, de 198Ç. que autorizou
a Prefeitura Municipal de Gandu, Estado da Bahia,
a contratar__ operação de crédi_to no vator .de Cz$ _
21.611.285,00 (vinte e um milhões, seiscentos
e onze__rnil, duzentos e oitenta e cinco cruzados).
Sessão: 27-5-87 (extraordinária)

PrOjeto aprovado e enviado à Câmara dos
Deputados
--Pfojeto de Lei do Seilcido ri~ 255, de 1985,
de autoria da Comlssãp Diretora, que altera a estrutura da categoria funcional de Bibliotecário, do
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Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, do

Quadro Permanente do Senado Federal, e dá ou-

tras providências.
Sessão: 13-5-87 (extraordinária)
Proposições retiradas e encanünhadaa ao

arquivo

-Projeto de Lei do Sena® n" 1, de 1987-DF,
que ahera a legislação do Imposto SC?bre aPropriedade Territorial Urbana do Dlstrito Federal, constante do Decreto-Lei n9 82, de 26 de dezembro

. de 1966, e dá outras providêri.ciaS. - -Sessão: 7-5-87 (extraordinária)

-Mensagem n<?45, de 1987 (n9 42/87, Iia origem), de 27 de fevereiro do corrente, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Rubens
Antonio Barbosa,.Ministro de Primeira Oasse, da

carreira de diplomata, para exercer a função de
Embaixador Chere da Delegação do Brasil para
o Desarmamento e os Direitos Humanos.

Sessão: !8-5'87

Mensagens aprovadas relativas à escolha
de autoridades
-Mensagem n 9 37, de 1987 (n9 22/87, na origem), de 28 de janeiro do corrente, Pela qual
o Senhor Pr~sidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Aloysio
Mares Dias Gomide, Ministro de Segunda Oasse,
da carreira de diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República do
Haiti.
Sessão: 27-5-87 (extraordinária)
-Mensagem n9 40, de 1987 (n9 26/87, na origem}, de 29 de janeiro do corrente, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Cláudio
Garcia de Souza, MiniStro de Primeira Oasse, da
carreira de diplomata, para exercer a função de
pnbaixadqr do Brasil junto à Confederação Helvética.

Sessão: 27-5-87 (extraordinária)

-Mensagem n~ 50, de 1987 (n9 60/87, na origem), de 17 de rnarço do corrente, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escoU,a do Senhor Fernando Silva Alves, Ministro de Segunda Classe, da
carreira de diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República de Trinidad e Tobago.
Sessão: 27-5-87 (extraordinária)
-Men'sagem n~' 56, de 1987 (n'l" 70/87, na origem), de 31 de março de corrente, pela qual o
Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do.Senhor A.sdrubal
Pinto de Ulyssêa, Ministro de Primeirà Classe, da
carreira de diplomata. para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto ao Estado de Israel.
Sessio: 27-5-87 (extraordinária)
-Mensagem n 9 80, de 1987 (n? -123/87, na
origem), de 12 de maio do corrente, pela qual
o SenhotPresidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Marcos Castrioto de Azambuja, Ministro de Primeira Oasse,
da carreira de diplomata, para exercer a função
de Embaixador Chefe da Delegação do Brasil para
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o Desarmamento e os Direitos Humanos, com
sede em Genebra.
Sessão: 27-5-87 (extraordinária)
_.;_Mensagem n~' 81, de 1987 (n" 125/87, na
origem}, de 12 de maio do corrente, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Rubens
~icupero, Ministro de Primeira Oasse, da carreira
de diplomata, para exercer a função de Embalxador junto à Delegação Permanente do Brasil
em Genebra.
Sessi!io: 27-5-87 (extraor!=finária)

Junho de 1987
brasileira e a participação das empresas estatais
no .endividamento externo e interno do País.
Sessão: 25-5-87
&IBSECRETARIA DE COMISSÕES
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL

3• Reunião Ordinária, realizada em 28 de
abril de 1987

As dezenove horas do dia vinte e oito de abril
de mil novecentos e oitenta e sete, na sala de
reWllões da ·ComiSsão, Ala Senador Alexandre
-Requerimento n? 50~ de 1987,'de autoria do
Costa,· presentes os Senhores Senadores M.eira
Senador_JutahY-MaQãlhães, so6cit.ando, nos terFilho, Presidente, ~exandre Costa, Iram Saraiva,
mos regimentais, informações junto ao Poder
ExeCUtivo, através do Ministério da Irrigação,, a- Saldãnha Derzi, Pompeu de Souza, Chagas Rodrigues, Maurício Corr~a e Mauro Benevides, reúnefim de instruir a tramitação do Projeto de Lei do
se; extraordinariamente, a Comissão do Distrito
Senado n9 153, de 1986.
Federal
Sessão:-6-.5--87 (extraordinária)
Deixam de comparecer, por motivo justificado, .
--Requerimento no 66, de 1987, de autoria do .os Senhores Senadores Albano Franco, Edison
Senadores Carlos Oliarelli e Fernando Henrique
Lobão e Mauro Borges
Cardoso, solicitando, nos termos do art. 418, inciComparecem, tamb~m. a corlvite, os Senhores
so I, do Regimento lntemo, a convocação do SeDeputados Francisco Carneiro, Augusto Carvanhor Ministro de Estado dos Transportes, Dr. José
lho; .Márcia Kubitschek e Maria de Lourdes Abadia.
Reinaldo Carneiro Tavares, a fim de, perante- o
Havendo número regimental, o Senhor PresiPlenário do Senado Federal, prestar esclarecidente, Senador Meira Filho, declara abertos os
mentos relativos àquela Pasta.
trabalhos e dispensa ~ leitura da ata da reunião
Sessão: 13-5~87 (extraordinária)
anterior, que é dada corno aprovada.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a
-Requerimento n? 13, de -1987, de autoria do
palavra ao Senador Mauro Benevides, que emite
Senador Saldanha Derzi, soUcitàndo, nos termos
parecer favorável ao Projeto d~ Lei do Senado
do art 239, item I, letra B, do Regimento Interno,
n? 1, de 1987- DF, "altera a legislação do Imposao Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA),
to sobre a Propriedade Territorial Urbana do Dis·
através do Ministério da Reforma e Desenvolvitrlto Federal, constélflte do Decreto-Lei n9 82. de
mentoAgrário, informações acerca de noticia Vei26 de dezembro de lJ. 9~6. e dá outras providênculada pelo Jornal do BrasU, edição de 16 de
cias", de autQria do Poder Executivo, colocado
março de 1987, relativa à pretensão de r~sarci
em disCussão, o Senhor Presidente no direito_ que
mento da _con~ora Andrade Gutierrez e à posilhe concede o Regimento lnterno do Senado Feção do INCRA.
·
deral, pede vista do 'projeta:.
Dando continuidade, o Senhor Presidente, SeSessá~: 14-5-87 (extraordinária)
nador Meira Filho, convida o Secretário de Senriços Públicos do Distrito Federal, Dr. Josê_Roberto
..,.,....Rêquerimento n~' 31, de 1987, de autoria do
Senador Josê Ignáclo Ferreira, solicitando infor- Arruda e o Diretor-EXecutivo da EBTU, Dr. Antômações ao Ministério da Saúde sobre a liberação nio Augusto Rubel Rebelo, para fazerem parte da
para consumo do público dos_sucos Jandaia, Ma- Mesa e iniciar os- debates sobre _os· aumentos das_
tarifas de ônibus, 110 Distrito Federal.
·
cambaia e outros.
Preliminarmente, o Secretáriq c!e Sérviços- PUSessão: 14-5-87 (extraordinária)
blicas, Dr..José Roberto Arruda,' usa da palavra
-Requerimento n~' 49, de 1987, de autoria do
para expor os fatos $0b a ótica gové:tnainental;
Senador _Jutahy Magalhães, solicitando, nos termediante a cOlocação~ o Senador Mauricio Corrêa
mos regimentais, informações. junto ao Poder _solicita a_o Senhor Presidente, que'!ie convide para
ExeCutivo, através do Ministêrlo da Reforma e Deos próximos debates' os Se~ores Presidente do
senvoMmento Agrário. a fim de instruir a tramiSindicato dos Empregados das Empresas de.
tação do Projeto de Lej da Câmara n~' 81, de 1984. Transportes Coletivos e Urbanos do Distrito FedeSessão: 14-5-87 (extraordinária)
ral e o Presldente dO Sindicato da Categot:ia Patronal, sugestão plenamente aceita pelo Senhor Pre-Requerimento ú?45, de 1987, de autoria do
sidente.
Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos terEm seguida o Sr. Presidente concede a palavra
mos do art 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto de Resolução n9 17, de 1985, ao Dirétor-Executivo da EBTU, Dr. Antônio Augusto Rubel Rebelo, para expof oS féltos como
de sua autoria, que dispõe sobre o uso da palavra,
representante da área federal, resultando três itens
e dá outras providências.
para discussão: Estatização das Empresas,
Sessão: 25-5-87
Caixa-Único, e utilizaçãQ do Vale Transporte,
-Réquerimento n?_73, de 1987, de autoria do
usando da palavra os Senhores Deputados AuSenador Irapuan Costa. Júnior e outros Senhores
gusto Carvalho,- FraridsCo Carneiro Maria de
Senadores. solicitando, nos termos regimerltais,
LourdesAbadia, e os Senhores empresários Wag~
a criação de Comissão Especial, composta de ner Canhedo (Viplan), Eder Augusto Pinheiro (Al7 (sete) rnembros, para no prazo de 90 (noventa)
vorada), Lauríndo Souza (Pioneira), representandias levantar o grau de estatização da economia
tes dos usuários, Sr. Pedro Celso - Presidente
~equerlmentos

aprovados

e
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declarar a minha humildade e o peque~o tamãda nossa estrutura govenian\en_tal aõ~nfvel
inclusive de idéias, para resolver problemas tão
Estamos diarite áe uma realidade que é de tograndes e tão graves por qüe passa- a sociedade
dos nós, a ~:ealidãd_"ê da lnaiOI- -crisé econômka
acontecida e_m nosso Pafs, e não há como se brasileira. O problema do transporte urbano em
Brasília te.m três características Pásicas que tor~
tapar o sol desta realidade. E, por .:issim dizer,
nam mais grave e mais problemático qu_e o trans~
__ um soll?_astante _g!J~!lte, que~te ~~g_r:ey~~· quen~
porte urbano das _grandes capitais brasileiras, já
de pedidos de aumentos, tanto_de preços quantó
também b<;!stante grave. A primeira caracteristica
de salários, só que com ufn.a__ djfer~_n_ç_a. No que
importante que eu gostaria de destacar a todos
diz reSpeito ao aumento ·de preç_os, as providências têm qui-ser para-Já-.- Para on-tem. QUàndo é o problerria da distribuição geográfica do Disse trata de aumento de sa1á_rio,. aí a coisa emperra trito Federal. Como todos sabem, as cid~des satélites estão distante do Plano Piloto,_d~ até ÇQ_ 15m,
de tal modo que é predso-que veriha uma greve.
e.omo é: o caso d.e. BraZ!ânctiã:. E ts.so dificulta _o
Acho que isso pode ser até_ um defeito da societransporte urbano, porque muitas das Vezes éle_
daçie brasU~r~ ~m _tqg~_ C?§_,.~eu~ __segmentos. É
adquire, aPesar de transporte urbano, tendo que
~d~nte que estamos em tempos novos, e haverá,
ter tarifas de transporte urbano, caracteri_stlcas de
sem d.úvida, e está havendo, uma necessidade
transporte interurbaho. Um exemplo que eu cito
de corrigirmos ·essas nossas próprias falhas. A
Comissão ç:io Distrito Fedeial, hOje, premida pelas bastante freqüentemente des.ta primeira caracte-ristica é o fato da minha mãe, por exemplo, que
circunstâncias d.~. l!ffi_ aiJQJ.~n~~:;Lc;l_e passagem de
mora em Itajubá, e que para ir a Santa Rita do
ônibl!S, achou por b_em convidar o Secretário de
ServiÇQs.Púb1icos,_ o Dr. José Roberto Arruda, que "SapuC:aí, que fica distante 30 km, ela vai um vez
por ano, e depois de consultar o médico_ e tomw
vai, preliminarmente, e:lCpor, para os que aqui
aquele comprimidinho para não enjoar no ônibus.
comparecem e hqr;t!arri e~ _ÇºJni~são, os probleAqui em Brasília, o cidadão que mora em Braz~
mas que dizem respeito ao assunto que vamos
trata{ãgora:
-làndia tem que vir ao Plano Piloto e voltar todo
dia para trabalhar e, portanto, sobreviver.
0 SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA ~ Exm• Sr..
A segunda característica é que entre Bradândia
Senac::toc~ira Filho, P~sidente d.a Comissão do
e o Plano Piloto, ou entre T~.91Jatinta e o Plano
Anexo à Ata da 3• Reunlão Ordinária da ComisM Distrito Federal; Srs. Membros da Comissão do
PilOto, ou entre Gama e o Plano Piloto, não há
são do Distrito Federal, realizada em 28 de abril
Distrito Federal; Srs. Senadores; Srs. Deputados; · renovação de passageiros. Por que isso é ruim?
de 1987, referente aos pronunciamentos dos Se-demais _autoridades _aqui presentes; Srs. -empreOra, se você toma um ônibus em Belo Horizonte,
nhores Senadores Meira FilhoLMaurício Corrêa
sários.do transporte urbano de Brasilia aqui repre- ·na Aoresta, e vai até o Centr:o, e se na Floresta
e os Deputados Augusto Carvalho, Francisco CarM
sentados por sua associação; Sr. ·representante
entram 100 passageiros, e se_chegam 100 passa-.
neiro, .Maria de Lourdes Abadiar.. o Senhor SecreM
da Empresa Brasileira de_Transportes Urbanos,
geiros na Praça Sete, entre a Flore$ e a Praça
tário de Serviços Públicos do Dis.trito Federal, Dr.
EBTU, atravês de cujo órgão o Governo do Distrito
Sete subiram e desceram outros 3_00. Então, este
José Roberto Arruda, Dr. Antônio Augusto Rubel Federal tem recebido uma sensível colaboração
percurso da Floresta à Praça Sete, de' aproximaM
Rebelo, Diretor-Exe<:;utivo da EBTU, os Senhores
do Governo Federal, nesta área; Srs. rodoviários
damente 5km, 500 pessoas pagaram passagem.
EmpreSários Wagner Canhedo (Viplan), Eder Au- do Siodicat_p dos RodQYiários de Brasília, aqui reE o cUsto d~sa viagem de 5km será rateado,
gusto PinheirO (Alvorada). Laurinda Souza (PfoM
presentados pelo Sr. Pedro Celso, Isaías, Edson,
teoricamente, por 500 pessoas, apesar de terem
neira), Sr. Pedro Celso- Pr~sidente do Sindic~
Malaquias, Ferreira e tantos outros; meu prezado
tntrado apenas 100, e ter chegado apenas 100,
dos Rodoviários de Brasíliél_, Sr. Gcero Pereira Ne.. antecessor na Sec_retaria de Serviços Públicos, Dr.
porque toda esquina de Belo Horizonte sobe gepte
to - Presidente da Assoc:;iaçao dos UsUários
Carlos Murilo F'elíc:;ito dos Santos;_meus compae
desce gente. Ocorre que em BrasUia, se entram
Transportes Coletivos no Distrito Federal e Sr.
nheiros de Secretaria; Técnicos; Srs. rej?résen200 pãSS<tQl~iros no Gama. tem que chegar 200
Mariano de Aguiar (CBTBC), feitos durante a reutantes da sociedade de Brasma.
passageiros no Plano Piloto, porque neste perM
nião, que se publica devidamente a.utoriza_do pelo
Em primeiro lugar, em meu nome e em nome
curso não há renovação de_ passageiros, e não
Senhor Presidente.
do Governo do Ois_trito Fede@], desejo agradecer
havendo renovação de passageiros, obviamente,
Presidente: Senador Meira FilhO
a honra deste convite e a oportunidade _de um
o preço de viagem fica mais caro. Essâ é a segunVice-Presidente: Senador Edlson Lobão
debate como este. A nossa presença nesta Comísda caracteristica que dificulta o equacionamento
são e o _dinarn1smo e abertura que esta Comissão
fntegra do apanhamento taquigráfic:-o da reudo transporte em Brasilia.
nião.
dá neste momento ao. trato dos problemas da
O SR. PRESIDENTE (Meira F~ho)- Estamos
sociedade br;-asileira e, principalmente, aos problerecebendo, honrosamente, a participação do ilus0 SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Declaro
mas da Capitar da República refletem o momento
tre Senador ~llfQ _Benevides.
abertos os nossos trabalhos.
de liberdade, esperança e demo<::racifJ _que vive
Primeiramente, temos o projeto-de lei_ do SeD~este País. Si. Presidente do PMDB do Distrito FeO SR. JOSÉ_ ROSERTO ARRUDA - Já citei
do, que altera a legislação do lmposto sobre a . dera!, Dr. Milton S-eliQma, ql!e me hon-ra neste
duas caracteristi.cas que dificultam o trãrisJ)orte
PropriedadeTerritorialJlrb__anadoDistrito_Federal, _ momento com a sua presença aqui neste local,
em Brasília: a distância das cidades satélites e
constante do Decr~to-lei n9 82, de 26 de dezembro
e que tem acompanftado o- esforço do Governo
a falta de renOvação de pasSageirOS. Mas há umà
do DistritO Federal e c;la Secretaria de Serviços
de 1966, e dá outras providêndas.
terceira caracter{stlca da m~or dificuldade,· que
EmVirtudedaausênciadoRelator,aComlssão,
Públkos em tentar solucionar os problemas de
é a concentração_ de demanda nqs horários de
dentro do que lhe dá direito o Regimento tntem9,
transporte urbano.
pico. No Distrito Federal, as pessoas que vivem
pede vistas do referido projeto.
_
Eu desejo1 _neste- momento que me conceâe
nas ddades satélites e trabalham no Plano Piloto
Vamos dar ·seqüênda aos nossos trabalhos e_ o Sena_dor Meira Filho,_ dar uma rápidã Visão dos
têm que saii- _das ddadeS satéliteS v:lr pãr8 ~O
passar, logo de imediato, à segunda parte, em
problemas do transporte urbano de Brasília para,
Plano Piloto de m~nhã e_ vohar à tarde, todas nOdepois, me- colocar à disposição de V. EX'* para
que vamos ter aqui debates 59~re os ~um~ntos
mesmo horário. Então, se eu tenho 1500_ ônibus
de passagens no Distrito Federal, com a presença a parte que julgó mais importante, que é a de
para fazer esse trã.nsporte de manhã .::.._ Cidades
do Secretário de Serviços .Públicos, () Dr. José responder perguntas e de participar deste debate
satélites - Plano Piloto - e à tarde - Plano
Roberto Arruda, e técnicos envoMÇ_ps no assuntá. em tofno de· Problema tão impoit.ante- para a s~
Piloto.-_ s;:idades satélites-:-: po~~eio dia, ~u não
Gostaria de chamar, para fazer parte da Mesà', ciedade de Brasilia. tenho demanda suficiente para fazer com que
Antes de mais _nada, gostaria de declarar aqui,
0 Dr. José Roberto Arruda, já mencionadO _aqu~
essa frota fique sendo usada, porque, obviamente,
Secretário de Serviços Públicos qo Distrítç Fede~ desde já, que conlo membro· da sociedade de
onera o investimento, porque ele é usado em poural, e o Dr ._Antônio Au_gusto Rubel R:ebelo, Dir~tor Bra~ília;
sou, :eu te~o. neste momento, que
cas horas
do dia. Essas são as três
. caracterfsticas
do Sindicato dos Rodoviários de Brasma, Sr. Oce.;.
ro Pereira Neto - Presidente da Assodação dos
Usuários de Transportes Coletivos no Distrito Federal e Sr. Mariano Aguiar (CBTBQ, cujos Pl"9"'
nunciamentos são publicados na fntegra, em anexo a·esta Ata, por determinação do Senhor Presidente.
Para terminar o Senhor Presidente usou da palavra se comprometendo a solicitar uma aucfiência ao Presidente José Sainey, juntamente com
a bancada do Distrito Federal, para pedir a lnstltudonallzação do Vale Transporte obrlgató·
do, solicitando ao Secretário qe Serviços Públicos
que coloque as condusões_ chegadas ~º final do
debate e seus compromissos com a Çom.i_ssão
e demais presentes, que sã~ m~lhorja__ da qualidade do transporte, diminuição do preço da pasM
sagem, defesa ao subsídio, lk:.ttação pública para
entrada de novas empresas, rrielhores patamares
sala~ is para os rodoviárioS, ôl)ibus e:letrificados.
e metrô de superfície e reunião- com rodpviário.s, _
urgente, para discussão das «:ivindicações da caM
tegoria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda, Secretário da ComisSão, a presente Ata' qUe, lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor P:r_esidente.
- Melra Filho.

Executivo çla. EBTO,. GostariamoS também que
o Dr. Antôni_o f_!zesSe _l?!l~e dã-M~; ·
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básicas que diferenciam o transporte urbano de
Brasma de outras cidades e que o toma proble-
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de Brasília, inclusive na do Governo e foi verificar
quanto era o custo real para que essas empresas
mátiCo.
operassem e, resumindo; simplificando o que
aconteceu, _é que nós passamos, a partir de 13
O Governo do Distrito Federal assumiu esse
de junho, a remunerar as empresas de transportes
problema de transporte como uma de suas prioridades. Vamos fazer um rápido raciocínio - eu a va1ores inferiores aos que, ao longo do tempo,
vou fazer uma inversão de raciocínio para verificar elas eram remuneradas pelas passagens. Fizemos, _il!_~~sive, wn levantamento, feito pelo então
como é que estaria o transporte de Brasl1ia, se
não tivéssemos implantado o caixa único, se n!o Superintendente da TCB, Gene:ral José Antônio
tivéssemos entrado com subsidio, com a auditoria ae Alencastro e Silva, homem com mais de 20
nas empresas e com a concorrência pública para anos de experiência na admiriistração pública, e,
entrada de novas empresas no sistema, cuja pri- inclusive, conhecido internacionalmente pela sua
capaddade adrninistr~a. que demonstra que as
meira proposta foi aberta hoJe pela manhã. Muito
bem. A passagem em Brasflia, historicainente, empresas de transporte de BraS11ia, nesse período
sempre foi o dobro do preço da passagem em de 1Oanos analisados, tiveram ganhos superiores
São Paulo. Só para V. &s terem uma Idéia, à aos awnentos da inflação e aos aumentos dos
época em que a páSsagem ein Brasília teve o salários dos rodoviários. Mas, a partir do instante
menor valor em relação à passagem de São Paulo, em que o caixa-único_ foi implantado_, cumpria
foi em ·novembro de 1985 - a passagem em ao Governo pagar tão-somente os valores levanSão Paulo custava 1 mil e 500 cruzeiroS, na época, tados pela auditoria. O primeiro_ valor pago em
13 de junho de 1986 - que era 4 cruzados e
hoje, 1 cruzado e 50 centavos, e em Brasília, 2
cruzados e 30 centavos. .Mas, por qu-e a: passagem, 88 centavos por quilômetro _- era o valor que
em Brasília, hiStoricamente, foi sempre o dobro as empresas reclamaram ser inferior ao seu custo
da de São Paulo? Porque OIPK- fndice Passagei- e nós implantamos, então, a auditoria. Quando
ros/Quilómetros de Brasília --é a metade da de chegou em 19 de nOYembro, essa auditoria verifiC9U que neste segundo semestre de vigência do
São Paulo.
Plano Cruzado, efetivamente, alguns insumos que
Enquanto esse índice -em Brasília mal atinge
geravam o custo de transporte haviam sido aua 2, em_ São Paulo esse índice é superior a 4.
mentado$. como era o caso, inclusive, do comEntão, como índice passageiros/quilómetros de
bustível e o caso das peças de automóvel. Então,
São Paulo é 4, a passagem era 1 cruzado e 50
fez com que o custo/quilómetro, a partir de I o
centavos- como o índice passageiro/quilómetro
de novembro, fosse reajustado de_ acordo com
em Bra~ma era 2, a passagem era 2 cruzados
o valor da auditoria, mas não aumentou a passaM
e 30 centavos - sempre mais ou menos nessa
gem --Iãnçou ·m--ao do subsídio que é, justamente
proporção. A passagem_em São Paulo, hoje está
o dinheiro do_ IPVA que é a antiga TRU. A TRU
em 5 cruzados e deverá ser aumentada, no dia
é o imposto que pagamos, os que temos autor·. para Cz$ 7,50 -cruzados. Se não tivéssemos móvel. Esse Imposto- da TRU gera ao Governo
o subsídio _em BrasJ1ia, fazendo a mesma regra
do Distrito Federal- deve gerar este ano""""" uma
de três invertida, a passagem de ônibus de Brasma
quantia total da ordem de 245 milhões de cruzadeveria custar 15 cruzados. E foi assim ao longo
dos. Então, nós pe"gamos esses 245 milhões de
dos anos. Sempre que havia a alta da gasolina
cruzados e passamos, dMdidos por I 2 meses,
ou havia o aumento de salários dos rodoviários,
a subsidiar a passagem, de tal sorte que, naquela
havia aumento de passagem; e sempre as passa- época, a passagem era Cz$ 2,30 e teria que subir
gens de Brasília são absurdamente caras. _O Go- _ parà Cz$ 4,00, não SUbil!:- esperou até 19 de
vemo instituiu o caixa-único e entrou Com o subsím_a_rço,_ fazendo com que o sistema fosse subsidio. O que aconteceu com isto? Em novembro
diado. Isto Significa, em 19 de março, que o sistede 1985, um trabalhador de salário mínimo no
ma de transporte c_oletlvo do Distrito Federal cusDistrito Federal gastava 3 I% da sua renda só
ta, neste momento, 100 milhões de cruzados/
com transporte. A partir do momento em que
mês, mas a receita das passagens gera apenas
o Governo do Distrito Federal congelou as passa- 60 milhões/mês. Os outros 40 milhões de cruzagens por 16 meses nos I 1 meses de vigência
dos/mês estão sendo subsidiados pelo Governo.
do Plano Cruzado - por 16 meses - e não
Aqui, eu-quero fazer um parêntese, com a persó este custo com ·a transporte reduzíu de .31%
missão dos Senhores, para dizer o seguinte: eu,
do salário mínimo para 14,6% do salário mínimo,
Mas, como o Governo do Distrito Federal conse- particularmente, sou contra o subsídio 'ho serviço
público -sou contra o subsídio na energia elétriguiu congelar as passagens em Brasília por 16
ca, sou contra o subsídio na água, sou contra
meses, se a remuner~ção das empresas que opeo _subsidio no telefone. Eu penso que todas as
ram o transporte não ficaram congeladas nesse
tarifas de servjço póblico devem ser tarifas reais,
período? Resposta: o Goverri.o uSou -subsídios.
de tal sorte que o Pais pOssa reinvestir nesses
Mas o Governo pode usar subsídios, repassando
serviços públicos e prestar um bom serviço à porecursos seus para os empresários apenas porque
pulação. É a única forma, na minha visão, do
os empresários dizem que o seu custo é mais
serviço público manter um certo nível de eficiênalto do que recebem nas passagens? Resposta:
cia~_Mas eu faço uma exceção nessa regra geral.
não. Então, tinha que se fazer alguma coisa e,
Eu pensO que o transporte urbano das grandes
o que se fez? Fez-se auditoria nas empresas decidades tem que ser sUbsidiado, porque o transM
ônibus. O Governo do Distrito Federal, a pa-rtir
porte urbano é o único desses serviços públicos
do instante que implantou o caixa-único, a partir
usado apenas pela população mais pobre. E, se
do instante_ em que o caixakúnico entrou em funnós tivermos que praticar tarifas reais para o transcionamento - em 13 de junho de 1986 - S.
porte urbano, opreço aessas tarifas será absolutaEx' Contratou a BRACKEL-Auditores, Uma emmente incompatível com a qualidade de vida da
presa especializada em auditoria na área de transpopulação. A população não terá condições de
porte, entrou em todas as empresas de transporte
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pagar passagem, e [sto é para todas as grandes
cidades brasileiras, s_em-exceção.
_
Co~tinuando o raciocínio; __ ness.e período em
que as passagens em Brasília ficaram congeladas,
além do custo quilômetro que as empresas rece·
bem não ficarem congeladas. também não puderam ficar congelados os salários dos rodoviários.
Eles tiveram aumento. Primeiro, tiveram aumento
eni 19 de_outubro e 1o de novembro do ano passado, pórque era a data-base, de acordo com a
categoria, e, naquela oportunidade, como resultado do acordo coletivo, tiveram um aumento.
o Segundo aumento, que é um aumento indireto,
é que os rodoviários de Brasil ia tinham um regime
de trabalho que eu, particularmente, considero
desumano e usei a expressão pública de famigerado inteiValo, porque julgo cfue era a exploração
do capital, o capital explorando o homem, e que
era o seguinte: o motorista levantava às 4 horas
da manhã, ia para a empresa de ônibus, trabalhava das 5 da manhã até_ às 9_ horas, depois
ó-·cartão dele era encerrado. Se a empresa precisasse dele às 11 da manhã, ele trabalhava mais
das 1I ao meio-dia, o cartão _era encerrado 'outra
vez e, se a empresa precisasse dele às 5 horas
da tarde, ele voltava a trabalhar das 5 _horas da
tarde até àS 9 horas da noite e chegava em casa
às 11 horas da noite. Isto significava, em resUmo,
o seguinte: que ele saía de casa às 4 da manhã,
voltava à meia-noite, trabalhava das 5 horas até
às 1 I horas, mas só recebia 8 horas de trabalho
e as duas de_ inteiValo de almoço remunerado.
Então, o Governo do DiStrito Federal concluiu
que deveria terminar com esse i~teiValo e, a partir
do momento em que terminou com esse interva_lo~ __o:s ~odoviários tiveram um grande ganho,_
porque passaram, como todos os trabalhadores
e como rege a CLT, a trabalhar 8 horas por dia
com duas horas de inteiValo e, eventualmente,
duas horas extras, como prevê a legislação. Mas.
é claro que istc:> custou dinheiro para os empresários, para as empresas de _ônibus, porque tiveram que contratar, só por causa do fim do intervalo, aproximadamente mil motoristas e, com a
contratação desses mil motoristas, inclusive não
havia motáiistas suficientes no Distrito Federal
e_ algumas em_pr_e_saS. c~~ O:- é_ o- _caso eSpecifico, se não me falha a memória, da Ptoneira ou da
Alvorada, não sei bem ao certo, mas creio -que
da viplan, a viplan mandou, um ônibus seu buscar
motoristas em Sergipe, se não me falha l'l'iem6ria, ou em Maceió, trazendo, Inclusive, alguns motoristas de Maceió, porque não havia, na época,
o suficiente em Brasília para aquele aumento de
mil motoristas.
Agora, abrindo um parêntese nisto tudo, por
que foi importante _o Governo exigir a contrataÇão
de mais mil motoristas? Primeiro, porque era desumano; segundo, porque mais mil motoristas
no sistema geravam, a partir- do momento em
que o motorista tinha o seu descanso, como previa a CLT, uma prestação do serviço melhor. Mas
acontece que isto custou dinheiro para as empresas. E, a partir do momento em que custou para
as empresas, refletiu diretamente no custo/quilômetro. E como refletiu no custo/quilômetro, o
Governo passou, a partir do resultado da auditoria,
a pagar esse custo/quilómetro. Um outro parêntese é que, com o caixa único, -as empresas que
antes eram remuneradas exat.amente pelo preço
da passagem, hoje já não o são mais. São remuneradas pelos quilômetros que percorrem. E.:iqui

a
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ê importante explicar isto. Antigamente, no sistema anterior, se o ôrubus saia de um ponto "A"
e vinha a um ponto ''B", e trazia 300 p~ssageiros
nesse percurso, essas 300 passagens eram pagas
na roleta e esse dinheiro da roleta era do empresário, independente se vinham 30 ou 300. A partir
da instalação do caixa único, não é mais assim.

Se desse ponto "A" a um ponto "B" há uma
distância de 1O quilómetros, ele, o empresárlo,

recebe pelos 1O quilômetros que percorreu, ou
seja, lO vezes o custo/quilómetro. rndependentemente se neste percurso houve 30 ou 300 passageiros.
Agora um detalhe importante, por um sistema
de computação que implantamos na TCB, essa

viagem é fiscalizada e os Srs. empresários só recebem essa viagem, se saírem no horário certo,
se chegarem no horário certo e se pararem_ nos
pontos certos.
Aqui abro outro pal-êntesis; uma grande reCiamaç:ão dos empresários, que também procede.

Eles não tinham habitualidade com este sistema
fiscalizado e tiveram que adaptar o sistema operac:ional, das suas empresas para funcionarem bem.
E não conseguiram, ainda há falhas de horário,
ainda há ônibus que não param nos -pontos áe
ônibus. E o que que isto gera? Mu1tas. Há uma
só empresa no Distrito Federal, hoje, que tem
quase 20 milhões de cruzados de d_imiouição da
sua receita, _em função do computador ter mostrado essas falhas, o_u s_eja, n;;io saiu ou não chegou no horário certo ou não preencheu os formulários corretamente, para provar esse cumprimento de horário, de acor .:o com a exigência computacionaL
f\t\as, o que aconteceu_ em seguida? Veio o 1~
de março, a economia brasileira começou a descongelar, e o GOverno do Distrito Federal fez o
primeiro reajuste tarifário. Aí, para V. Ex'" terem
uma idéia, a tarifa de Brasma foi para 4 cruz_ados
e a de São Pâulo para 5 cruzados. Nós que, historicamente, tínhamos o dobro da tarifa de São Paulo
e portanto, já em 19 de· março, a tarifa real de
Brasil ta deveria cuStar 1Ocruzados, passou a custar 4 cruzados, e a de São Paulo passou_a custar
5 cruzados. Continuamos a subsidiar o sisteroa,
só que ainda em 1 março, ou antes, no mês
de fevereiro, o Sindicato dos Rodoviários nos procurou, através do seu Presidente Pedi-O Celso, dizendo que não _era mais possível que um rodoviário de Brasma ganhasse menos que um rodoviário de São Paulo. E ele pedia, num documento
oficial ao Governo, que o_salário do rodoviário
de Brasma fosse igualado ao rodoviário d~ São
Paulo e que isso fosse feito, ·a partir do dia 9
de fevereiro deste ano. NegociamoS com o Sindicato dos Rodoviários, apesar de não ser data base
e chegamos à conclusão óbvia cjue o estômago
do rodoviário de Brasília é do mesmo tamanho
do rodoviário de São Paulo. E se queremos prestar
um bom serviço de transporte em Brasília, seria
preciso remunerá-lo bem. E fiZemos um acordo,
agora, em 1~ de março, há apenas 50 dias, igualando os salários do motorista de Brasília ao do
motorista de São Paulo. O motorista de_ São Paulo,
naquela oportunidade, ganhava 5 mil157 cruzados. Nós assinamos um acordo -com o Sindicato
dos Rodoviários de Brasília, pagando ao motorista
de Brasí1ia, exatos 5 mil 157 cruzados, nem um
cruzado a menos. Só que o Sindicato dos RodoQ

viários de Brasília pedia que esse aumento fosse
desde 9 de fevereiro e nós dissemos que não.
Q!Je só pode riamos dar a partir de 19 de março,
pãSsagem, senão não
qUando teria o aumento
conseguiríamos remune~á-los. Por que o Sindicato dos Rodoviários, na semana Passada, voltou
a ped[r um· ãumento?- Por uma razão, porque,
como os rodoviários de São Paulo tiveram um
aumento pata 5 mil 157 cruzados em janeiro,
o gatilho deles já estourou, já está estourando
o segundo. E em Brasllia, que foi a partir de 19
de marçO, o gatilho só estoura em r de maio.
E, -dependeiido da inflação de maio, com o resíduo de abril, estouraria o segundo gab1ho a partir
de 19 de junho. O que os rodoviários de Brasi1ia,
neste momento, portanto, chegaram a solicitar,
e o Govem9 declarou, publicamente, a total impossibilidade de atender, é que, além de igualar
os_nú:meroS, igualássemos as dàtas._Porque, ila_
verdàde, hOje os s·alárioS de BrasíJta são iguais
ó qUe com datas diferentes, porque São Paulo
está sempre 45 dias antes de nós. Porque os aumentos lá. tanto de passagem, como de rodoviários, foi anterior ao nosso. OU seja, o que há neste
moti1ento é uma defasagem _de gatilt'lo ~alaria!.
E um defasagem de gatilho salaríaJ, que o Governo não pode cobrir por uma razão mu1to simples,
porque Dona Maria da Conceição, que andou de
ônibus ontem, que pegou o ônibus da Ceilândia
para vir para o Piano Piloto, ja pagou a sua passagem, não há como eu' ir à casa dela pedir um
aumento de passagem. Só posso ·cobrar a passagem daqui para a frente. Obviamente, não é a
Tavares. (Risos.)

aa

Então, em resumo, este era o problema dos
rodoviários, mas acontece que os empresários,
neste peOodo de dois meses, a partir de 1~ de
- março, entraram com uma reclamação ao Governo, dizendo o seguinte: "Este custo/quilômetro
que eu estou fec_ebendo, não é real. Mandamos
a auditoria às empresas outra vez, e resposta da
auàitoria:" Efetivamente, o custo_ quilõmetro que
os empresários de transporte estão recebendo
hoje não é o co~o real". Por que não é? Porque
houve aumento do diesel de_37%, dos veículos
72%, de peças de mais de 100%, e é claro que
Isto defasou _o _custo das empresas, em relação
ao custo real. Isto gera o quê? A partir do momento em que nós temos de remunerar as empresas, adequadamente, pelo custo/quilôriletro, nós
temos que aumentar a receita. Há duas maneiras
de aumentar a receita, ou aumentar o subsídio,
ou aumentar a passagem. O subsícUo nós já chegamos ao teto dos 245 rru1hões de cruzados do
IPVA;_só há a oportunidade de aumentar a passagem ou uma transferêricia do Governo Federal.
Terminando esta minha explanação, eu gostaria só de colcx:ar o seguinte: os_ônibus em Brasí1ia
estão superlotados, e este talvez seja o problema
mais grave. Aliás, como estão nas outras cidades
brasileiras, também. Como resolver este problema? O Governo s6-tinba duas alternativas. Ou
autorizava as empresas que já operam no sistema
a comprarem mais ônibus, como foi feito durante
o todo o período passado, ou fazíamos uma concorrência pública para que a empresa vencedora
da <:oncorrência, seja ela qual for, pudesse comprar os ônibus. FIZemos a primeira concorrência,
foi aberta a primeira licitação hoje e já vamos
publicar a segunda concorrência. A de hoje para
70 ônibus e a seguinte para mais 70 ônibus, para
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através da concorrência pública, sem favorectmento e sem prejuizo de ninguém, outras empresas possam chegar ao slstema e assim melhorar
o transporte de Brasília.
Deixo para as perguntas, a última parte que
seria da minha explanaç_ão, que seria a solução
do transporte em Brãsília, a longo pi-azo, corri
uma das opções aventad.~ do transporte de massa. Muito obrlgcido.
O SR. PRESIDENTE (Meifa FilhQ) - Agradec:emos a explanação do_ Dr. Arruda. _
Gostaria de fazer uma consulta aos Srs. Senadores, sei que muitos têm suas obri_gações com
relação _às comissões, se ªlgum dos Sen~dores
presentes gostaria de formu1ar,_já de início, uma
pergunta aqui ao nosso querido José Roberto.
CoiÍ.cedo_-a palavia ao nobre Seri.ador Mauricio
Cori'êa.
'
,-

0 SR. MAURÍCIO CORR~ ~-Sr. p;esldente,
não é propri_amente uma· pergunta, ê mais uma
questão de ordem, para o fundonamento de_ nossos trabalhos,
_ ..
_
. _
Ouvi, atentamente, a exposição do Secretárlo,
o comentário que ele fez sobre o problema do
tempo, do intervalo, e outras providências que
se constituíam na mais justa reivindicação da categoria dos trabalhadores. Acho-que foi o coroamento de uma batalha levada a efeito pelo Sindicato dos RodoyjáJios. sol? a Presidênciê! d~s~jo- _
vem entusiasmado e sempre atento às questões
das categorias, que é o Pedro Celso, E, aliás, em
ct.Ya luta eu sempre me incorporei, na condição
de Presidente da Qrdem__dos AdYogados. De modo que, realmente, foi o extermínio, foi a extinçõo
de um ri!gime de escravatura que _existia, no que
tange aos -sagrados e fundamentais direito$ dos
rriotoiíStàs e até trocadore_~ das empresas de ônibus.
Mas a minha preocupação, Sr. Presidente, restringe-se apenas em saber se também não seria
possível estender a prerrogativa desta exposição
ao Presidente dos Sindicatos. elos Empregados
das Empresas dos Transporte Cole_tivos e _Od:;lanOs do Distrito Fl!deral e, do mesmo modo, 8$egurar ao Presidente do Sindicato da CategOria
Patronal o direito de expor, para nós, alguma d.as
sUãs idéias. Assim nós teremos visão mais ampla,
e poderemos, com mais propriedade, estabelecermos os preâmbulos para as nossas decisões
e nossos estudos. Não é um~ pergunta exatamente ao ilustre ~sitor, por cuja dissertaçiio,
eu cumprimento. É apenas uma solicitação que
faço a V. Ex' e, já pedindo escusas, como já havia
antecipado a V. ~. em face do compromisso
que euJenbo Jâ OS! minha Subcomíssã9 c;l_e Poder
Judiciário, onde estará presente, agora, o Ministro
da Justiça, tenho que me deslocar para lá, assim
que o relógio bater 20 horas.
O SR. PRESIDENTE (/1\eka Filho) -Sua su-

gestão será plenamente aceita,_
Agora, vamos para o âmbitO federal, eu não
precisaria pedir ao Tom- eu o-chamo de Tom,
porque o conheço -desde o tempo em que ele
era menino, com os meus filhos, aqui na 305
Sul. Nós estamos aqui não é de hoje. Eu- pediria
ao Tom; que é da área federal. que dissesse alguma coisa a CElspeito e que também fosse breve,
não que não cUga tudo, mas que, dentro dessa
brevidade, diga o máximo que puder.
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O SR ANTÓNIO AUGUSTO RUBEL REBELO
Sr. Senador Meira Filho, Srs. Senadores, Srs.

Deputados. Sr; Secretário Arruda, coinpanheiro
Milton Seligam Presidente do PMDB de Brasllia,

colegas técnicos aqui presentes, usuários dos
transportes urbanos, empresários e funcionários

das empresas operadoras do sistema.
Dentro desta brevidade que o Presidente me
pediu. vou procurar não me alongar muito até
porque o colega Arruda já caracterizou bastante

o problema de transporte em Brasília e, também,
porque a EBTU, por ser uma empresa que se

situa no plano nacional, evidentemente, ela tem
uma visão do problema em sua dimensão nadona] e não só local. No caso específico de Brasília,
a EBTU vem, nos últimos anos, na Administração

da Nova República, investindo um volume signifiM
cativo de recursos no transporte urbano de Brasí-

lia. Para qye V. Ex' renham uma idéia, os investimentos da EBTU em Brasüia, nos dois últimos
anos, fizeram com que a cidade foss·e a segunda
beneficiária ao orçamentá da ESTq. Esses investimentos, só para se ter ma idéia, que até 1984
chegavam a 3 milhões e 100 mil dólares, dentro
do Programa Aglurb que era o principal problema
da empresa; em 1985, subiu para 5,2 milhões
de dólares; e em 1986, foi a 11 milhões de dólares.
Foi um inV~stimento significativO na infra-estrutura de transportes urbanos e na parte institucional, que é uma parte fundamental e com repercussão significativa na questão tarifária. O reforço
que a EBTU vem dando~ participação de organismos locais e a estrutura de transportes urbanos
da cidade, principalmente das ddades-satélites,
tem uma repercussão signficativa no custo operadona] das empresas e, por via de conseqüência,
isto deve ser rebatido também no custo da tarifa,
1'8Záo por que nós entendemos que parte destas
colocações que o Arruda fez em relação ao custo
de tarifa em São Paulo e em Brasília, se devem
também a esses investimentos que foram feitOs
em transporte. Foram investimentos significativos
e fundamentalmente nas vias por onde trafegam
os transportes coletivos. Esse programa deve ter
continuidade ainda este ano e já estão sendo negociados recursos ainda mais siQniflcativOs- para
Brasília, no contexto de tranSportes urbanos.
Vale dizer que esta questão da tarifa, nao que
nós fujamos ao debate, pelo contrário, a EBTO,
vem-se preocupando, como já fa1ei, e acampa~
nhando a questão tarifária no âmbito nacional,
mas nós reconhecemos como uma questão de
caráter local. Dentro dessa perspectiva, a EBTU
vem procurando apoiar a formação de equipes
técnicas quaJificadas, para a gerência desses sistemas e, também a formação de pessoa] qualificado
para a operação dos mesmos. Nos últimos dois
anos, foram treinados, a nível de Brasil, 29 mil
técnicos e motoristas envolvidos com operação
de slstema. Vale dizer, também, que esta questão
da tarifa, como eu comentava, há pouco, com
o Senador Meira Filho, no caso do Brasil é uma
questão muito'grave, porque nós temos uma população que, em 30 anos se transformou de rural
em urbana, de uma maneira muito violenta, as
cidades foram o_cupadas de uma maneira mais
violenta, ainda, concentrações de pessoas sem
muito controle em termos, da sua ocupaçáo e
da sua distribuição no espaço, Ao mesmo tempo,
os saJárfos não evoluíram da mesma forma. Então, o -que_ acontece com o caso brasileiro, nesse
setor de transporte urbano, que é preciso se co-
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nhecer, ~ que_ o problema tarifa não é só um
problema de melhoria de gerenciamento ou· da
operação de sistema. É: támbém um problema
de salário, é -Um proklema estrotural. Por mais
que se mclhore _o sistema e que se invista ·na
infra-estrutura, a repercussão sobre a tarifa vai
ser mínima. porque continUa a permanecer o problema da estrutura salarial brasileira. Acho que
isso é um dado fundamental para que se possa
entender este problema da tarifa de uma maneira
mais profunda.
_ De modo que nós entendemos, hoje, que a
questão_ dos transportes coletivos, e dentro desta
questão o problema tarifário, deve ser repensado,
é preciso repensar, o próprio mode1o de operação
desse_ sistema. t predso um envolvimento maior
da sociedade nas decisões concernentes à operação deste sistema e concernente, sobretudo, ao
seU gerendamento e sua fiscalização. É preciso
que_ o us~rio pa~cipe no processo de decisão
e no processo de discussão da tarifa de transportes_urbanos. É preciso que ele conheça melhor
isto e__ que ele tenha poder de participação, de
fato, pas desdsões que concernem ao modelo
de operaçao. Sabemos que o Brasil, em matéria
de transporte urbano, pode ser considerado um
país bastante evoluído, já domina a tecnologia
significativa capaz de implantar os níveis mafs so-fisticados de transporte. Para que V. Ex~'" tenham
uma idéia, no metrô de São Paulo nós já_ ternos
hoje capacidade de implantar 98% do equipamento a nível nacional, mas, ao mesmo tempo,
em termos da operação de sistema, estamos ainda bastante atrasados em relação a outros paises,
da Europa, onde o transporte público é tratado
com muito empenho pelas municipalidades, pelas prefeituras, pelos governos locais.
A questão do subsídio é uma questão que tem
que ser encarada, de fato, isto acontece nesses
países, mas também a questão da propriedade
do sistema, é uma questão que tem que ser revista. Acho que diante dessa constatação de que,
por mais melhorias que se façam na estrutura
de transporte e nas condições institucionais de
gerenciamento de sistema, nós não consigamos
um rebatimento significativo na tarifa, nos Permite
colocar hQje, com toda segurança, porque é preciso ser mais ousado e ter mais coragem no tratamento deste problema. Está-se chegando, realinente, ã uma situação dramática, é uma situação
explosiva, as populações não podem mais arcar
com os custos a que elas estão sujeitas, hoje,
em termos do que ganham, não existe solução
de curto prazo para isto, pelo menos dentro das
condi_ções atuais, e, portanto, a solução tem que
se dar dentro do sist!?ma no curto prazo, com
a participação maior dos setores envolvidos e com
uma atitude mais corajosa, em relação a novas
fórmulas de _gerençja_mento e operação de sistema.
_
_
No caso de Brasília, eu _gostaria apenas de reforçar a posição inicialmente colocada pelo colega
Arruda, em relação à tipicidade da ocupação do
espaço de Brasília. Realmente, esse um fato que
dificulta muitO uma solução mais rápida para o
problema do transporte de Brasília.
Agora, entendemos, também, que neste momento se faz necessário e _é_ fundamental urna
discussão sobre a questão da ocupação do espaço de Brasília. É preciso também que, da mesma
maneira que SE; repense a questão do modelo
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de operaçã-o -do transporte urbano, se repense
também a questão da o_cupaÇáo do espaço de
Brasília, para que possamos ter uma realidade
mais racional em termos da ocupação/solo e que
isso permita, também, o rebàtimento s-obre a
questão dos transportes coletivos e. portanto, das
tarifas.
Para não prolongar o debate, eu sei que todos
estão esperando, eu meses erva para as perguntas
que vierem depois.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Como
brasiliens_e, tenho vivido muito o problema do nos~
so transporte. Tanto é que na campanha eleitoral
nós falamos, em matéria de plataforma eleitora,
nesse problema do transporte aqui no Distrito
Federal e em toda a Nação. Eu dizia, na oportunidade, que o transporte é um direito do cidadão
e um dever do Estado. Tudo bonitinho, arrumadinho, na televisão, bacana, e na verdade eu entrei
no mérito da questão e ela foi discutida em várias
reuniões. Mas_eu digo aos senhores que eu, como
brasiliense, tenho vivido muito esse problema do
transporte, vivido e agoniado, e vou explicar o
por quê. Eu, por obra do destino e por uma questão de vocação, sou wn homem do rádio, e meu
programa aqui nesta cidade se credenciou a tal
ponto de o Governador telefonar para a minha
casa e pedir a solidariedade do programa. Para
quê? A fim de que eu conscientiZasse o povo
para não quebrar os ônibus, porque iria aumentar
o preço da passagem no dia seguinte. Vocês já
imaginaram a agonia que eu sofria? Quer diter,
eu sentia que o Governador estava apertado. Apertado porque há um sistema que é errado, no meu
entender. Parece que o governante tem medo
de chegar perto do povo, de contar para o povo
a realidade, e isso precisa acabar. O povo, agora,
que o processo democrático foi restaurado no
País, elege os seus candidatos, os seus preferidos.
E, a pattir daf, é preciso acabar com essa história
de ter medo do povo, contar para o povo a realidade. E nós estamos na iminência de viver uma
realidade terrível do transporte em nossa capital.
Eu estoU dizendo isso, porque a coisa aqui vai
ter uma seqüência e vocês vão me dar razão depois,
Eu gostaria de pedir ao presidente do Sindicato
dos Rodoviários, o Pedro Celso; que perguntasse
alguma coisa ao nosso _secretário.

.O SR. PEDRO CELSO --Senador; éu góstària,
inclusive, de agradecer ao convite que nos foi
feito para estarmos aqui presentes e, também,
se fosse permitido pela: Mesa, de seguir ali a solicitação felta pelo Senador Ma.Uficio COr"i'êa, pOCCJu~
foi feita toda uma ar_gumentãçào por parte do
Sr. secretário dos ServiçoS Públicos, e nós, -também, temos uma série de argumentações a serem
feitas, poique nós nos sentimos prejudicados ·na
explanação do Sr. Secretário dos ServíçOs Públi~
cos. Se nos fosse possivel, gostariamos de fazer
uma explanação sobre a nossa situação.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Eu só
pediria ao companheiro que procurasse ser breve
e sucinta, para que nós aproveitemos bem o tempo e que não fiquemos aqui apenas na discussão
e no_ debate, ria discordância, com raiva um do
outro,_ E vamos até pedir a Deus que daqui, hoje,
saia uma solução para esse problema da passagem.
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ções de dize:r se o ônib1,.1s tem ou não condiç~s
de rodar. Porque hoje nós enfrentamos problemas
seriíssimOs tio transporte coletivo, como: a superções, estamos dispostos a resolver o problema
lotação dos veiculas, a precária condição de mados transportes coletivos de Brasjlia, que, hoje,
nutenção da frota, 8 superjOmada de trabalho dos
é muito grave.
rodoviários, que se falou aqui em 8 horas. mas
O Sr. Secretário falou sobre os aumentos salanormalmente_ pasSa das 10 horas diárias. Tam·
riais concedidos à nosSa categoria: Para esclarebém o problema da frota, que está com -a idade
cer, em 19 de outubro, nós tivemos uma i'eposlçªo
vencida. salarial da ordem de 8.19, que significou apenas
Os recentes e graves acidentes que ocorreram
a reposição do IPC para o mesm:o período. O
na nossa c_idade comprovam a precária c:ondição
Secretário, também, disse que os nossos salários
de manutenção dessa frota, que está colocando
estão equiparados com os outros centros, apenas
em risco não só a nás~ cat~gotia, cc;>mo ~bém
com uma diferença de gatilho. Isso não reflete
a segurança da própria população.
exatamente a realidade. Para informe aos presenErttào, nesse sentido colocamos, também, que
tes, queremos dizer que o salário de um motorista,
no dia 7 vai ser feita essa operação. E queremos
hoje, no Rio de Janeiro, está em tomo de Cz$
convidar os Constituintes do Distrito Federal, de
6.600,00, e eles vão ter um novo gatilho salarial
outros partidos também, convi_dar a todos .os pre~
a partir de 1" de maio. O salário de um cobrador,
sentes, _neSSe seritido nós vamos enviar uma cor~
na mesma cidade, Rio de Janeiro, está na faixa
respondência _oficial, para que no dia 8 de maio
Cz$ 3.573,00. Em São Paulo, o salário de um
os Constituintes do Distrito Federal, não só os
motorista está na ordem de Cz$ 7.753,00, de um
ConstituínfeS, mas o Secretário d0-5 serviços públi~
cobrador, Cz$ 4.128,00. Em Belo Horizonte, o
cos, o Diretor do Depê3rtamento de Transportes
saláriQ de um motorista está na ordem de Cz$
Urbanos e as demais autoridades, para irem co~
7.000,00.0 do cobrador, Cz$ 2.800,00. Erfi Bras[noSCO fazer L(Oia verificação in loco das condi~
lia, aqut na nossa Capital, wn motorista está gações de__trans_porte, hoje, no Distrito Federal, indo
nhando atualmente Cz$ 5.161 ,oo, e um cobrador,
c0tiósc_Õ_às_7:30 da -m_;:mhã_apanhar um ônibus
nas empresas particulares, Cz$ 2.300,00, e na
empresa do Governo, a TCB, Cz$ 2J500,00. O - na cidade-satélite e verifkar como estão as nossas
condições -de trabalhO e Cõmo_está sendo trans~
gatilho vai disparar para nós em 1~ de maio, que
po~da a população hoje.
elevará os nossos salários para Cz$ 6.183,00, uma
bruta] diferença com os grandes centros,
Então, temos ainda a dizer que teremos uma
assembléia, no próximo dia 1O de maio, quando
Queremos colocar, também, que foi feita uma
esperamos -ver atendidas as nossas reivindicaauditoria na~ empresas e chegou~se à conclusão
ções.
que se_ tem que aumentar _as tarifas. Eu quero
Agora, queria deixar daro que a categoria não
fazer urna solicitação, também, que se faça uma
hesitará em Utilizar o seu legítimo instrumento
auditoria na casa de um rodoviário, pai de 5 filhos,
de luta, que é a greve, para ver conquistadas as
que ganha bruto por mês Cz$ 5.161,00 e verifique
se tem que aumentar o saJário dele ou não. Tam-- suaS reivind_icaçQes. E, tradicionalmente, nesses
momentos de luta da categoria nós temos enfren-.
bém nos estranha, o GDF negocia com os empretado uma fortíssima repressão policial. Estamos
sários, neste momento, o ~l!mento das tarifas e
ainda hoje com uni companheiro cobrador gravese recusa a negociar a nossa reivindicação salarial.
mente enfermo, por uma bala que ele levou nas
Quando o Sr. Secretário diz que nós tivemos
cos@s, enfrentando a céiva!aria, os cães da PM.
um aumento salarial de 63% ern 1e de março, sendo
tratados como rriarginais, em nossO movinão reflete, também, claramente a realidade. O
mento de luta. Estamos dispostos ao diálogo,
que nós tivemos foi, pura e simplesmente, uma
mostramos isso na nossa última assembléia e
antecipação dos gatilhos que já tínhamos direito
esperamos ver atendida a nossa reivindicação.
por lei, que deixa os_ nossos salários em Cz$
Essa assembléia do dia 1O será uma assembléia
5.161,00. A nossa estranheza passa, porque a
decisiva, já nos foi dificil conter a categoria na
grande maioria da categoria teve, em 19 de março,
última assembléia e esperamos ver atendidas as
63% de reajuste sa1arial, enquanto os empresários
nossas reivindicações. Muito obrigado.
tiveram um aumento médio das tarifas da ordem
de 106%. Estão reivindicando novo at.~mento de
O SR-PRESIDE"NTE (Meira F~ho) - Muito
tarifas, no qúe estão sendo atendidos pelo GDF.
bem. Sr. Secretário, o Sr. responderia ao probleEntão, a nossa sltuação está bastante. _ruim, .nós
ma ·salarial citado por ele.
estamos com a categoria bastante radicalizada,
porque efa sabe dos safáríds de outros centros,
O SR JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Vou resela sabe dos aumentos das tarifas. Nós tivemos
ponder bem rapidamente as 5 questões básicas
uma assembléia no domingo passadO muito difíque eu ac;ho que o Pedro Celso, colocou. Primeiro,
cil para nós, tivemos muito controle para conveno de aumentos de salários. Enquanto ele falava
cer os comp"anheiros rodoviários, para que des·
os números, eu fiz uma conta simples. Repito
sem novo prazo às negociações, mostrando ai
- os salários dos rodoviários de Brasilia, no que
nossa flexibilidade, a boa vontade em levar adiante
concerne a motoristas, são exatamente iguais aos
as negodações.
de S&o P&ulo que_ é o luaior do País. Enquant~
lã era de ez$ 5.157,00 que foi o valor qUe o sindiDessa assembléia foram tiradas algumas posicato pediu,_ porque se .ele tivesse pedido Cz$
ções, que eu gostaria de passar aos presentes.
5.157,00 e· a gente tive5se dado Cz$ 5.156,00
Trata-~. no dia 7 de maío, nós vamos realizar
eles iam dU:er: agora estão brigando pelo cruzado
uma operação cienominada "Segurança". Deique faltou. Não, mas fot de Cz$_5.157,00. Bom,
xando daro que essa decisão, onde vai ser colocé!Í·
acontece -que lá o gatllho está estourando antes.
do, se o veículo tem c;:on_dlções de rodar, vai ficar
Então, Varriós admitir, Pedro Celso, que haja um
a cargo do empregado, do motorista, que é_ o
gatilho em 1~ de maio de 20%, os 5.157,00 _vai
responsável pelo veículo. Portanto, ele tem condiO SR PEDRO CELSO - Quero agradecer e
dizer que nós estamos aqui na melhor das inten-
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~a 6.188,00 e, suponhamos que a Inflação de
maio, acumulada ao resíduo inflacionário, gere
o gatilho em 19 de junho Como gerou em sao
Paulo, o salário vai para 7 .425,00, que é exatamente o valor que Você colocou. _
.
A segunda colocação, que os empresários_ estão tendo aumentos maiores do que os empregados. Bom, essa questão é muito simples. Não
é só o sálarlo de rodoviários que está a.umentando,
infelizmente. O diesel também aumentou, as peças aumentaram, o preço do veiculo mais quedobrou, e obviamente que nós temos que remunerar o empresário adequadamente. Ou seja,
além do aumento do rõdoviário tivemos que_ repassar o aumento dessas coisas.
Tercetro, manutenção da frota. Em primeiro
lugar, os graves acidentes que ocorreram no Distrito Federal pelo menos os mais graves, não foi
na frota urbana, mas foi na frota interurbana O
índice de acidentes no Distrito Federal diminL:~i~
violentamente. E por que diminuiu? Porque nun~a
em Brasília havia sido fe(to vistoria mec;::ânic~ nos
ônibus. E, desde o dia 17 de março de la86.
que o Departamento de Transportes Urbanos fiscaliza a parte mecânica dos ônibus, todos os dias.~
Pelo m~nos 20 ônibus por dia são recolhidos obri-'
gatoriamente pela cidade. Mas a frota está uma
beleza? Não, não está. é: preciso renová-la, é pre-ciso melhorar as condições de manutenção. E
é só verificar, ness~ livros"dõ DTG, _o tanto de
multas que os empresários têm Jeva4o. que vOcês
vão chegar à conclu_~o de que estamos tomando
as providências que nos cabem.
-Qua~o, a_ viagem que llOCê me cOnvida para·
fazer num ônibus, Pedro Celso, eu aceito O convite. Passo na sua c~a se você estiver de acordo,
depois de amanhã, às -sets e meia da manhã,
eu até diria um pouquinho mais cedo. Sugiro
todos os dias, inclusive, até porque eu tao"tbérn
ando de ônibus- você sabe disso _:_e eu t~nho
ido às cidades~satélites o que é da minha obrigação. E é o maior prazer ir com voc:ê até que
a nossa convivência, apesar das nos@S cti~
dâncias, tem sido educada-e demcX:iática COmo
deve ser. Então, se você aceita o COnvite, e:l,l PaSSo
na sua casa, depois de amanhã, entre 5 e meia
e 6 horas da manhã. A única diferença é tl!Je
eu acho que devo passar um pouco ma.is cedo
para pegar horário de pique.

E o último item, que vpcê fala,_ da agressão
aos rodoviários em época de greVe. Eu diria a
você o__s.eguinte: estamos tentando res_olver todos
os problemas dos rodoviários, as justas reivindicações_ dos rodoviários,_tão b~m representados
por esse Líder que é o Pedro Celso, através da
mesa de negociação. Porque eu sou daqueles
que _acreditam e este Governo acredita, que é
na mesa de negqciação que estão as grandes
vitórias trabalhistas. Terminamos o interva1o sem
greve, demos uma aLUllento de 1o de março sem
greve, e o .aumento de 1~ de març_o foi de 63%
para os motoristas. Mas hoi.Ne categorias, como
os de:spachantes, que chegaram a ganhar 132%
e na mesa de negociação. E:SSa é a -vitória da
liberdade, da democracia, da mesa de negoCiação, é a vitória do dlálogo. Infelizmente, na única
greve que howe neste período, realmente foram
depredados 132 ônibus. Com pedras, com Jarcmjas mecânicas, que são laranjas cheias de pregos
e jogadas nos pneus, foram furados pneus nas
garagens e, efetiyamerite~ a depredação de ônibus ,
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gera prejuizo à população. Eu tenho o infeliz en~
cargo de anunciar aos Senhores que o carro do
Diretor do Departamento de Transportes Urbanos, Dr. Wilson /V\aciel Gomes, na última sexta-

feira, foi alvejado por um tiro, quando o motorista
o havia deixado em sua residência e vohava para

a garagem, disparado de um pass'at amarelo. A
parte está dada na Delegacia de Polida, para verificar as razões.

Agora, Pedro Celso, desculpe o momento de
descontração. Quando o rodoviário é atingido,
imediatamente se diz: foi a Polícia. O pior é quando o Diretor do DTU é atingido, porque a gente
nem pode falar de que lado é que veio o tiro.

O SR. PRESIDENTE (Meira F~ho)- Muiio bem,

agora vamos ouvir a parte dos concessionários.
Quem falaria em nome dos empresários?
O SR. (Fora do microfone, Inaudível.)
O SR PRESIDEN1E-(Meira Filli6) ~ PoTs.não.

Sr. Wagner Canhedo.
O SR. WAGNER CANHalC- Sr. Presidente

da Comissão do Distrito Federal, Senador Meira
Filho, Srs. Senadores, Srs~ Deputados, Sras Deputadas, Sr. Secretário do Serviço Público, Dr. José
Roberto Arruda, companheiros de trabalho, empresários e amigos:
A verdade é que o transporte coletivo do Distrito
Federal tem vivido um drama que o empresário
está no meio de quatro fogos cerrados. De um
lado está o Governo que procura controlar o preço
das passagens, com justa razão, é óbvio, necessário. Por outro lado, está a empresa que precisa
sobreviver, tem necessidade de sobreviver. Do outro lado, estão os rodoviários e achamos as suas
reivindicações P1Uito justaS, e com elas concor.;
damos. Porque, apesar do salário estar equiparado com o de outras capitais, é muito baixo.
Do outro lado, estão os usuários, que nós achamos que estão muito sacrificados pela qualidade
dos serviços e pela quantidade de seiViço oferecido.
Quando o Secretário do Serviço Público, Dr.

José Roberto Arruda, disse, que se não houvesse
o caixa-único teria sido muito pior. Eu também
concordo. Realmente, se não houvesse o caixa-único a situação do transporte coletivO no Distrito
Federal teria sido muito pior. Porque, se não houvesse o caiKa-única, as empresas operadoras não
teriam agüentado operar até esta data. A situação
é muito grave.
O que o Secretário não disse e que nós achamos muito grave, é que todos os custos aprovados pelo caixa-único, até esta data, nunca ·roram
reais. E, na minha opinião, ninQuéin faz milagre.
Acho que para se colocar um carro rodando tem
que botai' óleo diesel no tanque, pneus e o motorista para dirigir o carro e, ter alguém que possa
controlar esse ve(culo, e com a sua receita pagar
as suas despesas, que é, no ca;o, a empresa.
Assim, quando o Governador José Aparecido
assumiu o Governo do Distrito Federal, fomos
ao Governador e colocamos a gravidade do problema do transporte coletivo no Distrito Federal.
O Governador nOs pediu- um prazo de 90 dias
para resolver o problema. Nos deu, na época,
um aumento de tarifa que ficou longe da realidade
e nos pediu 90 dias para resolver o problema.
E nós nem Poderíamos deixar de aceitar. Só
que esses 90 dias se transformaram em 210 dfas,
quando realmente, houve a implantação do caixaúnico.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ii)
O caixa-úniCo criou para as empresas uma
grande expectativa. Uma expectativa de poder,
realmente, receber os seus custos reais, de poder
oferecer à população um melhor serviço. Porque
nós reconhecemos especia1mente eu que já estou
nesse serviço há mais de 20 anos, aqui em Brasília, reconheço que o serviço está, neste momento,
com a pior qualidade de toda a sua história: ônibus, frota totalmente envelhecida, frota totalmente
desgastada. ·
-OSR. PRESlOE-NTE (Meira Filhu) ~Aliás, com
relação à VIPLAN, as reclamações no rádio são
constantes. Terríveis, tão terrtve.is quanto essãs
que o Senhor mencionou aí.
O SR. WAGNER CANHEDO -

.Eu acredito;

Senador, que não é só contra a VIPLAN, acredito
que seja contra todas as empresas. Porque o
transporte está ruim n.o Distrito Federal. Não é
só na \llPL.AN. Eu acho que a VIPLAN, a Pioneira,
a Alvorada, a TCB, todas as empresas estão totalmente- descapittilizadas, sem poder dar uma manutenção à altura nos seus ônJbus e s'em poder
fazer renovação de frota, já há algum tempo, que
eu considero de uma gravidade muito alta.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - O que

é pior, a empresa do Governo está praticamente,
em estado de inadimplência.
O SR. WAGNER CANHEDO- Essa parte eu

não posso falar, porque não conheço. fv"\as posso
dizer sobre a nossa empresa, sobre a VIPLAN.
A situação da VIPLAN, hoje, é a situação de uma
empresa fa1ida, uma empresa que não tem mais
créditos nos bancos, porque não cumpre com
os seus compromissos, não tem como pagar os
seus compromissos, não tem arrecadação sufi~
ciente para cumprir os seus compromissos, não
tem mais crédito, com o usuário, para quem presta um mau serviço, por falta de manutenção e
por falta de renovação da frota.
Este é O estado de calamidade pública em que
se encontra o transporte coletivo no Distrito FederaL Na. minha opinião, precisamos, urgente, melhorai ã CfUãlidade dos serviços e melhorar a quantidade dos serviços.
Hoje, fui a um programa de televisão, Brasília
Urgente, e disse que para melhorar a qualidade
do servlço e a quantidade do serviço, que na nossa
opinião, terá que ser aumentado em 30% todos
os horários em todas as linhas. O Secretário"bem
sabe que as tabelas de horário que estamos cum~
prindo hoje são tabelas de dois anos atrás e os
ônibus estão andando superlotados. Daí a razão
das grandes reclamações. Para melhorar 30% na
quantidade e 70% na qualidade, precisaríamos
hoje, se não houvesse o caixa-único, de uma tarifa
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tendo neste momento, no subsídio, p~rque dessa
forma o próprio Governo não terá condições de
continuar com esse volume de subsídios. Daí ter-mos_sugerido ao Governo um valor tarifário. Compreendemos, achamos, que o Governo, o caixa-ú~
nico não tem condições de suportar esse volume
de sub.sJdios que vem tendo até o momento.
Para podermos, assim que se instalou o caixaúnico~ ·consegUir lirli cu.sto/quilômetro mais aproximado, foi necessário fazer uma auditoria nas
empresas para que se levantasse a verdadeira situação de todas as empresas. Reclamamos, ecomo s_e isso não bastasse, o Governo fez uma segunda auditoria, constatando novamente os mes~
moc prejuízOs. Ora, se os empresários, nós que
somos homens experientes no ramo de transporte coletivo, chegamos ao Governo e mostramos que não há condições de continuidade, acho
que nós, empresâríos, Governo e povo estamos
na mesma canoa, portanto, temos que resolver
juntos esse problema. Acho que se não sentarmos
na mesma mesa e resolvermos os problemas co-;;
mo devem ser res_olvidos, alguém fica prejudicado, ou sem_ concordar com aquilo que está
sendo concedido. Daí a razão de acharmos que
os custos devem ser discutidos com os empresários de forma democrática, aberta, de forma
que se se discorde de um item, a pessoa deve
provar porque discordou desse ou daquele item,
e não simplesmente discorda, porque é Governo,
discordar, e não aceita nossos números de forma
nenhuma. Isso é um absurdo.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Devo dizer
que a Comissão do Distrito Federal providenciou
esta reunião, n!o foi para defender o Governo
José Aparecido, não. Também não foi para acusar
o Governador. A Comissão não está ãqui para
acusar os empresários e_ nem para defendê-los.
A Comissão está aqui, não para defender ou acusar os usuários. Para fugirmos ao ·comum, sairmos_ de um debate que não leva a nada, e caminharmos para uma solução. Porque o problema
dos transportes nesta cidade é di'amático.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Vou tentar

ser ráptdo nas respostas às considerações dos
representantes das empresaS:. Em primeiro lugar,
o Sr. Wagner Cánhe(b coloca qtie a quantidade
de serviço é menor que a desejada, ou seja, há
supe-rlOtação nos ônibus. Isso é verdade. A demanda, no período dos últimos 12 meses, aumentou 31%. E preciso aumentar os ônibus. Agora,
a nossa discordância é que act}.amos que deve
ser feito esse aumento de frota através de licitação
pública. Para citar um exemplo. A Viplan, empresa
que v. s· dúfge, em 1972 participou de uma concorrência da qual saiu vencedora com 121 ônibus
e tem hoje 444, sem ter participado, nesse període 2,50
9,40 de 3,50 pãra 13,16, e de 4,0
do, de nenhuma licitação. Acho que as empresas,
para 15,04.
para entrar no sistema, têm que participar de HcitaNão disse que a tarifa deve ser esse valor. Disse
ção pública. E é o que estamos fazendo. Abrimos
que isso seria necessário. Quem deve estabele_cer
a primeira licitação hoje.
o valor da tarifa é o Governo. Porque hoje o GoverAssumimos o Governo. V. S• tinha 444 6nibus,
no está subsidiando o transporte e ele é que deve
hoje V. S• continua tendo 444 ônibus. E para ausaber quanto tem em dinheiro para gastar menmentar a frota tem que participar de concorrência
sa1ment.e com transporte coletivo. Por isso, o Gopública, que é um método claro, que considero
verno é que deve estabelecer o valor da tarifa
eticamente recomendável, para que as empresas
que deve pagar.
. participem do sistema de transportes em Brasília.
Em· segundo lugar, V. S• coloca que os custos
AchamOs que - inclusive mandamos um donão sao reais._Eu colocaria o seguinte: realmente
cUmento ao Governador, sugerindo uma determihá defasagem de custos. Os aumentos ocorridos
nada tarifa -porque achamos que o caixa~único
nos últimos 60 dias foram efetivamente violentos.
tem que ter uma participação menor do que está

para
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Agora. no que diz respeito às discordândas que_
os empresários têm e que o Governo não está
discutindo, _eu gostaria de Jembrél.r que foi criado
o Conselho de Transporte Urbano, com a pre-

sença da comunidade e dos empresários. E, por
coin~idência, está- aqui o Dr. Diegues, que repre-

senta os empresários, e o meu caro Damásio,
que representa a população. Portanto, é colocar
o assunto neste Cons_elho, como tem sido colocado democraticamente, e se chegar a um resultado que atenda a ambas as partes.
Em terceiro lugar, v. s~ coloca que a implantação do caixa-único demorou 180 dias aO invés
de 90. Tem absoluta r~q V. $' Infelizmente, o
prazo de 90 dias não foi pcissfvel, teve que demorar mais, porque dependemos de uma aprovação
legislativa, indusivepassandopor esta Casa, nesta
Comissão, e só for aprovada no dia 13 de junho,
com um grande esforço de todas as partes. Tem
razão nesta sua colocação.
ColÕca V. s~ que o transporte, neste momento,
tem a pior qualidade de sua história, Discordo.
Efetivarriente a Viplan, neste momento, tem uma
qualidade muito ruim, mas é preciso fazer justiça,
por exemplo, à Pio~eira, que, no ano passado,
com a mesma remuneração da Viplan comprou
132 novos ônibus.
O Senador Meira Filho, num aparte que fez,
colocou o problema da TCB. A TCB, neste momento - e faço aqui uma homenagem pública
ao Dr, Ludano, Presidente da TCB, que está presente - náo deve nada a ninguém. E há algum
tempo devia até para lojas de parafuso de Taguatinga. A TCB tem uma frota parada, neste momento, de mais de 120 ônibus;' que_ precisa ser
retirada do pátio. E tem uma Séríe de dificuldades.
Primeiro, falta de recursos para comprar ônibus
novos. Precisamos desses recursos e esta'mos fndo buscá-los no BNDES e precisáriamos, inclusive, de apelo parlamentãr do Distrito Federal,
para conseguirmos retirar esses recursos do BNDES, que estão saindo para outros Estados, como
é o caso de São Paulo, que conseguiu 600 ônibus
novos. Precisamos, loucamente, desse dinheiro.
A melhoria do transporte de Brasília passa pelo
fortalecimento da TCB.
Por último, concordo com o Sr. Wagner Canhedo, que diz que se não houvesse subsídio, ~fetiva
mente a tarifa em Brasllia teria que ser em tomo
de 15 cruzados. ESS?t é a grande vantagem do
caixa-único. Demorou para a população entender
o que é o caixa-único, e porque a importância
do subsídio. Eu defendo que devemos continuar
com ess_e sistema, e devemos usar esse sistema
para que a população possa ter a sua passagem
subsidiada. Agora, com wn detalhe, as empresas
têm que ser permanentemente auditadas para
que sejam pagos os custos reais. Aproveito a
oportunidade para lernbrar uma coisa, ~ passa~
gem em Brasüia é de 4 cruzados, e vai ter que
aumentar de preço, em função de todos esses
aumentos, mas nós tempos, agora, na cidade,
o vale~transporte. O empregado que tem o valetransporte gasta apenas 6% _da sua renda com
o transporte e o restante o empresário paga e
desconta no Imposto de Renda. Eu acho queprimeira união que temos que fcxer -empresas,
rodoviários, Governos, partidos políiticos, sodedade organizada, é no sentido de fazer com que
trabalhadores e empregadores se unam e u_sem
o vale-transporte, para que a passagem do traba-

lhador de Brasília possa ficar em apenas 6% do
salário mínimo, como ê o que reza em lei.

O SR. PRESID.t;::NlE (Meira Filho)- O empresário Sr. Wagner cfisse que todoS estamos nomes~
mo barco. Mas eu gostarl_a de saber do José Ro.berto Arruda, por que s6 agora você trouxe o
problema aqui para o Legislativo. Só agora o Executivo lembrou do Legislativo? Por que, José Ro~•
berto?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA -

Senador,

o Sr. sabe do apreço que eu tenho pela sua consideração. Mas, eu, particularmente, quando assumi a Secretariã; no_ dia 14 de _fevereiro de 1986
recbi,- no ató de posse, um documento assinado
pelo GoVêffiador José Aparecido e pelo Secretário
Carlos Murilo,.,que está aqul presente, remetendo
à Comissão do Distrito Federal no Senado, um
pedidO de aprovação de crédito suplementar para
abertura do caixa-único _e para que se pudesse
subsidiar o sistema. Vim, do dia 14 de fevereiro
ao dia 13 de junho, quando foi aprovado o caixa-único, pelo menos 30 vezes, procurar membro por
membro desta ComisSão, no que fui acompanhado, inclusive, por empresários e por membros
da sociedade, no sentido Qe fazer aprovar. Discutimos esse problema longamente. Fui, inclusive,
ao. Gabinete Civil da Presidênçia da República discutir com _representantes, naquela oportunidade,
a importância de subsjdiar o transporte urbano
em Brasma, Fui, inc;lusive, em um fórum de Secretários Estaduais, de TranspOrtes, com a preSença
de vários parlamentares, inclusive membros da
Comlssão _do Distrito Federal, onde mais uma
vez defencU o subsidio.. E devo lembrar, Senador,
que Brasília foi a primeira cidade do Brasil a ter
a coragem de implantar o subsídio no transporte
urbano. E só por isso os nossos ônibus não estão
andando sem vidro e sem chão, como é o caso
de São Paulo, como é o -caso de Belo Horizonte,
como -é o caso do Rio de Janeiro. Só por isso,
o transporte não chegou ao caos. Po~que se tste
Governo não tivesse tído a coragem da licitação
pública, não tivesse _tido a coragem da auditoria
mecânica nos ônibus, não tivesse ~ coragem do
subsidio ao Sistema de Transporte Urbano, e neste momento o transporte estaria totalmente inviabilizaCfo nã Capital da República. MaS-, como o
S"erihõi Sabê, -todas -as-vezes que me convocarem,
não só pelo prazer dã~riossa conviVência -cOmo
pelo fórum de debates, que essa Comissão i-epresenta, eu estarei com o maior prazer, totalmente
à sua disposição, não só como Secretário de _Serviços Públicos, mas- como cidadão de Brasília,
interessado na s_olução doS graves probiemas que
a~_igem a_ nossa população.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -

Com a

palavra o Dr. Wagner.
O SR. WAGI'!ER CANHEDO -O Dr. José Ro-

berto Arruda_cõiOc-ou_~í o problema da concorrência. Nós· nunca fomos contra abrir ~se cóncor.:rência em.J?rasília para novas empresas. Nós pre~
cisamos de novas empresas para que· possamos
sOmãresforço;; para melhorar_ o serviço. Quanto
mais VQZes, melhqr serviço -nós podemos prestar
à comunidflde. -NUríca fomos contra a conCor~
rênci~. Por_ ~emplo, foi feita uma concorrência
para aplicação de 70 ônibus do Distrito Federal,
por sinal, foi aberta hoje, e impediu as empresas
já existentes de entrarem na concorrência.- Atê
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certo ponto, _nós achamos que é um direito de;>
Distrito Federal fazer isª-o"' e até certo ponto, ac_har
que o tamanho ideal de UJTja empresa é de 400
ônibus, 300 ônibus ou 500 ônibus. Não sabemos
que dimensão o governo tem na cabeça. A verdade é que existe a dimensão. Agora, a fonna qtie
essesôrubusser_ãoaplicados é o ''X'' do problema,
e nós vamos aguardar para que isso ocorra, para
que não haja concorrência predatória Porque se
hoje é o GoveiJlQ que controla o _ststema, q~e
estabelece a· número de veículos, o número de
viagens por lfriha, se o GOverno ·achar que uma
linha precisa de 20 viagens, ele deve estabelecer
20 viagens, pode ser para uma ou para duas ou
para dez empresas; --essas vinte viagens devem
ser realizadas. Não vejo razão para que o Secretário diga que nós, algum dia, fomos contra a
o Federal.
--·

Ó SR. JOSJÕ ROBERTO ARRUDA- Rapida·
mente. Primeiro_.:_ã limitação é que nenhu~a-em~
presa, no DiStrito Federal, de_ transporte possa
ter 30% _a mais da cota totaJ do sfstema. Por uma
razão muito ·simples. É o oligopólio. Nós queremos evitar o oligopólto. Quanto mais empresãs,
melhor. Segundo, quem tem menos de 30% pode
participar, como foi inclusive o caso de hoje. Segunda coisa, onde vão ~alaGar esses ônibus? Eu
acho que estâ aqui um bom fórum pai'a discutir
isso. Não há segredo, eu tenhQ _andado de ônibus,
algumas vezes, e a população diz o seguinte: "Por
que só ônibus da Vtplan nessa linha?" E eu falo:
:'Bom, meu filho, por enquanto, eu não tenho
outra empresa. Mas, quando eu fizer a licitação,
quem sabe a gente coloca até junto? Porque, afi~
na! de contas, uma das vantagens do caixa-único
era que, antes. o empresário chegava na minha
sala e dizia: ''Esta é a minha linha". E hoje não
existe mais isso. A linha é do povo. Hoje, as empresas operam essas linhas e quanto mais empresas
tiverem essas linhas, melhor para a população
que anda de ônibus.
_ _ _
Aliãs, se o__Senhor rne permite, este é o compromísso de justiça social, desde a saudosa campanha do Dr. Tancredo Neves. e um compromisso
que os parlamentares, inclusive eleito_s por Brasília, inclusive um compromiSsO do PMDB do Dístrito Federal, era o de fazer justiça social também
no sistema de transportes. Ando de ônibus, Sr. Wagner - eu nem sei
se tecnicamente, e aí precisava çonsultar um técnico e eu coloco o problema nesse fórum, eu
não estou defendendo que deva ser assim~ eu
não tenho convicção disso - a população que
anda de ônibus e que_ é sábia, e1a defende, ela
quer mais de uma empresa na linha.
O SR. WAGNER CANHEDO- l'!ão, Ela quer

mais -Õhibus, Secretário. O Sr. está invertendo a
ordem das coisas, ela quer mais serviço, ela quer
mais lugar para ser transportada, é isso que nós
precisamos fazer.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Então va-

mos perguntar a ela? ·

- -

·

- ·

O SR. WAGNER CANHEDO -Se todos os

problemas do transporte forem resolvidos, aqui,
neste fórum, e_u vou ficar muito satisfeito, porque
aqui nós vamos poder, realmente, falar o que é
preciso falar e o_uvir da população o que ela real~
mente pertende. E o que ela realmente pretende
é mais ônibus, mais serviços à disposição dela,
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porque ela está pagando, e não é direito. Não
adianta ela pagar uma tarifa que não é a realidade,
não ter um bom serviço e não ser transportada
dignamente, como está acontecendo neste momento. Essá é a minha opinião.

O-Sr. disse também que a Pioneira, no ano
passado, comprou 132 ônibus, enquanto nós não
compramos nenhum. Realmente isso é verdade.
Só que o Sr. nãõ disse é-que a Pioneira comprou
esses ônibus com recursos de outras empresas
dela e não com recursos da Viação Pioneira aqui

no Distrito Federal.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA deu uma boa idéia, Sr. Wagner.

Como

é que é?
O SR. WAGNER CANHEDO- O Governo autoriza o aumento de pneus, de peças, de todos
os componentes que compõem o nosso custo
e depois nós temos que fazer u_m estudo para
provar para o Governo porque aumentou. Eu
acho realmente um absurdo.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA -

O SILJOSÉ ROBERTO. ARRUDA -

E está

aqui o Presiderite do Sindicato dos Taxistas de
BrasJ1ia que conseguiu que o carro do taxista rosse
deduzidor praticamente, 55% dos impostos- e por
que não fazer a mesma coisa para os ônibus urbaM
nos? _Quem ·sabe para os seus? Acho que pode
ser uma saída para o transporte urbano de Brasma.
já

é alguma coisa, é ótimo.
O .SR. JOSÉ ROBÉRTO ARRUDA -

representante aqui aó'meu fado, que pode comprovar isso. Não é boa idéia, Sr. Secretário. Acho
que nós -estamos falando coisas muito sérias.
Outra coisa, o Sr. disse que novas auditorias
serão necessárias, Isso é mu_ito importante, Secretário. Porque nós nunca mentimos e quem não
mente não tem medo de novas auditorias. Agora
o que mais me impressiona é que o Governo
autoriza aumentos de pneus, aumento de peças,
aumento de ônibus, aumento de tudo, e depois
nós temos que fazer um estudo e provar para
o Governo por que awnentou. Isto é que eu acho
um absurdo.

permite~

É um

O SR. WAGNER CANHEDO-Pode.Acho que
Ela lhe

O SR. WAGNER CANHEDO- Tenho até llm

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -

canal.

O Sr. me

para a gente concordar em alguma coi-

sa?
O SR. WAGNER CANHEDO- É bom que

concorde.
OSR. JOSÉ ROBERTO ARRI.JDA ~Afinal de

contas, a nossa amizade "tem_sido construída apenas em discordâncías.
O SR. WAGNER CANHEDO- Sem dúv;da.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Mas, para

a gente concordar em alguma coisa, eu s119iro
o seguinte: quem sabe se, nascendo _nesta Comissão do Distrito Federal, nós não teríamos uma
fórmula, não sei, de fazer com que pneus, com
que preços de insumos do transporte coleti_vo,
de alguma fonna, sejam congelados na fabricação, talvez até subsidiados na origem. Isso· resolveria. Acho que nisso o Sr. tem absoluta razão.
Realmente têm aumentado demais os insumos.
Quando o Sr. Wagner fala, o Governo aumenta
e o Governo estuda, o Governo qUe aumenta,
é o Governo federal, e o_Ciovemo que estuda
é o Governo local. Porque o Governo local tem
que fazer o seguinte estudo: quanto é que o pneu
custa no preço, e no custo total do transporte.
t o óbvio que temos de fazer mãs a sua obser~
vação"é absolutamente perfeita. Até aproveito para, pegando carona na idéia dele, deixar na Comissão do Distrito Federal a m~e_n_~gem: Quem sabe
nós conseguiríamos, como foi no caso i:los táxis,
por exemplo.

Está aí

a nossa primeira concordância. E que bom que
é a primeira concordância.
. O.SR_WAGI'lER CANHEDO- Meus parabéns.

Pela primeira vez o Sr. concordou com alguma
coisa, Sr. Secretário.
O SR.. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Mas o

importante, Sr. Wagner, é que a primeira vez que
o Secretário de Serviço Públicos concordou com
o Sr. Wagner Canhedo foi em público.
O SR. WAGNER CANHEDO -

Eu acho que

independeria, não é Secretário? Porque acho que
as nossas causas são r;na[s ou menos iguais. Defender uma melhor oferta_ de transportes. Como
o Senador Meira Filho disse que vai conceder
a palavra aos outros empresários, eu gostaria que
falassem outros empresários. O Sr. Elder Pinheiro
Filho, filho do Sr. José Augusto Pinheiro, Presidente do nosso sindicato.
O SR. ELDER PINHEIRÓ- Pois não. É impor~..nte que se diga que em momento algum, pelo
menos enquanto eu estou vivendo na área de
transporte no Distrito Federai, que os trabalhos
que vêm sendo desenvolvidos pelo Departamento
de Transporte Urbano nunca foram tão transparentes, tão claros e com uma lisura, adma de
..qualquer suspeita. Até como um jovem brasileiro,
dentro desse clima que nós estamos vivendo no
Brasil, é de se tirar o chapéu e cumprimentar
a Secretaria. t: um trabã.lhO muito bem feito. Tem
dificuldade -~e percurso, tem problemas e o sistema está em falência. Todo mundo sabe disso.
Mas, é como o Sr. Wagner muito bem colocou.
Todo mundo está no mesmo barco e hoje temos
que _parar com esse jogo de empurra, porque
o problema é do sindicato ou do empresário que
está ganhando-demais, ou do Governo que tem
de parar com essas divergências.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -_Empurrar
o problema com a-barriga.
· O SR. ELDER PINHEIRO- E aqui vaí a suges·

tão, que eu derendo há muito tempo, porque acho
que se passou da hora em Brasüia - que é um
lugar que tem muito cacique para pouco índio
-que é a criação de uma Secretaria:_ de Transportes para Brasília. Nós_ temos a Secretaria de
Serviços Públicos, que é uma pasta bastante vasta,
e que, infelizmente, nós temos aqui em .Brasília
o Detran,_ que puxa de _um lado, o Departamento
de Transporte Urbano para outro. Está muito_heterogêneo, está muito diluído. É preciso concentrar todos esses interesses dos transportes urbanos terrestres numa Secretaria só, num corpo
técnico s6. Acho que o caminho, pelo menos
na minha opinião, é esse.
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O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo

a palavra ao Pedro Celso. Eu gostaria que Você
fosse rapidinho.
O SR. PEDRO CELSO- Eu gostaria de reafirmar o que foi dito duas vezes pelO Sr. Secretário
e pelo Sr. Wagner também, que os nossos salários
estão equiparados com os de outros centros. Isso
nã_Q. reflete a realidade. Os salários, no Rto de
Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador es-_
tãci;"pe1o menos, boje, 40% acima dos nossos
salários, sendo que os gatilhos vão disparar para
eles também. f;_Q__Secretárlo também disse que
os setores da categoria tiveram mais do que 66%.
-Quero dizer que teve mais de 66% de antecipaçao
do gatilho, foí uma miriorla insignificante, dentro
da nossa categoria. Como elê citou, o caso do
despachante que não chega a 2% da nossa categoria. E denunciar também, já foí colocado pelo
Secretário, a situação em que se encontra hoje
a empresa do Governo, a TCB, praticamente com
a metade da frota parada, faltando_ mão-de-obra,
principalmente na manutenção. Porque os profissionais de manutenção estão abandonando as
empresas devido aos baixissimos salários. E dizer,
também - o Sr. Secretário também disse -,
que os melhores acordos são conquistados na
mesa de negociação. E. da última vez em que
eStivemoS-COnversando, ele praticamente fechou
o canal de negociação, para colocar essas questões.
O SR. LUCIANO BEZERRA -

Sr. Presidente,

peço a palavra, para esclarecer uma dúvida levantada pelo Presidente.
- O SR. PRESIDENTE (Meira Filhof- Pois não.
O SR. LUCIANO BEZERRA -A TCB, na verda-

de- é esta dúvida levantada pelo nobre Senador,
Presidente da Comissão do Distrito Federal ..
ú--SR PRESIDENTE (Meira FilhO)- Eu disse
que estava inadimplente.
O SR. LUCIANO BEZERRA -

Na verdade. a

TCB não está inadimplente. Não. A TCB, ·quando
nós assumimos, por força de circunstâncias rortuitas e de especificidades de mercado, devia a
85% dos seus rornecedores. Hoje está absofutamente em dia. O que existe em relação à delegada
de sistema, é que ela está com a frota bastante
depauperada, cerca-de 130 ôriibus estão carentes
de peças e estão condiciOnados ao recebimento
dessas mesmas peças, que, hoje, salta aos olhos
de todos os -segmeritos comerciais e industriais,
há falta dessas peças.
Ademais, quando o Presidente do SindíCato se
refere à deficiênCia aa manutenção da TCB, delegada de sistemas, eu quero concordar plenamente com ele. E, inclusive, f~er _a ressalva, registrando ísso aquí na ComiSsão do Distrito Federal,
para os empresários, para os compartheiros aqui
presentes, e companheiros parlamentares, sobretudo, que a TCB se depara com uma situação
totalmente atípica, diferenciada, por conseguinte,
das ~mpresa~ p_articu1ares. A TCB enfrenta licitações, a TCB, como_ empresa do GoVerno, não
está conseqUentemente autorizada a pagar ágio,
e nem faria isso, de forma henhuma. Teve arnda,
durante a legislação eleitoral vigente, a proibição
de contratações, coi~ q!l_e as demais delegadas
do sistema, demais empresas operadoras do sistema não tiveram. Viplan, Pioneira, Alvorada, ao
longo desses 1Omes_es, em que vigeu a legislação
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eleitoral, puderam contratar, porque eram empresas privadas. E a TCB realmente não pôde, porque
é uma empresa do Governo, conseqüenfemente

tem as suas atipicidades. Era esse o registro.Agradeço aí a oportunidade.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Senador,

só um minutinho por gentileza. Eu gostaria de
passar um documento, publicamente, às mãos
do meu caro Pedro Celso com quem tenho mantido a mais cordial relação, e uma coisa também
muito importante. Tudo que converseí com o Pedro CelSo e com o Sind.ic_mo dos Rodoviários,

até hoje, em quaisquer circunstâncias, são conversas que podem ser púbficas. Nós também te-

mos discordâncias. Muito mais discordâncias
quanto ao momento do que discordâncias quanto
ao conteúdo. _l;:u gostaria que todos os rodoviários

de Brasilia pudessem ganhar mais do que ganham. Acho que apenas 50 dias, depois do dia
19 de março, quando os rodoviários - repito tiveram aumentos que variaram de 63 a 192%,
a população não pode sofrer mais um novo movimento. Quero passar às mãos do Pedro Celso
um documento que chegou às mínhas mãos agora. Se me permite Senador, é s6 um instantinho.
Acabou de ser entregue aqui pela EBTU -para
você ver a importânda de ter uma empresa orgaw
nizada, como a EBTU na área de transportes em que dá os salários de motoristas e cobradores
de todo o País, Pedro CeJso. E ele coloca. Se
me permitem os senhores um minuto da sua
atenção para que eu leia. Apenas três capitais
têm salários superiores ao de Bra511ia, porque já
disparou o gatilho de 20%. Os sa1ários são: AraC<Ifu -4.718,00; Belém -3.600,00; Belo Horizonte - 6.000,00; (com o gatilho); Boa Vista2.800,00; Brasília- 5.157,00; Campo Grande5.050,00; Cuiabá 5.000,00; Cunliba - 4.500,00;
Florian6polis- 3200,00; Fortaleza- 3.859,00;
Goiânia-4.304,00; (todos menores que Brasilia)
João Pessoa - 4.DQO,OO; Macapá - 2. 726,00;
Macei6 - 3:500,00; Manaus - 4.500,00; Natal
- 3.300,00; Porto Alegre -4.500,00; (todos menores que Brasília) Recife - 4.000,00; Rio de
Janeiro- 6.600~00 (com o gatilho); Salvador5.157,00: (eXatamenfe igual ao de Brasília); São
Paulo (já com o gatilho) 6.188,00; São Lufs3.373,00; Teresina - 2.895,00; Vitória 4.000,00. Gostaria de ter uma cópia.
O SR. PEDRO CELSO~== Senador, por gentileza. Essas informações-estão mais do que defa':'
sadas. Quero registrar aqui. Não refletem a realidade
, _
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Não refie,._
tem. O representante do Govemõ diz que é de
hoje. Ele diz que é de hoje. ~
O SR. PEDRO CELSO- Pois eu diScordo dessa informação, pois ela está mais ijue d~ãsada.

ao

O SR. PRESIDENTE (Me~a F~ho)- O representante da Pioneira vai falar.
O SR. ANTÓNIO RABELO -Eu queria colocar, ao Pedro, o seguinte: eu não ·quero pole_mizar
sobre isto, até por que acho justa a luta de vocês.
Apenas é um dado ·que n6s temos que está à
cüsposição tanto das SeCretarias de Estado, quanto dos Sindicatos e Associações de Usuários. Você, inclusive. já esteve lá conosco, e: naquela ocasião, nós falamos que esses dados· estaVã.m-a
sua disposição, e se você acha que está defasado

realmente, até lhe peço para conversar com os
técnicos da EBTU e verificar isto. São dados de
computador que são fornecidos dentro de um
sistema de il)form_ação, que a EBTU tem procurado estes dados d_as capitais. Dificümente deve
haver algum erro. E a data que eu tenho ali, essa
folha foi fichada hoje, quando vinha para cá, é
27 de abril.
O que me c;hama a atenção nesta tabela, e
aí é que digo que não vale a pena polemizar,
é que· independente de estarmos aqui discutindo
se o salário de vocês é. igual aç:> de Salva9º_r ou
não, verifico que existem defasagens muito grandes entre os salários daqui de Brasília e de outras
capitais. O problema de outras capitais é mais
grave ainda.
Do nosso ponto de vista, a questão não é de
números, - eu volto a frisar - é de luta justa
e tem que <Xlntinuar. A questão é. do modelo de
operação que tem de ser previsto, tem que sgr
disçutido em conjunto com empresários, com o
setor público, com os sindicatos e com os usuários.

O SR. PEDRO CELSO- Para fazer uma obser~
vaçã.o, peço a palavra. 86 para lembrar o custo
de vida em Brasília com relação as outras capitais.
O SR. ANTONIO RABELO mos.

N6s concoràa-

O SR. lAGRINDO G. DE SOUZA - Dustre Senador, coffio di:ssiODr, Wagner, nós estamos
no mesm·o barco, prec::ísamos achar uma solução
para o problema. Porque tanto é sacrificado o
USUário, Corflcfõ rodoviário e o empresário. Todos
nós, aSsim como o Govemo (fue eStá se debatendo dia e noite para tentar conciliar.
C0~ referência ao salário de Belo Horizonte,
em queria oonftnnar que o valor é 6 e nao 7.
como será disparado o gatilho em maio, deve
ir para 7 mil e 200.
Quero fazer _uma c::omparação aqui, mas não
quero nunca dizer que o rodoviário tem que ganhar menos, acho que ele deve ganhar mais, porque quanto mais o rodoviário ganhar melhores
rnQtoris_tas nós.teremos para o transporte wbano.
O passageiro do transporte Urbano fica aborrecido, porque ele espera numa parada na chuva,
no SQl,_no sereno, ele anda no ônibus superlotado,
ele deixa problemas em casa, c::om isso ele enche
muito a paciência do motorista. O motorista de
carre_ta_ não gosta de ser motorista de ônibus. O
motorista de ônibus, sendo ~ac::n'ficado fica impaciente, ele costuma não pafar nas paradas. Acho
que· o motOrista t.em Qüe ganhar bem, o Cobrador
t~m qye ganhar' bem. Mas o nosso problema é
um conjunto -de ações. Quero fazer uma comparas:ào aqui com re(etênda às tarifas. Quando -o
Qovemador Josê Aparecido__entrou, _em abril de
~..~à noS~ tàrifa média era 86 centavos, hoje
a nossa ta:rifa média, J;ubSialada, t de 5,05. Nós
tivemos um_aumen_to de ~$7%. O motorista, eni
abril de 85, ganhava 527,38, hoje ele ganha
5.157,60, teve um aumento de 878%, o dobro
da nossa tarifa. Não quero, com isso, dizer que
ele_ tem que ganflar 'menos, só estou" dizendo o
porquê d8 nosSã. sitliãçàõ, a S_ituaçáO_ das empfesa~ Corri O teinpo do intervalo da implantação
do caixa-único, nós tivemos qiie aumentar no
nosso quadro de pess_oal 46%, ou seja, 880 fun·
ciOnárfõS:- creme para conferir a implantaçãO do
caixa~UníC~ âUrileii.tO de motbiista, aumento de
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cobrador, aumento de despachante. Com isso,
nós chegamos à situação que hoje estamos.·
Dentro desse raciocínio, eu queria venlicar c:om.
o Sr. Secretário, com o Pedro também, que é
um amigo nosso, defende bem a classe, rÍ1as
é um pouco- radical, eu gostaria, sem sacrificcir
a classe, de propor ao sindicato e ao Sr. Secre1;ário
que eliminou o intervalo, só a Pioneira tem na
torre, uma média de 250 a 300 ônibus que rodam
- efn média, Um·a viage-m e meia, descendo da sare..
lite para o Plano, e volta ~ tar.Pe na mesma situação. O motorista que_ trabal_ha nesSes carro_s, ~u
tenho hoje ·mais de 100 duplas, o~ 200 fun9õ-nários que estão trabalhando apenas 2 horas e
ganhando 8 horas, enquanto tenho outros moto-ristas que trabalham 8 horas e ganham 8, Eu
gostaria de um estudo jun!O à Comissão, _que
alguém verificasse isso e voltasse, em fenngS de
fiscalização, que esse motorista pudesse ter-wn
intervalo. Não um intervalo, sendo explorado, maS
um intervalo onde ele trabalhasse uma hora pela
manhã, tivesse um intervalo de 5 horas, poderia
ficar às 8 horas e voltasse à tarde para pegar
o ônibus. Nós estamos sacrificando o usuário e·
a empresa~ porque estamos pagando um moro-.
lista para trazer o carro _e outro para levar, estamos
pagando dois motoristas para dar duas viagens,
isso está sacrificando o sistema.
4

O SR. WAG_NER CANHEDO- Posso_ fazer um~
colocação, se me permite?
O SR. lAURINDO G. DE SOUZA - Peixe eu
só terminar o meu raciocínio.
--Esse é_ um d_os pedidos que faço à Comlssã:O.
ao sindicato, ao Governo, para conseguirmos
amenizar a situação.
Um outro detalhe. J:. que o Sr. Seqetário, ~
sua explanação, disse nas outras c;[dades que exis-te uma grande renovação. Ele citou um exemplo
aquí, que no Gama éhtratn 200 passageiros e
saem 200 passageiros. Não entram 200, entram
só 80. É a média._ Pqrque não cabe,_num ônibus,
200 passageiros. v. s• elevou, estou jUstifiC:àndO.
porque quero baixar. Quero que o públiCo saiba
a realidade~
Foram feitas duas auditorias em no?sa empresa, mas as auditorias são feitas sob períodos passados, nós estamos com uma inflação galopante,
aumento a toda-hora, a todo minuto. As auditorias
riãO revelam a rea1idad_e da empresa, do nosso
custo.
-- -OUtro PrOblema sério que temos dentro da em·
presa: os juros. Hoje, só a Pioneira e_stá pagando
6 milhões por mês, e os juros não entram no
custo da tarifa:. Os juros que nós estãmos pagando
h9j_e ê_ c_on~eqilência do pedido dO Govem&dor
quando entrou_ pediU -a colabora~o dos empre.
sários,-rnascomo târifa n~o &ubiu, estamos -rO-lél!l]f~ a: dívidã no Pláno_ Ci'i.iiado, pórque- os juros
eram barateis. Mas a taxa deJuros subiu, nós ficamqs_ endividactos estâ~se (q_!Jlàrido _uma bola
de neve· em nõSsa empreSã.'AS ·em_pr~~~ d9 Õi~- _
trito Federal, eu falo por mim e pelo Wagner,
estão falidas - não sei se ã A1vorada .está na
mesm.?J. situação .....:., sem condiçÕes de sair dO.
problema.
- -- ~- - Para terminar, eu queria sugerir Que o GõVemo
do Distrito Federal, ou a ComissãO, autorizasse
às empresaS a coinpra dé-peÇ~âireto dÓS fábricantes, a- c-ompra de pneus, veiculas, evitando
intermediários. Para o Governo pode, mas para
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nós, que estamos na mesma baixa social, nomesmo barco, na mesma canoa, não_ pode, temos
que comprar do revendedor, pagando uma comissão mais alta, de 25%.
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plan, Unlã certa perplexidade uffia contradição.
Ao mesmo tempo em que se fala que ele declarou
que a sua empresa está inviabilizada, em fase
falimentar, não- tem condições de pagar seus
compromissos no cartório. E ao mesmo tempo
O SR. PRESIDENTE (Melra Filho) --Quero
ela podería estar participando da licita&ão que
pedir desculpas ao Deputado Augusto, está queestá sendo feita, no sentidO de" _obter a_ampliação
rendo falar há muito tempo.
da stia frota de transportes, aqui em Brasília. Vi,
o- SR. WAGNER CANHEOO- Senador, eu com espanto, o Secretário dizendo que os 440
só gostaria de acrescentar, com relação ao que
ônibus, que desde 72 operam em Brasília, permao Sr. Laurinda falou sobre Os jUrOS, que riós peQanecem iritocáveis no seu número. ACho que se
mos dinheiro no mercado para cobrir bUraco Opea empreSa está com dificuldades, praticamente
racional. O dinheiro chegava no fim do mês, nós
da forma _como falou, a empresa está falida, e
é uma das empresas mais importantes, talvez a
faturávamos 20 e gastávarrios 25, faturava-se 20
inaiár -daqui de Brasilia.
-com o caixa único e gastava~se 25, teria que se
No caso, se há interesse da empresa em bancar
pegar 5 inilhões oo rner_cado para cobrir o déflclt
uma tarifa que está sendo questionada como indaquele mês. Isso foi virando uma bola-de-neve,
s_tlficiente, para poder continuar, os serviços de
que é a situação em que estão as empresas boje.
transporte são precário_s, como ele disse, estão
Muito obrigado.
na- pior fase da história de Brasília. Acho que o
O SR DEPUTADO AUGUSTO CARVALHOGOVerilo do Disúito Federal não pode, de maneira
Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero c::umpri~
nenhuma, continuar subsidiando com recursos
mentá-lo p~la forma democrática ap conduzir os
que são tirados_do povo, para uma atividade que
trabalhos.
está sendo caracterizada como falida, para pre.
O SR. PRESIDENTE (Meifa Filho) - Muito
servar urna taxa de lucro necessária para a atividade continuar operando no Distrito Federal. Teobrigado.
ve, inclUsive, na prátíca -de uma ilegalidade, que
OSR. DEPUTADO AUGUSTO CARVALHOfoi essa Jornada de trabalho, absolutamente fora
Acho que a. ausênda de grande parte dos SrS.
da lei, ~ legisJação trabalhista, ~ foi ó.tirõo que
Senadores que integram a Comissão do Distrito - ficou consagrado- nos Anais desta Corriissãcí essa
Federal, para se constituir um tema de tamanha
situação, porque a legislação trabalhista nãO perenvergadura para a sociedade de Brasma, justifica
mite, de forma nenhuma, essa jornada interromo movimento de BraSJ1ia, do qual eu faço parte,
pida.
pela representação política integral, pelo direito
Eu gostaria de colocar, perante esta Comissão,
de ddadania integral dó pOVo de Brasílía.
o Sr. Presidente, o Sr. Secretário, essa nossa: preoO SR. PRESIDENTE (/>\eira Filho) - V. E>(.
cupação. Esse_ transporte que está-se mostrando
há de concordar que eles têm as suas obrigações.
inviável, e cada vez, a cada momento dclico, nem
que se retome--a gravidade desse transporte~ ·se
O SR. DEPUTADO AUGUSTO CARVALHOleva uma hora, a culpa para os sindicatos, para
Se tivéssemos uma Assembléia Legislativa aqui
os trabalhadores, se leva outra hora, e culpa para
em Brasília. pOderíamos discutir, sem constranos empresários, para o Govenio. Na nossa posigimento de tempo, as diversas atividades. O que
ção, defendemos e encampamos a tese dos comjUStifica a nossa campanha pela por eleições direpanheiros usuários, da associação dos usuáríos,
tas aqui em Brasília, e eu queria sensibilizar os
no sentido de que esse transporte tem que ser
presentes.
encarnpado, tem que ser estatizado, para que nós
Falo, tendo atrás de mim 40 m_il votos, defentenhamos soluções definitivas no nosso País. Perdendo_ uma plataforma que teve, na questão do_s
gunto se essa preocupação tem sido coloCada,
transportes coletivos em Brasília, na modificação,
a nível do Governo do Distrito Federal, inclusive
na luta pela melhoria, esse é um dos pontos que
levando em consideração um problema sério que
mais sensibilizou a esmagadora votação que tivereflete os anseios, a angústia do nosso povo trabamos-de trabalhadores. de__operários. de as_salalhador. O problema da tal integração, que é um
riados de Brasília. Digo que, por posição de princíinfernO- na vida de cada assalariado, que é obripio, eu concordo integralmente com o Secretá_ri_o
gado a vir, muitas vezes, nas condições maiS adArruda que passa pela melhoria, nas questões
versas. Eu pergunto ao Sr. Secretáiio, se essa
de transportes de Brasília, do que é património
questão da estatização, que sei que foi colocada
do povo brasileiro e, especificamente, o que é
por um empresário, não ·sei qual, numa reunião
património do povo de Brasília, que é ó fortale_cique houve, a nível de Governo- Federal com os
mento da TCB-Como eni.préSa do Governo, como
empresários, qUe pediu para o Governo estatizar.
empresa que é património do povo, uma vez que
Se.até parte do empresariado concorda com essa
são recursos que foram se acumulando _e. virou
tese, como aconteceu agora em AJagoas, estatizaesse património importante, insubstitufvel na
ram*se três empresas de transporte coletivo que
questão__de transportes em_ Brasília.
operam em AJagoas. Eu pergunto ao Sr. SecreSou -radica1rnente cont(a o uso de recursos do
tário se essa hipótese tem sido discutida para
povo, que são muitas vezes do sacrifido da classe
resolver, de forma definitiva, o transporte r:oletivo
média, via impostoS diretos e indiretos, como o
em Brasília.
caso do Imposto de Renda, para subsidiar, muitas
O SR. PRES!Rf;:NTE (Meira Filho)- Eu acharia
vezes, como vemos a energia elétrica, saindo_ um
oportuno que o empresário respondesse à inda~
dinheiro precioso do Tescuro Nacional para suf>..
gação do Depu@do.
sidiar uma multinadonal que está instalada nas
jazidas de manganês, de álcalis e tudo mais. No
O SR. WAGNER CANHEOO- Deputado 1\v.caso de Brasilia, estou vendo, aqui na argumengusto, nós, da: Viplan, dissemos que não somos
tação que foi levantada pelo representante da Vi·
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contra a concorrência ruinosa. Porque quem esta*
belece_ o número de viagens para cada linha é
o poder concedente, é o Govemõ. se temos uma
garagem instalada mo~m determinado setor, devemos aproveitar toda a sua potencialidade, para
que possamos ter um custo menor. Daí a razão
do que eu disse com relação à concorrência. Com
relação ao impedimento de nós participamlos da
concorrência, eu concordei perfeitamente e acho
válida a idéia do _Governo de manter um determinàão percentual de cada empresa participando
no sistema.
O SR PRESIDENTE (Meira Filho) -

COm a

palavra a Deputada Márcia.
A SRA. CONSTITUINTE MÁRCIA KUBITS-

CHEK- Sr. Presidente, queria pedir desculpas
a V. Ex' e agradecer ao Dr. José Roberto Arruda,
e a todos os membros que aqui vieram para esse
diálogo tão democrático. Aos e:mpresáríos, aos
meus colegas constituintes, ao Presidente do Sindicato dos Rodoviárlos, aos usuários, porque tenho uma reunião do PMDB Mulher, que está me
aguardaDdo, há mais de 40 rninutos, na sede do
PMDB, e eu já recebi vários re~ados, E gostaria
de pedir permissão para me afastar desta reunião,
nós não podemos deixar as mulheres do PMDB
esperando tanto assim. Mas, ao mesmo tempo,
congratufar e parabenizar o Sr. Presidente por esta
iniciativa, o Secretário Arruda, os empresários, o
Presidente do_ Sindicato dos Rodoviários por esta
conversa tão _franca, esse _diálogo tão aberto, que
eu espero que daqui para a frente continue sempre assim, nesta Comissão do Distrito Federal, .
que é a nossa casa, a casa detoCios nóS de Brasília.
Muito obrigada a todos. Desculpem~mt! pela minha safda.

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)~ Ainda fiá
pouco, ·eu cochichei com o seCretái1o-Arrt,iàá"-e
alguns podem pensar CJl:le tenho algum segredo.
Não. Eu estava perguntando ao Secretário Arruda,
se foi verdade - porqUe uma- infõrmaçao que
o Governador me deu hoje que fiquei muitO preocupado - que os empresários querem colo_car
as empresas à disposição do Governo, porqUe
eles não estão mais podendo operar. É verdade,
Secretário-Arruda?
O SR JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Eu gostaria_ de fe$POnder a duas qf,lestões: a primeira levantada pelo sindicato, depois pelos empresários,
do_ problema do pagamento, do salário do rodo-viário. Que-ria colocar aqui, já que discutimos número, já discutimos teses, o problema politicamente. Nós estamos de acordo, em tese, de que
o rodoviárío, como todo trabaJhad_or brasileiro,
deve ganhar mais. Mas a questão política que
eu acho que deve ser colocada é que todos os
eventuais prejuízos e todaS_as- perdas de salários,
tidas pelos rodoviários, ao longo dos últimos anos,
não podem ser tiradas de uma só vez. O que
nós discutimos é a maneira de repor isso. Nós
pagamos aos empresários, considerando os salários que os rodoviários ganham hoje, e a partir
de maio com o gatilho. É-claro que se, num determinado instante na livre negociaçao, os empresários julgarem que podêm pagar mais os rodoviários sem receber do Governo, nós não temos
nada a opor.
A segunda questão, levantada pelo Deputado
Augusto Carvalho, com quem eu concordo inte-
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gralrnente, em todas as teses, com exceção da
última colocação, da estatização.
Finalmente, pelo Senador Meira filho, a questão bt!lsica é a seguinte: eu não defendo a estatização pura e simples do transporte. Eu defendo,

primeiro, que a TCB seja fortalecida, ocupe um
espaço mais importante no sistema de transporte

e possa, efetivamente, cumprir a sua missão de
estabüizar o sistema. O exemplo que nõs temos,
no Brasil, de esta~ação é o do Rio de Janeiro,
que foi extremamente negativo. As empresas hoje

· estão numa situação bem pior do que antes de
serem estatizadas. Infelizmente, eu tenho que fazer
uma c:onsideração pública: a administração públi-

ca brasileira, ao longo da sua históda, não tem
se demonstrado competente para gerir empresas.
Infelizmente esta é uma realidade, salvo alguns

setores de economia. Os empresários entraram
com urna carta, ontem, no Distrito Federal, que
tenho aqui em mãos, e que deve ter conh~ci
mento público pelo teor da sua gravidade, onde
ela faz uma série de considerações, uma série
de sojicitações ao Governo, e termina c6m um
parágrafo que vou ler.
"A falta de atendimento das reivindicações
acima tome V. Ext- o documento é dirigido
ao Governador- este expediente, como formal manifestação de nossa renúncia às permissões.
Encarecemos a V. Ex' imediata definição,
pois vimo-nos na contingência de vender as
frotas para saJdar as nossas dívidas."

Tenho as seguintes considerações a fazer arespeito. Apesar de não defender a estatização, não
tenho medo dela.
"O próprio Governo do Distrito Federal, se assim o entender, poderá adquirir os veículos, absorvendo o pessoa] necessário à operação das linhas."
Muito bem/ Eu gostaria de fazer a seguinte con-

sideração.
Em primeiro lugar, eu que não defendo a estatização, estamos tentando equacionar o problema
do transporte em Brasílfa, através do fortalecimento da TCB e dos subsídios de tudo o que
disse aqui. também não tenho medo dela. Acho
que o GovernO deve procurar nunca fazer esta
estatização. Mas no momento que a fJZer, obviamente, não será nas condições extremamente
vantajosas, propostas nesta carta. Os ônibus que
aí estão foram pagos pela população e são dela.
A remuneração das passa_gens levou em consideração o investimento. Este é um problema de
ordem legal, e legalmente tem que ser resolvido.
Mas é claro que desta maneira cômoda eu gostaria de ver meus bens estatizados.
A segunda questão que eu colocaria é que em
nenhum instante, eu sendo do Governo, eu propcs~
ria a estatização. Mas o Governo tem sempre à
mão o recurso legal da intervenção, que, juridicamente, difere da estatização, e daí o porquê· da
minha discordância, Deputado Augusto Carvalho,
é porque. a estatização contra os bens, a intervenção apenas assume os bens. E"u~ou pela segunda, obviamente, no último caso. Porque acho que
o idea] é que consigamos chegar a wn acordo
com os empresários, dentro dos parâmetros mostrados pela auditoria, que possibilite a eles que
têm demonstrado na vida brasileira maior _capaci.dade de administrar as empresas do que a admi-
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nistração pública, e que eles possam, dentro dos
valores levantados pela auditoria, cumprir os seus
compromissos e, inclusive, renovar as suas frotas,
consegurr condições melhores de manutenção
este é o que desejo. ~te é que o Governo do
Distrito Federal deseja, e incansavelmente vai lutar
paiã" conseguir essa meta. É claro que nesta carta
existe uma colocação e nós nos reservamos o
direito de guardar esta carta para fazer uso dela
no momepto em que ·a situaç-ão assim o exigir.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Como
Presidente da Comissão do Distrito Federa], aflitivamente, como brasiliense, sem_ a presença dos
prezados colegas Senadores e todos aquj, eu gostaria de colocar esta Comissão do Distrito Federal
para intermediar esse impasse o que acha o empresário?
·o SR. -~em que roupa suja se lava em casa.
O SR PRESIDENTE (Meira Filho) -Mas é
claro, estamos aqui para isso.

O SR. WAGNER CANHED_O- Ma• isso eu
acho que é urna roupa suja nossa e não deveria
nem ter trazido aqui para esta Comissão. Mas
já que foi lido o último parágrafo da carta, o sr.
va:i me dar licença, sou Presidente da Comissão
também, eu gostaria de lê-la toda e explicar os
detalhes.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Pois não.
O SR JOSÉ ROBERTO ARRUDA
'"27 de abril de 1987
Sr. Govem~dor, retomamos à presença de
V. EJcf para reiterar os termos de nossos expedientes anteriores, datados de 1O e 15 do
corrente mês, nos quais fazemos considerações sobre a catastrófica situação das empresas e nos referimos aos vaJores de custo!
quilómetro; que são necessários à continuidade do serviço ora prestado.
-Cons1deramos que a partir de 1~de março
próximo passado deveria ter sido fiXado para
as empresas os custos de 14.40 - 14,15
e de 13,90, respectivamente para a Viação
Alvorada, a Viação Pioneira e VIPLAN. Entretanto, os valores atribuidos ficariam muito
aquém da nossa solici~ão e fora-da realidade que víriã cobrir despesas dispendidas
pelas empresas. Após 1? de março foram
rel;llinhados, com velocidade nunca antes
imaginada e ocorrida, diversos preços de
componentes, que contribuiram sobrema·- neira para defazar ainda mais os custos já
insuficientes, e que hoje atingem valores de
18,58 -:--:--:-. 18_.69 e 18,30 na mesma ordem
do parágrafo anterior, e já considerado o reflexo do gatilho salarial, um percentual de
20%, fJ. partir de 19 de março próximo, porque
somos obrigados a dar esse gatilho a partir
de 19 de maio.
Não há como, numa situação como esta,
as empresas proverem rrütis despesas inerentes à--oferta do serviço, sem reajuste de
preços, ·de passagens e sem os custos/quilômetros que faz jus, levando-se em conta também que esgotaram todas as possibilidades
de alcançar créditos no. mercado fiiümceiro,
não podendo mais :SUbmeter-se a taxas exorbitantes, que não têm ·como pagar. É por
esta razão que sugere e pleiteia a V. ~ as
seguintes medidas saneadoras."
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Quando falamoS em véU ores a partir de 1o de
março, Secretário, é porque achamos que aqueles
valores que foram decretados pelo Exm~ Sr. Governador e que achamos que ele foi assessorado
pelo Sr. e, diga-se de passagem, muito mal assessorado, porque os valores não correspondem à
realidade. E o Sr..sabia que com aqueles valores
nos levariam à uma situação financeira insüpor'tável. E nós alertamos a· senhor. Teritamos sensi-'
bilizá-lo por várias vezes e não conseguimoS. Lamentavelmente, essa situação foi chegada a essé
documento em virtude da falia de sensibilidade
do Secretário José Roberto Arruda. em nos ouvir
e acreditar na reaJidade que apresentamos.
O SR PRESIDENTE (Me ira Filho)~ Est-<l <•rta
Si. Secretário? Porque
se publicada esta carta vai ter uma grande repercussão nacional.

já foi ou Será publicada,

O SR JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Recebi
a carta. O Governador do Distrito Federal disse
do teor desta carta aos Srs. Parlamentares com
quem esteve hoje, e eu estava junto, e não vejo
porque desta carta deva-se fazer segredo.
Apenas faria três consideraçõ_es sobre as pala-vras do Sr. Wagner Canhedo, a quem respeito
muito.
·
Em primeiro lugar, sobre a má assessoria e
a falta de sensibilidade é wn comentário que vou
tirar do meu currículo e coloçá-lo n_a minha decla-

ração de bens. que é pública.
Em segundo lugar, sobre a roupa suja, eu gostaria de dizer ao Senhor que acho que esta é
a lavanderia adequada para resolver os problemas
do transporte de Brasilia. Eles não podem mais
ser resolvi_dos a portas fechadas, em salas de ar
condicionado, distorcidas as d~isões pelo ventinho deste ar condicionado, por homens de gravata que nunca andaram de ônibus. (Palmas.)
E, em terceiro e último lugar, eu desejaria dizer,
que esse docum~nto, pela seriedade dos dados
que nele contém-. está sendo analisado cqm- a
maior seriedade pelo Governo do Distrito Federal.
E dentro das nossas poucas possibilidades, dessa
má assessoria, enquanto ela for exercida. levaremos ao Governador do Distrito Fedeta_l, ~om. a
nossa pouca sensibilidade, todas as formas possíveis e frnagináveis de resolver o problema, porque
não queremos conflitos. queremos soluções para
o transporte de Brasília. O documento está seildo
analisado com a maior seriedade, e como sou
um otimiSta, cOmo tôdo mineiro, bones__ta_mente,
acfedito,--tenho fé, como n6_s tod_ps, comÕ-brasileiros, que queremos melhorar a vida d_este Pai!?~
vamos, numa mesa de negoci~ção, ch_egar a um
acordo e dar soluções para melhorarmos o transporte de Brasíli_a.
O SR PRESIDENTE (Meira Filho) - Aquilo
que d[z respeito à_ Cornissã.ci do DistritO F~eraJ,
iremos gesijpnar, fazer todo o possível, até, se _
necessário, entrar pelo Senado e Câmara dQs .De-,
putados a9-entro, contantp que encontremos, c;omo intermediação, uma maneira de se chegar
a bom termo. V. ~ não acha?

A SRA DEPliTADA MARIA DE LOURDES ABADIA- Eü gostaria de paraberlizar esia Corriissão.
É o segundo debate que V. Ex' já prÇ~põrdonou
como Presidente da Comissão d_o.Distrito Federal.
E como o- colega Augusto Carvalho diSSe, enquanto não se concretiza a_ representação políticá
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em Brasília, em todos os níve[s, estamos encon~
trando, nesta Comissão, aquilo que todos gostariamos de ter há muito tempo, que é justamente,
discutir, debruçar sobre os problemas da nossa
Brasflia para resolvê-los. Sempre tenho colocado
nos meus pronunciamentos e mais uma vez eu

constato, analisando agora, vendo

as colocações

do nosso Secretárfõ, dos empresários, dos usuários, dos sindicatos, que todos têm o seu lado.
Nós não podemos consolidar a democracia que
buscamos senão através da negociaÇão, do diálogo e da conquista. Aliás, nunca particiPei de uma

reunião em que se colocasse as coisas tão claras;
o lado, por exemplo, dos trabalhadores do Sindicato dos Motoristas, dos empresários, do próprio

GoVefuO e doS usuários. Om--dia desses, uma senhora me procurou dizendo que estava com as
pernas doendo porque ela perdeu o lugar do pé
no ônibus. Eu não havfa entendido. Ela disse que
o ônibus estava tão cheio, que ela levantou o
pé e--depois não achou mais o lugar para o pé.
Parece brincadeira, mas nessas horas de pique
a gente sabe que não é brincadeira.
Quando analisamos e acho que todos nós estamos vendo os problemas que estamos enfrentando com a educaçã-o, com a saúde, com o
transporte, com a habitação, com a segurança
principalmente, o emprego e salárío, sãO os seis
maiores problemas do nosso Pafs.
Reafirmo, mais uma vez, que estamos- preCisando de uma definição política do nosso País,
para dizer ao povo brasileiro a quem servir. Vejo
a falta de urpa política defiriida e essa angústia
de todos os segmentos da sociedade, porque hoje, se fizermos uma reflexão, o empresário não
está satisfeito, o trabalhador muito menos e o
Governo está perdido. Mais uma vez eu levanto
a grande necessidade do Governo- definir a sua
política social. e realmente ter coragem de colocar
o dedo na chaga social que enfrentamos.
Deixo aqui os meus parabéns pela inidativa
desta Casa de acolher o Distrito Federal e mais
uma vez reafirmar, como instrumento que sou,
no sentido de ter sido eleita por Brasília, e como
o. colega Augusto disse, acho que 46 mil votos
não representam pouco· coisa e eu tenho esse
cOmpromisso de luta, de responsabilidade na s~
lução dos problemas, colocando-me como instrumento para irmos onde tivermos que ir, para buscarmos as soluções, principalmente para as comunidades mais carentes. Sabemos que a grande
chaga social é, vergonhosamente, que o Brasil
paga hoje o menor saJário minimo da América
Latina. E isso tem um preço. Acho que é esse
preço vergonhoso que estamos passando, de que
o povo l}rasileiro não está vivendo bem.
· Muito obrigado a todos e a v_. Ex', Sr. Presidente
Meira Filho, os meus cumprimentos pelo brilhante
desempenho como Presidente da Comissão do
Distrito Federal. Peço desculp.!s, porque-também
tenho uma outra reunião da rrünha Subcomissão.
. O SR. PRESIDENTE (Melra Filho) -

Com a

Palavra o n9bre Deputado Francisco Carneiro.
O SR. FRANOSCO CARNEIRO - Lendo-se
o orçamento da União, vemos que grandes volu·
mes dos Unpostos arrecadados, dos impostos que
deveriam voltar à sociedade sob a forma de educação, de saúde, de habitação, de assistência· ao
menor e às poJ:julações carentes, 6 governo desvia
para manter suas-empresas que isso é uma lepra-

nacional A começar pelo Disbito Federal, que
conheço muito bem. A Terracap gasta 65% de
custo opei'ãCional para vender um terreno. Se ela
botasse à concorrência ela ia encontrar um preço
de 6% e as empresas que vencessem essa concorrência ainda iriam· ganhar muito _dinheiro, porque eu pago, para vender os meus imóveis, aqui
e no Rio, 6% às grandes empresas lançadoras.
E a Terracap,- qüe hoje o Governador já assimilou
a minha linguagem chamando de engole terra,
consome 65%. Então, meu prezado colega, é
uma lepra nacional o estado empresário que n6s
vivemos.
O SR. AUGUSTO CARVALHO --'Permite Y

EX' um aparte?
O SR. FRANa5CO CARNEIRO -

Pois não.

O SR. AUGtiSTO CARVALHO -

Quanao eu

me refiro à estatizaçãO dó transporte coletivo, como a defesa do patriffiõnio brasileiro, considerando-se não as empresas ou os órgãos que muiias vezes disputam um mesmo éspaço, uma mesma fatia da atiyiçl.ade para a qual foi criado, eu
me refiro àqueles que são fruto do empreguismo
praticado em vésperas de eleições principalmente, peJos governos estaduais; estamos vendo aí
demissões de 5 rriü, de 1O mil contratados ilegalmente por governadores em fim de festa. Eu não
me refiro a isso. Refiro-me, por exemplo, à saúde
de Uma TCB que tem, sob pena de alguém estar
mentindo, mas foi declarado aqui que a empresa
não deve um tostão. ,Então, demonstrou sua eficiência, demonstrou sua eficácia.
O SR. FRANCISCO CARNEIRO- Mande exa-

minar quárito ela já comeU do-bolso dO Governo
nos últimos 1O anos.
Considero a inteligência vibrante do nosso Secretário, mas quero dizer a ele que é muito fácil
a gente dizer inteavenção nas empresas rodoviárias, porque essa intervenção vai ser feita com
o bolso do povo. Deixamos de pagar, está aí uma
greve de 27 diaS da ~ducação, deixamos de pagar.
Mas veja quanto a CAESB consome, por ano,
do 'Go.vemo. Está lá no orçamento dela. O estado
empresário do Brasil é uma falência generalizada.
Compreendendo IssO eu entrei, na semana passaãda; com um projeto, encaminhado à Mesa
da Assebléia Nacional Constituinte, constituído de
dois artigos.

19 Constitui crime de responsabilidade
civil e penal para o Presidente da República,
quando ele retirar dinheiro dos impostos do
povo para manter empresas que nada têm
a ver com as finalidades so-ciais do País;
29 Que as emPresas estatais que não tive~
rem condições de se manterem por si só,
quer reduzindo seus gastos, quer aUmentan~
do sua re_celta, passem suas atividades às
atividades privadas e nunca sejam suporta~
das com dinheiro arrecadado do povo.
Repito: que se destine socialmente à educação,
à saúde, à moradia, enfun, aos bens sedais. Gen~
te, vamos sentar o pé no chão. O Estado empresário não_é s6 brasileiro, nOO. É mundial O Gover~
no não pode, não tem condições de manter em~
presas com reCursos do povo. Era para isso que
·eu queria chamar a atenção e pedir ao colega,
companheiro, meu amigo, Dr. José Roberto Arrur
da, o mesmo que falei ao governador hoje ~
ver com muito cuidado o problema das empresas
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de transportes de Brasília. Não tenho nada a ver
com essas empresas~ Não recebi delas para minhà Caffijiaiifi.3: um só centavo. Aqui está o presidente do PMDB. Quando me disseram que eu
era sustentado por empresas, que a minha campanha era patrocinada por empresas, eu disse
para ele: o dinheiro que vier para mim, eu vou
lhe remeter. E corno uma einpresa, não ·as· que
estão aqui, me mandou duzentos mil cruzados,
eu encaminhei para despesa do partido, porque
não ciceitei nenhuma delas. Então, posso falar
de peito erguido. Estado empresário é- um fracasso, pode examinar, veja bem a leitura do orçamento nacional, e veja qtiari:do se dizia para se
sustentar empresas, que são verdadeiras necroses
dentro do Esta,do ou da Naç_ão.
· O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA -

Rapida-

mente, para dizer ao nobre Constituinte Carneiro,
a quem eu apreridi a admirar na sua longa vida
pública, que sempre foi pública em Brasília, apesar de ser o seu primeiro mandato, sempre foi
um homem público, empresário bem-sucedido,
homem que começou com Brasília e construiu
toda a sua atividade 1empresarial, sempre com
uma profunda atiVidade social, que ele me deu
uma grande oportunidade de corrigir qualquer
distorção do que eu tenha dito. Sou contra a intervenção-. Apenas, querO dizer, se mim debmninado
instante da vida brasileira ela for inevitável, é claro
que num serviço público, tão essencial para a
população, não vamos obviamente permitir que
os ônibus sejam vendidos para saldar dívidas, eles
continuarão rodando, em qualquer hipótese, ser-vindo ao povo de Brasília. Mas sou totalmente
contra ela, e acho que poderemos, inclusive com
a sua orientas;ão, 0; seu aconselhamento, como
tem acontecido, ad longo deste período e com
tremendo otimlsmo, com a colaboração dos empresários que fatalmente são homens C{lle também têm grande responsabilidade social, e saberão sentar-se à mesa, inclusive, com algum período de sacrifício em prol da população, com o
grande discernimento político de quem governa
esta Capital, nós fatalmente chegaremos a um
acordo, eu acredito neste acordo, tenho profunda
convicção neste acordo, e continuaremos, se
Deus quiser, a operar o sistema de transporte
de Brasília. Apenas não posso aceitar, nem em
tese, uma rn~nifestação que seja contrária aos
interesses da população.
O SR. FRANOSCO-CARNEIRO- Eu só lhe peço
um aparte, rápido. Quando o prezado Secretário
anuncia a possibilidade da intetvenção, quem já está
com um calo de dfvida de 6 mlhões, porque está
tudo muito bem dito, nunca se teve tanta coisa clarifi-

cada como na atual secretaria, então, também nunca
se teve tanta ccisa tão clarificada como os que ele
estão pagando nos bancos. Então, quando o homem
está pagando 6 mlhiles por mês, e recebe a possiblidade de uma intervenção. aí ele se apavora, porque
mma interveilção ele pouco poderia pagar os seus
débitos.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRCIDA- Mas, De-

putado, eu nunca lembrei disto, nem nos meus
sonhos, nem nos meus pesadelos mais delirantes
isto passou pela minha cabeça, o senhor não sabe
o susto quando recebi esta proposta dele, e por
carta.
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O SR.

-Quando o Deputado

Frandsco coloca que seria a responsabilidade do
Governo de gastar os impostos do serviço público,
aí há uma contradição, porque é multo pior,' e
eu gostaria de saber a resposta dele, pior ainda
que. a contradição que ele diz a~ é tirar impostos,
tirar o dinheiro de_ impostos do Governo para poder manter o subsfdio, que é exemplo o transporte
coletivo do Distrito Federal, para manter o lucro
de empresas privadas. O GOverno tira da popula-

ção, desvia o dinheiro público, e remete ao subsídio. Qual a posição dele em relação a isto?

O SR FRANOSCO CARNEIRO -

Este subsidio

não é para a empresa. J:: pala o passageiro. O passa~
geiro teria que pagar nonnalmente, digamos, 10 cru-

zados, ou 8 cruzados, vai pagar 4 cruzados, e o Gcr
vemo vai pagar os outros. O subsídio (qi_ feito assim.

O
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SR. WAGNER CANHEDO -

Exatamente,

o subsídio é para o passageiro, e não para a empresa. Quem está ganhando com isto é o passageiro, e não a empresa. Quando o Dr. José Roberto Arruda coloca que a nossa proposta em
vender os ônibus,- ou vender os ônibus para o
próprio GDF, que não concorda que os ônibus
são para a população, Dr. José Roberto Arruda,
o senhor devéria ter se sensibi~zado, quando nós
mandamos também o nosso balanço do último
semestre, fechando com um prejuizo de 27 miw
lhões de cruzados, _e nós notamos que não houve
sensibilidade nenhuma por parte do Governo. E
por isso, e por esses prejuízos causados por falta
de custos, capazes de cobrir i l nossa despesa,
é que nós temos hoje este volume de juros que
não estamos agüentando pagar. Daí a razão desta
colocação para o Exm~ Sr. Gov_emador:
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Estou sen-

sível à colocação das empresas, acho que o Governo está sensfvel. Vamos discutir isto muito seriamehte, como temos discutido os assuntos.
Confio que chegaremos a bom entendimento.
Agora, em instante nenhum examino sequer a
hipótese que não seja a de operar o sistema como
vimos operando. Agora, quando colocado, tenho
que fazer as correções de ord_em legal, como são
naturais que sejam feitas. Estóu sensível as suas
colocações, às provas que o senhor tem, do desempenho das empresas, vamos discutir isto
abertamente, e junto com a população, está aqui
o relatório da auditoria das empresas, é este pacote aqui, para que todos possam folhear, examinar,
discutir; está tudo aberto, está tudo livre, vamos
discutir isso, e vamos chegar, se Deus quiser,
a um entendimento. Afinal de contas, nosso objetivo é comum, que é dar wn bom transporte a
Brasília.
O SR. PEDRO CELSO -

Eu gostaria de pedir

à Mesa um aparte.
O SR PRESIDENTE (Meira Filho)- Pois não.
O SR. PEDRO CELSO -Está se falando aqui

em encontrar solução, mas eu gostaria de repetir
o que já disse, que no ú1timo encontro que tivemos com o Sr. Secretário de Serviço Público,
praticamente nós estivemos M portas fechadas,
para a negociação, porque, pelo que entendi, está
havendo, por parte do Governo, urna reCUsa em
discutir conosco a nossa reivindicação salarial.
Para nós isto é grave, e também em relação à

TCB, o deputado coJocou que milhões e milhões
de cruzados foram colocados lá pelo Governo,
convé;m l_~brar, CertQ, q~ há alguns anos as
melhores. linhaS da TCB foram. pura e simplesmente, repassadas às empresas particulares, sem
conhecimento da população, e Isto está do mesffio tamanho, e nunca foi levado a efeito a solução
des_se problema.
O

SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Eu gosta-

ria de responder, e de colo·car ao meu caro Pedro
Celso, que, em primeiro lugar, as portas da Secretaria de Serviço Público do Governo do Distrito
Federal estão permanentemente abertas a ele, ao
diálogo, ao entendimento. A posição do Governo,
neste momento, é conversar com os mdoviários
em acordo, o que prevê a lei, ou seja, com o
acordo qu_e foi assjn~c;lo apenas há 50 dias com
as categorias, e que prevê o gatilho em 1" de
maio. Em segundo lugar, quanto ao ·problema
de linhas, o Pedro Cels_o tem razão, acho que
o Governo não poderia tolerar mais empresários,
quaisquer que fossem, donos de linhas. Daí por
que implantamos o c~-único, mudamos o regulaniento_e, a partir de agora,_o empresário não
é dono de_lioba, ele pega o seu ônibus e executa
uma linha que o Governo mandar. Ele é dono
da frota. portanto. as explorações hoje não são
mais por ~nhas, situação que resolve, para o futu~
ro, os problemas colocados pelo Pedro Celso.
O SR. f.i\ARIANO -Sr. Presidente, um minuto.
Eii(JUeria urna generOsidade: de V. Ex', usar apena:S um minuto. Sou usuáriO de tran-sporte cole~
tive, há 17 anos, nesta cidade, e estou aqui, porque
~ no Correio Brazillense, este debate, que çonsidero de fundamental importância. Entretanto, o
que eu acabei de assistir, embora eu tenha que
render min_has homenagens à Com[ssão e à iniciativa _de V. Ex', é que o usuário não teve oportunidade, até agora, dwante o transcorrer deste de~
bate...
O SR PRESIDENTE (Meira Filho)- Está tendo.
O SR. MARIANO _- ·- neste Pais, ser ouvido
por últifim, o_u mUita:; vezes sequer não Ser ouvido.
Eu queria apenas fazer uma colocação, rápida,
que fica· para o empresariado do transporte coletive, tanto quanto para S. Ex' o Sr. Secretário
de Serviços Públicos, responder. Dizia, aqui, alguém, não sei se empresário ou outro debatedor,
que--o subSídío--e_ra para- o PasSageiro, quãndo
nós sabemos que o Governo nada gera de (ecurso, ele tira desse próprio passageiro Como contribuinte. Então, nós_ estamos pagando duas vezes.
Na verdade, nós não estamos pagando 4 cruzados
pela passagem, nós estamos pagando 24 cruzados. Muito obrigado, eu gostaria da resposta.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Esta colo-

cação do passageiro é brilhante sob dois aspectoS, pelo primeiro aspecto, -pOique este debate
efetivamente não se completaria se aquele que
anda de ônibus não estivesse: aqui comparecido
com sua mensagem. Em seguildo lugar, prezado amigo_Mariano, permita-~e dizer o seguinte:
Você tem toda a razão, o imposto é_ pago pelo
povo, e está vindo pelo povo, a justiça social está
no seguinte: de onde vem _este pinheiro?_ Vem
do IPVA. a arJt!g_a _Taxa Rodoviári':l Urbana, quem
paga lRO é quem tem carro, nós estamos tirando
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é de quem tem carro, para subsidiar a passagem
de quem anda de ônibus.
O SR. -

Dividindo salários.

O SR. MARIANO - Senador, eu gostaria de
fazer aqui dois pedidos. O primeiro, através -da
Comissão presidida por V. Ex' fosse encaminhado
expediente a Sua Exelência o Senhor Presidente
da República para que fosse tomado obrigatório
o vale transporte em todo o Território Nacional.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -

A sua

pretensão será executada.
O SR WAGNER CANHEDO- O trabalhador,

hoje, realmente não suporta mais _e não suportará
para o futuro os valores tarifârlos. E, a segunda,
Sr. Senãdor Meir_a Filho, é fazer um convite a
todos os Senadores e a todos_ os Deputados, especialmente para o Deputado Augusto de Carvalho,
para que conhecessel_l1 as nossas empresas e
vissem a forma em que nós operamos para poder
sobreviver e conhecessem de perto os nossos
problemas. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -

V. Ex'

aceitou o convite?
O SR. AUGUSTO DE CARVALHO -

Aceito

o conVite dos trabalhadores rodoviários para o
dia 07, como aceito o convite do empresário. Ago-ra,- eu _gOstaria de -r~istrar .aqui, sr. PTesiderite,
nesse espírito de PluraliSmo nas idéias, que V.Ex'
tem presidido no _encaminhamento das reuniões~
foi feito wna dedaraçáo -de fé do nosso amigo
Francisco Carneiro, na sua confiança na iniciativa
privada, como eu gostaria de registrar, como comunista confesso, a minha convicção de que ao
Estado cabe o zelo pelos interesses da maioria
do povo, e nós não admitimos, de maneira alguma, que quando-, por exemplo, na época do congelamento, latifundiários escondessem o bor não
tivesse decisão de Governo para confiscar essa
boiada e botasse na mesa do povo que não tivesse
por exemplo aqui em Brasma uma SAB de tal
maneira estrutwada que pudesse eliminar a tentativa de sabotagem, câmbio negro, da sonegação
que veio a transtornar o Plano Cruzado 11 que
foi a maldição do nosso povo. Então, eu acredito
num Estado planejado que controle a anarquia
da produção na ordem capitalista, mas não é_ -de
maneira alguma a criação de empregos de órgãos
fantasmas, muitas vezes para abrigar interesses
partidários, _eleitoreiros, principalmente em funde
festa de governos. Nós defendemos que ã sãiíde,
foi bem lembrado pelo companheiro Francisco
Carneiro, a saúde, a educação, e nós -achamos
também que o transporte é um bem social, é
uma concessão do Estado. Qu.ando aquilo se volta contra os interesses do povo, o GoVetno tem
que repensar essa situação. Por isso que achamos
que é muito impOrtante esse tipo de debate, _principalmente quando a própria comunidade é afetada numa plataforma, numa expectativa de Situação que_ é_ absolutamente insustentável na visão
dos empresários, ria visão dos trabalhadores e
na visão também _dp próprio GoVerno. Isso que
é importante.
O SR. PRESIDENTE(Meira Filho)- Nós temos

aqui um rapaz cjue desde o começo~stá._querendo
falar. Por favõr.
-

O SR.. dCERO ~ Pre_sÚfente da_ recéiD~cctada
AsSociaÇão dos Usuários e ciu"e está ein constante
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luta na defesa dos direitos desses usuários. Então,
a gente expõe aqui, que durante todos esses anos,
os usuários foram os mais sacrificados, porque

a demanda usuária cresceu aSsUstadoramente
enqüanto não houve preocupação por parte do

Governo e das empresas ·no- aumento Clã frOta.
(Palmas.)
Gostaria de enfatizar que o prirneli-o proDJeina

se refere aos salários, todos nós aqui estamos
reivindicando, a atual situação de greve é por reivindicações salariais e o usuário não pode pagar

um transporte caro, sendo _que ele vive de um
salário mínimo de 1.368- crUZados, o que é uma

vergonha para este País, pois não ,dá nem para
suprir as_-necessidades básic:as como saúde,
transporte, aUmentação e habitação, somente um
salário de 5565, que foi a eStiPulação d6 DIEES.E:,~

seria capaz de suprir essas necessidades.
Nós Colocamos uma questão que foi discutida,
a questão especial do DF, as periferias, rilais uma
vez o usuário é sacrificado, ele tem que pagar
a passagem cara, tem que gastar de duas a três
horas por dia em ônibus superlotados, E essa
culpa está no GDF que o discrimína, jógandcro
para as periferias. É um ponto qUe se deve pensar.
O usuário tem pago, ultimamente, nos horários
de pique, ônibus especiãis que rodam, pois vêm
deixar o pessoal no Plano Piloto e voltam vazios
para pegar mais gente para trazer de volta, porque
não- há uma frota de ônibus suficiente. E uma
questão que a gente coloca.

FazernoS_aqui algumas sugestões, sugerimos_
que esse iminente aumento, que será divulgado
no dia ] 0 , não seja superior ao perce-ntual da taxa
determinada pelo salário mÚlimo, que o percentual do salário mínimo seja no máximo o percentual das tarifas, a fim de que o usuário não receba wn novo aumento que chegue a 100%, como
foi no dia 28 de fevereiro, um aumento de 6%
nas tarifas. Exigimos do GDF a inclusão da Associação do Conselho do Transporte Públlco. Por
quê? Esse conselho é representado por empresários, Governo e niais dois membros que não
são da Associação e que dizem s_er da comunidade, que não é suficiente para se delimitar nada,
dois representantes não superam os outros seis
representantes. A Associação solicita, também, inclusive da Mesa, do Sr. Presidente da _Comissão,
que as empresas e GDF indenizem o usuário
quando este for vítima no transporte coletivo, a
fim de que as emp~esas e _Q Governo se PCfO<:Upem um pouco maas com a segurança, para que
os ônibus tenham mais condição de rodar, porque
o usuário está constantemente sendo vítima de
acidentes e não há nenhuma indenização por parte do Governo neste.sentido.
E, por último, eu gostaria de colocar a sugestão
de se estudar que o Governo dê possibilidade
de se envestlr no ônibus a gás natural, como foi
colocada a sugestão da usina de lixo, com algumas sugestões de transportes que possam baratear essas tarifas e que possam também servir
melhor à população.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA-Sr. Gcero,

eu gostaria de cwnprimentá-lo pelas suas palavras. Você realmente tem ex_erddo l.lma boa lideM
rança entre os usuários do sistema de transportes;
concordo com todas as suas colocações, não vou
comentar todas pelo adiantado da hora, mas já
temos oito ônibus a gás rodando expen'mental-

mente; a idéia é muito_ boa. Quanto à participação
do Conselho, os dois representantes, são legítim_os rePresentantes da so_Ciedade, como na próxi~_a__ ~_enovaçã_o do Conselho _você poderª vir a
ser um deles;_ concordo que temos que repensar
o espaço urbano de Brasília, e este Governo está
faz_~ndO" iss_g. Porque -da forina como está coloCãdo a densidade demográfica do Distrito Federal
prejudica os· mais pobres e tem um sentido tremendamente anti.Msocial; dai por que o Plano Lúcio Costa e outras medidas que este Governo
está tomando, indusive com -o adensamento dos
lixos que ligam as cidades-satélites ao Plano Piloto. Quero cumprimentá-lo e conVÍdá-lo a conversar mais e, quem sabe, juntos, há um ponto
de consenso nesta Mesa. O Sr. Wagner, em nome
9.os empresários, aplaudiu, você colocou, o Governo está de acordo, a ComissãQ do Distrito Federal_ aplaudiu, vamos fazer uma grande campaM
nha pelo vale-transporte obrigatório, tal como ele
foi proposto pelo Executivo; se todos os trabalhadores de baixa renda tivessem o vale-transporte
não estariamos aqui discutindo o-preço das _passagens, porque o empresário pagaria a diferença
e teria desconto no Imposto de Renda. E aí n6s
teríamos condições de melhorar o transporte. Eu
acho que vamos juntar forças neste pontO que
é a nossa união.

O SR~ PREStOENTE (Meira Filho)- E Sobraw
dinho, a que diz Sobrad.inho?

ó SR:
- Sr. Presidente, eu quero -parabenizar V. Ex~ por este debate. Queria dizer que,
na s_emana passada, eu assisti uma reunião com
alguns Constituintes, e fiquei decepcionado, infelizmente são parlamentares que não estão presentes aqui hoje.
Vou dizer por quê. Disseram eles, como já foi
dito, que este fórum é Lim fórum muito próprio
para substituir uma Assembléia Legis1ativa. Aqueles Deputados disseram que dentro do plenário,
dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Congresso Nacional, dentro_ da Constituinte eles não
têm poderes. Eles não têm poderes para discutir
e debater os problemas de uma Assembléia Nacional Constituínte, de uma eleição de Governador no Distrito Federal. Isso nós não concordamos. S_obradirlho se cofigratula com V. Ext, com
os Constituintes que estão aqui pfeSentes, 'e protesta no sentido de que enquanto nós nflo tivermos uma Assembléia Legislativa, enquanto nós
não tivermos uma eleição de Prefeito, no Distrito
Fedel:a"f,-uma eleição de Vereadores no Distrito
Federal, enquanto esses Constituintes continuarem dizendo que não têm força para lutar dentro
do COngresso Nacional, nós estaremos perdidos.
Porque_ esta Casa é muito pequena Para discutir
os problemas do Distrito Federal. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -

Junhodel987
O SR.
-Certo. Por isso mesmo! ...
quebram, aí, então, vem outro ônibus para recolher aqueles_ passageiros e a empresa recebe do
caixa-único _o_ percurso total daquele ônibus que
quebrou, gostariamos de ver isso esclarecido.
Nós temos na zona rural uma linha de ônibus,
há em vádas-Zonas rurais do Distrito Federal. Na
nossa n6s contamos com uma linha de ônibus.
Agora vou em defesa até do empresário. A empresa procura colocar os ônibus sempre nos horários
certos e tal, aquela coisa toda, porém, a nossa
administração regional não dá estradas em condições para que esses ônibus circulem. E por muito
que a gente lute, por muito que a gente peleje,
não há solução para o problema. Inclusive a empresa do Sr. Wagner, a VIPLAN, que faz nossa
linha, já teve o problema de duas batidas, por
duas vezes_os dois ônibus que fazem a linha bateu
um de encontro ao outro, devido a problemas
na estrada. Já solicitamos à Secretaria de Serviço
Público que interviesse nesse caso. E gostaríamos
que a administração regional local tomasse- uma
providênda nesse sentido.
O SR. WAGNER CANHEDO -

O problema

das estradas _realmente é grave e nós estamos
tentando interferir.

O SR
- Eu goSta.ria também de
fazer uma outra colocação, se me permite. Na
questão do vale-transporte, sou a favor do valetransporte. Parabéns ao Governo do Distrito Federal pela a q~estão do vale-transporte. Agora, temos que nos lembrar que uma boa parte dos
nossos trabalhadores do Distrito Federal são autônoiilos, nein todos eles contam com o vale-transporte.
O SR. WAGNER CANHEDO -

Bem, no que

diz respeito a estradas, estamos tomando providências. No que_diz respeito a ônibus estragados
eu queria dizer ao Sr. o seguinte: esta é uma
boa hora de fazer urna proposta pública ao Sindi"
cato dos Rodoviários e podemos discutir nos Próximos dias, democraticamente. O Sindic_ato dos
Rodoviários pretende fazer uma campanha a res"
peito do ônibus estragacl_o. Primeira resposta: o
ônibus que estraga no caminho__ nã9 ganha a viagem. Isso é definitivo. SeQUndo,
proponhO o
seguinte: o Departamento de TratiSportes-Urbanos tem uma equipe de técnicos que está fazendo
a inspeção. Faltam, muitas vezes, mecânicos, faltam pessoas muitas vezes adequadas. Vamos fazer um mutirão junto com o Sindicato dos RodoviáriOS e JUrito com as empresas para, aleatodamente- eu não dida a partir do dia 7, mas desde
agora-, vermos qUais são esses ônibus e· ordeiramente exigir o 'Conserto. Obviamente que o própriO mOtOrista fazer íSso= seffi a fisêalizaçáo seria
uma indisciplina, obviamente que teria que ser
punido ·de acordo com a-legislação vigente.

eu

Qual a

pergunta que o senhor queda fazer?
O SR. Eu sou de uma zona rural do Distrito Federal.
Ponte Alta do Gama, 11oje eu recebi uma acusaç:ão
no Gama .a_qual eu trago para o Secretário de Serviços
Públicos: os ônibus que não estão em condições
de rodarem saem da rodoviária assim mesmo. rodam
algum trecho, um ~ trecho...

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Os empregados estão aH

O SR - De forma alguma Ele é o responsável
pelo veículo. Ele é quem sabe se o Carro tem freio,
se não tem. É ele o responsável pelo veiculo.

O SR. WAGNER CANHEDO- Nós temos um

poder concedente, um poder fiscalizador que está
a disposição para unirmos esforços e tennos os
mesmos objetivos. 56 que proponho que isso
seja feito dentro da lei.
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O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo

a paJavra ao Dr. Chico, do Sindicato -qos Motoristas Profissionais.
O Sr. - Sr. Presidente, S!s. Membros da Mesa,
Srs. Constituintes. SIS. Empresários, lideres Sindicais,
companheiro Celso:

Sr. Presidente, não consta da pauta, mas eu
gostaria de lembrar que ficasse para discussão
posterior a inclusão dos transportes autônomos,
a questão dos carreteiros autónomos e, também,

dos taxistas que fazem parte do transporte do
Distrito Federal e do Brasil. Nós precisamos, e

se a Mesa aprovar, levar avante essa discussão,
por que sabemos que o problema de transporte
no País é muito sério. E deixamos de mexer talvez
com áreas também que hoje padecem males pio-

res talvez do que o transporte de coletivos, que
é o transporte de carga, o carreteiro autónomo,
o caminhoneiro que transporta as riquezas deste
País.
N6s gostariamos. nós que repres_entamos esta
parte do transporte, que fosse, através da comissão do Distrito FederaJ, discutindo normas e providências no sentido de aprimorar, melhorar ou
de levar condições não só para os usuários do
transporte coletivo como a melhoria c;lo salário
dos trabalhadores desse transporte. Porque a sua eficácia só será pos51VE:l com os trabalhadores recebendo salários dignos. Que eles possam garnntir a
cesta básica de suas familas. E que V. EX' inclua,
em ciscussões posteriores, a quesmo tombém dessa
área do transporte. Era s6 isso que eu teria a recomendar.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)...., O Senhor,
pode falar.
·

O SR. - Sr. Presidente, c]emals Deputados aqul
presentes, líderes comunitários aqui presentes. srs.
sindicalistas:
Eu gosi:ariâ. de formular

a__ ~guinte pergunta:

srs. empreSários, vocês acham que é necessário
o aumento das passagens. Tudo bem, concordamos que seja. Vocês já pensaram na possibilidade desses infelizes e cansados trabalhadores
que vivem sofrendo porque o salário achatado
- essas são as pessoas de baixa renda --já
não digo os companheiros rodoviários que ganham esses salários miseráveis de mil, trezentos
e sessenta e oito cru,zados, pagar mais esse aumento de passagens, com a vida difícil que está,
com o custo de vida que estamos levando e, na
sibJação que eles estão, será que vocês terão esses usuários daqui uns dols meses ou três, para
continuar nessa coletividade, para ajudar a empresa? Vocês já pensaram nessa possibilidade?
Outra coisa que eu gostaria de,perguntar aos
srs. empresários. O senhor falo1,1 que não quer
mais empresas no Distrito Federal. Eu discordo
do senhor, porque sou Presidente da Associação
dos Moradores de Ceilând!a Norte, que representa
240 mü pessoas naquela área. E se o st.- quiser
ir lá na nossa região, verá que nós temos lá, de
15 em 15 dias, 2 mil pessoas. Dia 1O, agora,
Dia das Mães, nós vamos ter Já cerca de 3 mil
pessoas na Escola Gasse 26, onde vai estar presente o sr. administrador para nós reivindicarmos
aquilo que nos é de direito. Então eu gostada
de perguntar ao sr. o seguinte; tendo uma empresa só em determinada linha, o que vai ocorrer?
Ela vai trabalhar com péssimo trabaJho, vai sacri-

ficar o próprio usuário, porque não tem outra empresa para pre-star um serviço melhor. Então, esta
comunidade discorda porque tem que haver pelo
menás, errl cada linha, duas a três empresas, porque cada uma delas vai ter_ que trabalhar melhor
para se manter na linha e nãç ficar a pouca-vergonha do transporte que n6s temos aqui no Distrito Federal, porque o Governo também não dá
conta de corrigir por causa do salário, pols o Go-_
vemo não tem a verba sUficiente para colocar
fiscais pata poder- conigir a pouca~vergonha, o
lixo, a imundice em que se pega um ônibus na
parte da manhã.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) você deixa ele responder, não é?

Agora

O SR
-Certo. Então eu gostaria
que o Sr. me respondesse.
O SR. WAGNER CANHEDO ~Pois não.
Com relação a sua primeira pergunta, que foi
com relação ao valor da tarifa. NQs s,entimos profundamente ter que pedir aumento de tarifa Nós
gostaríamos que o congelamento tivesse vigorado para sempre e que nós nunca precisássemos
de um aumento de tarifa, porque sabemos da
dificuldade do trabalhador, com esse salário praticamente disforme, que é o salário mínimo. Mas
nós pedlríamos uma reflexão de todos os usuários
porque de um lado estão as empresas sem conclições de trab~t@r,_ de outro lado está o GoVerno
sem condições de poder aumentar o subsídio
das passagens, e de outro lado está a população.
O que nós pedimos é, realmente, um sacrifício
para poder ter continuidade no s_erviço, por 'qu'e
o serviço de l:(ansporte coletivo não pode ser para~
lisado em nenhu_ma hipótese, e os custo.s_dele
precisam ser pagos. Todos estão sacrificados, a
popuJação,_q_Çiovemo e os ~presários.
Com relação à segunda pergunta, se há necessidade de colocar mais empresas, nós nunca fomos. contra. Quern_ deteonina o númeco de viagens de cada linha é o próprio Governo, que sabe
da necessidade e autoriza mais ou menos ônibus
em cada linha. Com relação aOs ônibus velhos
que quebram, e não têm con_diçõ_es de trafegar,
estou plenamente de acordo com o Sr. é exta~
mente a grande questão para a qual nós temos
tentado sensibilizar o Qovemo para nos dar uma
participação capaz de poder fazer a renovação
de frota adequadamente.
O SR. _
- Com relação às demais
linhas, eu queria dizer que V. Ex' falou que o pessoal quer mais ônibus na linha e não mais empresa na linha. Foi quando eu falei que discordo,
porque o pessoal quer que tenha mais ônibus,
mais empresas na linha e não mais ônibus. Porque tendo mais empresas, cada uma delas vai
querer trabalhar melhor para poder se manter
na linha.
O SR. PRESIDENTE cMelra Filho) -

Como

é esse negóCio de mais ôrubus e menos ôrubus?
O SR. WAGNER CANHEDO - Eu acho que
as duas coisas, neste momento, são necessárias.
Primeiro, precisamos de mais_ ônibus? Presisamos, porque os nossos ônibus estão superlotados, esta é uma realidade. Segundo, nós temos
duas alternativas de colocar mais ônibus, ou com
as mesmas empresas ou através de uma concor·
rência pública por novas empresas. O Governo
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já fez a sua opção, é através de Concorrência pública para dar, pelo menos, a possibilidade' de que
entrem novas empresas no sistema. Nós acred_i·
tamos na livre concorrência, e jll5tamente por isto
é que acreditamos na licitação pública.

O SR.
-- Qu~_ia um aparte, por·
que foi colocada uma coisa. muito importante
aqui, e eu acho m_yi:to oportuno uma colocação
bem rápida. Nós exploraffios o transporte em várias cidades do Brasil, e aqui vai uma apelo aos
líderes dos moradores de bairros, ao represen·
tante da associação do usuário. Nós tel]lOS assistido _em Brasma o maior índice de vandalismo
dentro dÕs ônibus, urna coisa insuportável, o pes-soal tem depredado uma coisa que é _para ele
mesmo. Acho esse um momento muito oportuno
para colocar isso, porque a empresa não ~tá
tendo condições de manter _Q nível de hrgiene,
de limpeza adequada O usu~rio, infelizmente, ele
risca o ômb~ inteiro, o estudante prindpa1mente,
que paga meia passagea:n, ele já é privilegiado,
ele quebra o ônibus inteiro. Faç9 um apelo aqui,
e gostaria que ficasse registrado, o vandalismo
enorme qUe temos enfrentado aqui em Brasília,
o que é uma c:o~a lastiniável.
O SR. PRESIDENTE (Meira filho)- Acho que
isso só pode ser sanado através de posturas municipais, de leis, porque o brasileiro não quer saber
de lei. O brasileiro anda tão indisciplinado que
não quer nem obedecer a leL t: preciSo que se
discipline isso através de posturas municipais.
Quando eu era menino obedecia porque estava
escrito, não pode· fazer isso, e quando desobedecia levava uma_surra.

O SR.-Sou da Prefeitura e COmunidade da P-Sul.
Gostaria de fazer uma pergunta ao Sr~·Sécretário:
por que a integração só existir para -a c:eJJâiidlã,-em
boa parte, e proa o rotai de Brazlândia? Deixo também
uma sugestão aqui, sobre o cumpdmento dos haá-rios das empresas:- que nós, entidades e usuários.
possamos ser os fiscais das empresas, param~
e amenizar.
O SR. JOSÉ ROBERTO AllRUDA- A primeira
colocação é tão importante que não pode deixar
de ser comentada, apesar do avançado da hora.
Peço desculpas ao Deputado Augusto C8f\!i!lho,
que já havia colocado a questão da integração.
O problema da integração, basicamente, é o
seguinte: imagine que nós tenhamos dez pontos
em Taguatinga, com dez passageiros cada um.
Se nós pegássemos um ônibus,' colocássemos
esses dez passageiros e viéssemos ao Plano Piloto, eles andariam 30 km com 1Opassageiros cada
um, uma viagem antieconômica. Esses números
são todos cabalísticos, não são números reais.
Se pegamos esses 1Oônibus, com 1Opassageiros
cada um, andamos apenas 3 km com eles, colOcamos nO' teirhillal de integração e um ônibus
s6 com 100 passageiros anda os outros 27, é
uma questão de economia Tem um detalhe, poderiam me perguntar: mas se tem integração em
Paris, em Londres, em Buenos Aires, no Rio de .
Janeiro, em São Paulo, em Belo HOrizonte, por
que só aqur é ruim e o pessoal reclama? Por
uma razão, porque os terminais de integração
daqui são horríveis, e o nome que a população
deu de curra1 está muito bem colocado, ~ wn
verdadeiro curral. Como é que o Governo pre-
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tende resolver isso? Com dinheiro em obras nos
terminais •.Já começamos a reforma no TaguaH

norte, que têm assistido, para dar mais conforto
ao usuário.
Segunda coloc_aç:ão, reputo_ como uma das
mais importantes neste evento: você coloca a sua
associação à disposição para nos ajudar a fisca-

lizar. Proposta fetta, vamos combinar o modus
faclendi, foi urna idéia maraVilhosa, é a população do Distrito Federal querendo trabalhar para
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com que o passageiro s_e sinta prisioneiro dentro
de urp. curral. isso que eu acho que é fundamental.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Eu gostaria de ouvir, para terminar, o que eH riam os empre-

sários. Eu estou fiãqüela de uma expectativa com
relação ao transporte de Brasília, porque já se
falou: eu tiro, Governador. Não tira não, vamos
ficar! ·como é que fica então? ComO é que nós
vamos sair daqui hoje?

O SR WAGNER CANHEDO- Sena:cfôr Mêira
Filho, nós estamos nesta Comissão para fazer
um depoimento público, com a presença do Sr.
O SR. JOÃO ARAúJO - Eu gostaria de um
Secretário do Serviço Público, Dr. José Roberto
lembrete ao nosso nobre Constituinte Meira Filho. Ariuda, eJe- sabe que nós estamos dispostos
a continuar trabalhando, precisamos continuar
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Eu tenho
que estar no trabalho amanhã, às 6 horas _e 30 _ trabalhando, neste ou em qualquer outro ramo,
mas o que precisamos é ter dignidade para poder
minutos.
chegar no final do mês e pagar nossas contas,
O SR. JOÃO ARAúJO - To dos nÓS temos
como se fôssemos uma empresa qualquer. Isso
que estaf no trabalho às 6 horas e 30 minutos. é- necessário para que o sistema de transporte
Mas eu acho que quando estamos para resolver dê continuidade aqui e em quaJquer cidade do
um problema tão sério como este, não devemos
território nacional.
estar tão preocupados com a hora 'de deitar. Porque são tantos os problemas que talvez durante
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -A Corriis-a nossa existência não _consigamos resolvê-los.
São já se prontificou em fazer gestão até junto
O SR. - O Secretário disse que se colcca a sua
ao Senado adentro, através da Câmara dos Depuo Governo para ajudar no cumprimento dos horá-

rioS. Proposta aceita.

e

disposição depois do debate.

O SR JOÃO ARAÚJO -Meu nome é João
Araújo.

O SR.
- Esse depoimento é
importante, eu já o recebi até às 23 horas, posso
ser insensíveL mas sou trabalhador.

tados, no sentido de que nós cheguemos a nossa
realidade de Capital do Brasll, quanto à eficiência
do transporte. O que diria então o nosso Secretário ao terminar esse nosso encontro? Gostaria
que saíSSemos desta Comissão, n"ão com aqueJe
saber de debate, mas que chegássemos a uma
conclusão.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA -Em pri-

meiro__ lugar, nesta finalização, quero agradecer
a presença de todos. da comunidade, dos rodoviários, dos empresários e dos Parlamentares aqui
presentes. Acho que todos colocaram, com muita
sinceridade, com muita honestidade, o seu ângulo
de visão do problema.
Em segundo lugar, eu gostaria de dizer qual
é o nosso compromisso, que estamos no Governo, neSte momento:- Neste momento, qual é o
nosso compromisso com o transporte, qual é o
compromisso que o PMDB, inclusive, c!efen.deu
em praça pública?

O SR. JOÃO ARAÚJO - Sou Presidente da
Associação dos Moradores do Setor O, na Ceilândia. Como sempre, a Cellândia é discriminada
de todas as maneiras, quando nós fomos transferidos em 1961 foi exat.amente para se construir
mansões, para grandes empresários e para a gente, que dizia preferir o cheiro do cavalo a cheiro
de gente. O meu problema, Sr. Sec-etário, é o
seguinte: a integração~ quando foi çriaa,' foi discutido que seria para baratear o preço da passagem. Colocou-se a integração somente na cidade
~ Cei1ãndia, porque na realidade é s6 Ceilândia,
as outras não existem. Eu pergunto: por que a
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Não tenho
Ceilândia tem que pagar o mesmo preçc:>da pas- ·dúvida. Está aqui o Presidente que não nos deixa
sagem de Planaltina, de Sobradlnho, do Gama,
mentir.
quando, na realidade, nós andamos em transO SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Está aqui
portes encurralados? Por que isso? Por que essa
discriminação?
' · · -O- Presidente do PMDB. O nosso compromisso
é melhorar a qualidade do transporte, diminuindo
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- A sua pero preço· relativo da passagem, quer dizer, ter pas~
gunta é muíto boa, João, e o que acontece é
sagem social e fazer justiça social através do subo seguinte: nós costumamos falar sempre mal
síc:Ho. Defendemos o subsidio. a licitação pública,
de governos anteriores, você me dá oportunidade
para -entrada de novas empresas no sistema e
de (alar bem. Realmente se não fosse feita a intedefendemos que os rodoviários devem conquistar
gração na época, eu não sei exatamente o ano,
melhores patamares salariais, obviamente, sem
parece-me que em 1982, esSa integrll.ção efetivaexigir que a perda de vinte anos seja conquistada
mente foi o que propiciou a passagem não subir
em apenas um dia. E mais: devemos juntar esformais naquela época." Por que s6 na Ceilândia?
ços, no Sentido de achar soluções, como aquela
Porque é a única que tinha um sistema espedal
do Vale-Transporte, que propicia à popu1ação um
dos ônibus que permitia a integração. O custo
preço de passagem ra.zóavel, dentro do seu saládo sistema é visto como-um-tOdo, Você, como
rio.
morador da Ceilândia, está absolutamente correto
Aflora, d~o dizer, finalmente, que co_lho o dena sua consideração, mas é a úniCã. que permitia
poimento do Sr. Wagner Canhedo, em nome das
isso. O que eu acho que vamos ter que fazer
empresas de transportes de Brasília, nessa sua
é investir nos terminais, para que eles dêem con- declaração final, como seria natural esperar do
forto aos passageiros, e efetivamente não faça
seu espirfto púbHco, de que as empresas de trans-
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pOrtes públicos, dentro da declaração que todos
ouvimos- coloco isso como ganfJo do Sr. Presidente da Comissão que conseguiu. Foi S. ~
quem conseguiu isso- a declaração do Sr. Em~
preSário de que· pretende continuar trabalhando
no sistema de transporte de Brasília e pretende
conseguir dO GoVeiho do Distrito Federal o limite
mínimo de remuneração que pennita a operação
de sua frota. Tenho certeza de que, dentro desse
espírito público de que é preciso, fazendo esforços
para que o transporte melhore, de que o que
deve ser-pago às empresas de transportes é aquilo
que for justamente levantado como··custo real,
rriais a remuneração prevista eril lei, e que devemos, através do subsidio, manter limites razóaveis
nos preços das passagens; devemos através de
livre negOciação e, conseqüentemente, do debate,
conseguinnos melhores salários para a categoria
dos rodoviários, tenho certeza, absoluta, de que
vamos conseguir, se Deus quiser, melhorar esses
transportes.
Agora, quero colocar aqui uma questão. Tudo
isto que estamos discutindo é em relação ao sistema de transpOrtes cjue temeis. Mas todos nós e ao- finalizar eu gostaria de dizer isto, Seilador
-devemos ir para nossas casas, hoje, pensando

o seguinte: é preciso mudar mais alguma coisa,
para que o transporte do futuro seja melhor do
que dispomos. O nosso sistema de transportes
nãcré o ideal. FizemOs um estudO de consultaria,
de viabilidade técnica, foram colocados vários sistemas alternativos para o futuro do transporte de
Brasllia, tais como o metrô de superfície, o sistema
de ônibus eletrificéldos; há uma série de sistemas
em estudos. Temos Que debater isto abertamente
com a sociedade; temos que ver qual aquele que
tem viabilidade econômica para sua implantação;
temos de continuar pensando na defasagem de
horários dos gjstemas de trabalho das mais variadas atividades econômicas do Distrito Federal;
temos de repensar a densidade demográfica deste quadrilátero, tomando mais justa a vida dos
que ganham menos. E cotn todo esse esforço,
criar, enquanto tentamos melhorar o sistema existente, devemoS juntar esforços para criar um sistema de transportes que, no futuro, seja melhor
que o atual e possa diminuir a diferença entre
a qualidade de vida das populações que vivem
nas cidades-satélites e_ daquelas que moram no
Plano Piloto.
Senador Meira Filho, de coração, muito obrigado peJa oportunidade. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Compro-

metemO.:nos, esta Presidência e os demais membros desta Comissão qUe aqui não estiveram presentes, a pedir uma audiência ao Presidente José
Samey, n-ó sentido de _gue todêi a Comissão do
Distrito Federal compareça ao Palácio do Planaho
para solicitar de Sua Excelência a aplicação obrig~ória do vale-transporte. (PaJmas.)
O SR. WAGNER CANHEDO- Sr. Presidente.

peço a palavra.
O SR PRESIDENTE (Meira Filho) __:.-concedo
a palavra a V. Ex'
O SR. WAGNER CANHEDO- Si. Presidente,

eu gostaria de conseguir junto ao Sr. Secretário
José Roberto Arruda que marcássemos uma reunião, com ·as rodoviários, para que, na segunda-feira, já pudéssemos discutir as reivindicações
da categoria.
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O SR. PRES!DEN1E (Meira Filho)- Acho que

não há problema.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Eu colocaria o seguu;_te: vivemoS num pais democrático
e não temos que permitir; ternos que aplaudir

a sua iniciativa. Conversem o mais que puder,
a fim de chegar a um acordo. E, por gentileza,
comunique-nos esse acordo o quanto antes. Só
temos que aplaudir. Este é um pafs democrático
e os senhores. não precisam de permissão para

conversar, conversem mesmo.
V.

O SR.
- Gostaríamos que
Ex', Sr. Secretário José Roberto ArrUda, partici-

passe dessa reunião.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA -

Com o

maior prazer.
O
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SR. PRES!DEN1E (Melra Filho)- Concedo

a palávra ao sr. representante da EBTU.

O SR. ANTONIO RABELO _,.... ~m primeiro
lugar, gostaria de parabenizar V. Ex', nobre Sena-

dor Meira Filho, pela iniciativa. Sou um brasiliense
de quase 30 anos de idade. A primeira vez que
tenho a oportunidade de participar de um debate

desta natureza, com esse nível_de abertura e franqueza, tenho c:.erteta de que iSso s6 acrescenta
ao desenvolvimento da cidade que, aliás, é uma
coisa de que a cidade está precisando,

Em segundo lugar, em nome da EBTU e do
nosso Presidente Telmo, queria agradecer a oportunidade que a Comissão nos deu de: es.tarmos
presentes aqui. A EBTQ tem procurado, apesar
de atuarmos mals na condição de observadores
nesses debates, já que essa questão é loc~. e
a EBTU é uma empresa de atuação nacional,
queria agrade~er esta oportunidade -_é muito
importante que a EBTU se apresente neste momento.
Fmalmente, queria fazer uma pequena observação, em relação a uma intervenção que foi feita
pelo companheirq da Associação dos Clsuárlos.
O usuário é o objetivo fundamental e final da
EBTU. No Brasil, são 70 milhões de pessoas,
aproximadamente, que utüizam os transportes coletivos. São fundamentais as questões que o colega da Associação colocou, porque v!o ao encontro extamente daquilo ·que tínhamos colocado,
no início, e pensamos em relação ao problema
dos transportes urbanos neste Pais. O desenvolvimento urbano, hoje, das <:idades brasileiras
constitui wn~ questão que deve ser repensada,
discutida com a sociedade, discutida cpm os
usuários, O usuário tem direito a melhores condições de transportes, à acessibilidade mais fácil
e, sobretudo, a condições de conforto compativeis
com a su~ dignidade.
Gostaria de fazer uma observação que, neste
momento, consideramos da mafor importância
dentro da EBTU.. Esta empresa tem·se posicionado, em primeiro lugar, claramente a favor do
usuário. Sua meta final é o usuário de transporte
urbano. Para isso, faz-se investimentos na infra-estrutura das cidades e no planejamento das institui-

ções que gerenciam o sistema de transportes urbanos. Incentiva a iniciativa privada naquao que
lhe compete· que é o desenvolvimento de tec:.nofogia, tais como fabricação de novos sfstemas,
Neste sentidQ, conc;:o!'flo com_ o nobre~ Constituintei a. Íl]{c_iªth,.a privada deve ser incentivada, _Mas
quero lembrar também que a inkiatívã privada
é necessária, é fundamental, por wn lado; por
outro, ela tem que se modernizar em alguns setores.' Transporte urbano constitui um setor essencial na vid"à dos cidadãos, bem como na vida
urbana brasileira. O nosso operador, seja público
ou privado, ainda está muíto aquém daquilo que
comp-ete ã -um sistéma que transporta 70 milhões
de passageiros por dia
Entendo que esta polêmica não vai terminar
na discussão de números; efa é muito mais ampla,
como bem colocou o colega da Associação dos
Usuários, repito, é uma questão que envolve a
própria -dinâmica das atividades urbanas. Ela não
vai se envolver em termos de polêmicas sa1ariais;
ela tem que ser vista nestes termos. O subsídio
é uma altemat;iva. Agora, é preciso que subsidie
a essência. Este é um aspecto importante, que
tem que ser observado, quando se coloca essa
questão do subsídio.
Fmalizando, temos que evoluir para um modelo
de operação, onde o Estado tenha suas responsabilidades, onde o usuário tenha também as suas
responsabilidclde!i:L -~a fi~c_alização do sistema e,
onde o empresário, se__ quiser sobi-eviver, tenha
tamb.ém as suas re~n~abilidades, modernizando-se ~ adap~_d_ç-$e _~elhor às condições que
a sociedade requer atvaJmente ..
O

SR. PRESIDEN1E (Meira Filho)- Concedo

a palavra ao Sr.

O SR, - Sr. Presidente, nobre Senador Meira
Filho, Sr, Representante_da EBTU. ilustres Srs. Senadores, como usuário que sou - deixando de lado
o aspecto rodoviário- deixando de lado o aspecto
rodi_viário- devo salientar uma questão muito séria
que diy~speito à Viação Anapolina Hoje, 70% dos
usuários da Viação Anapolina, trabalham no Distrito
Federalo. Temos tentado todos oS meios, através.
do DNER e através da própria Secretaria Eles dizem
que é impoSsível, porque é uma área do âmbito
do DNER. P~diríamos que nos ajudassem nessa
luta, porque , lá, o sistema de transporte continua
mais falido do que o daqui, Porque, se aqui tem
tecla essa IJJta. nós, que residimos na periferia, na
Gdade Ocidental. Novo _Cama e V~paraíso, estamos cQm sérios problemas e queríamos que fossem tratados pelo Presidente da Corrllssão.
O SR.

-/'i já é esfera_ do Estado de Goiás.

O SR. - Mas, nós temos aq\li o representante
1ega1 do .EBTU. Eu acho que devemos aprriveítar
isso ai.
S6 um minutinho Dr. Uma deixa que, até agora,
eu não consegui esclarecer-_ foi a colocação do
Consbluinte Franclsco Carneiro quanto à falência
da TCB e o· Governo lnjetando dinheiro. N6s te-mos presentes. dirigentes ou superintendentes da
empresa, que poderiam esclarecer alguma coisa

para nós.
O SR. - J;;u colOcaria o seguinte: no que diz
respeito ao transporte da região do entorno, eu real-
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mente_ sei que esse transporte, que é gerendado
pelo DNER, está em condições, neste momento,
pioires que as nossas. Mas nós estamos desenvolvendo um trabalho conjunto, no sentido de me:
lhorar.
-No que diz respeito à TCB, eu tenho a impressão
de que as respostas já foram dadas adequadamen-

te.
O SR: ANTONIO RABELLO -

Eu só queda

completar, para que não permaneça uma confusão. Na realidade, o DNER é uma coisa e a EBTU
é outra. O DNER é responsável pelo s[stema de
transporte a nível regional, enquanto que a EBTU
é uma empresa de transporte urbano.
Não estou me omitindo de dar uma resposta,
mas a EBTU, gostaria de colocar, como já coloquei, é uma empresa que tem prOcurado não
repetir os erros do passado, hoje, no sentido de
tomar atitudes impositivas. Essa questão é urna
importante e nós discutimos ela no plano institu- ·
cional, que é a ·questão das aglomerações uibanas. Mas a nível de Brasil, como um todo. Eu
tenho c-erteza de que, a nível local, o Governo
do Distrito Federal está senslvel a isso e vamos
torcer para que se encontre uma solução, __
O SR: ANTONIO RABELO -

Eu só querio

Então, fala. Todo mundo falou, porque você
não fala?
·
O SR. - QLmndo ã própria EBTU. implantou esse
programa, o programa AGLUB, ela teve a preocu·
pação de melhorar os operadores do sistema~ A
maioria dos operadores do sistema de transp:orre,
tem esse estuçio. foi feito cursinho, no qual, eUtambém participeL Na semana passada, eu passando, de parada em parada, vejo um fiscal de dentro
do próprio ônibus._ Eu já sai daqui da rodoviária,
com- o ônibus superlotado, É como a Deputada
falou que teve uma Senhora que tirou o pé e não
teve mais jeito de colocar o pé no mesmo local.
S6 fazeram isso aí, como um tipo de lavagem cerebral para o rodoviário, certo?

Dê um salário digno ao rodoviário e dê sua
ferramenta de trabalho que ele resolve todas as
questões. Eu sou- um camarada que trabalho,
transporto vidas humanas e quero deixar claro
aqui ao Senador Melra Filho que eu, como motorista, esse mesmo percentual que os usuários estão pensando que vai ser de mafs, eu quero deixar
claro aqui que a minha família também paga passagem. Minha esposa, para ir para o trabalho,
tem que pagar a passagem; minha filha, para ir
ao colégio, tem que pagar a passagem. Agora,
para tirar, desse miserável, 5.166,00 cruzados, tirardo meu bolso, que vivo, passo o _dia aí para
ganhar esse dinheiro ao mês. Não se leva em
conta quando se aumenta 75% no custo luz. no
custo água, no quífo do feijão, no quilo do arroz,
no litro de leite, isso não se vê,
Agora, quando é para se recusar a1guma coisa
para o rodoviário, af, nessa hora, se fec-ha a porta,
se faz tudo.
Agora, outra coisa; eu pagava um aluguel de
1.500,00 cruzados. O moço queria me cobrar cinco. Eu vou morar onde? Debaixo da ponte? Ele
vai me fazer por 3AOO,OO cruzados agora.
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Ai, fica a pergunta: para eu trabalhar, com vinte

Eu -queria deixar isso para o Sr. raciocinar um

anos de Brasma, eu vou ter que morar lá em

pouquinho e ver que o rodoviário é marginalizado.
Muito obrigado. (Palmas.)
·

Alexânia ou Crista1ina? P.ara levantar, sa_ir daqui

nove horas da noite e. chegar quatro horas da
manhã aqui, para pegar uma jornada de serviço,

novamente? Que conforto eu vou procurar dar
a minha família?

O SR. -

Isso ai não tem nem como raciocinar.
- -

IssO aí nós só temos é que lamentar.

Junho de 1987
O SR. Posso fazer _uma observação? Todo rodoviáiío coloca é da maior _justiça. Só qUe não é um
privilégio s6 das rodoviários. Todos os trabalhaw
dores de Brasília, inclusive, aqueles que ganham
ménos de 5.157,00 cruzados. ..
(Fãlha na gravação.)
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à solicitação do Senador Itamar Franco.
1.3- ORDEM DO DIA

-Mensagem n• 515/86 (n• 760/86, na ori· .
gem), relatixa à proposta para que seja aut<?rizada a Prefeitura Municipal de Anast_áclo, E~
do do Mato Grosso do Sul, a contratar operaÇão de crédito no valor correspondente, em
- cruzados, a 9.117, 74 OTN. Apreciação adiada por falta de quorum.

1.3.1 -Requerimento
- N\> 85/87, de autoria do Senador Jesé
Fogaça, _solícitando a inversão da Ordem do
Dia, a fam de que a matéria constante do item

1 seja submetida ao Plenário em sétimo lugar.
Aprovado, após usar da palavra o Senador

Alexandre CoSta.
1.3.2- Ordem do Dia (contlnuac;io)
-Mensagem n~ 337186 (n9 468/86, na origem), relativa à proposta para que seja autorizado o Governo do Estado de Rondônia a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados. a 150.000,00 OTN,
para os fins que especifica. Discussão encerra& e votaçao adiada por falta de quorum,
do Projeto de Resolução n"' 56/87, apresentado
pelo Senador Ronaldo Aragão em parecer,proferido nesta data.

-Mensagem n• 439/86 (o? 60MÍô, oa o ri·
gen'i:}, re1ativ'a à prÔposia para que seja autori·
zada a Prefeitura Municipal de Santa Bárba,ra
D'Oeste, Estado de São Paulo, a co11tratar operação de crédíto no valor correspondente, em
cruzados, a 15.455,00 OTN ..Apreciação
adiada ·por falta de quorum.
-Mensagem n"491/86 (n"' 698/86, na origem), relativa â proposta para que seja autorizacb_.,___prefeityr~_Munjcipal de Capanema, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor -correspondente a Cz$
4256.000,00 (quatro milhões, duzentos e cinqüenta e seis mil cruzados). Apreciação adiada por falta de quorum.

-Oficio S/9 (no230/87, na origem), relativo

-à pfoposta para que seja retificada a Resolução
n"' 335/86,-que autõriZou a Prefeitura Municipal
de Umuarama, Estado do Paraná, a contratar
operação de crédito no valo_r corresp-ondente

a 502;056liPC.Apreciação adiada por falta
de quorum.

-Projeto de Resob..\ção n"' 42187, que aUtoriza o Gov:emo do Estado de Mato Grosso

a ratifiCar a- alienação de terras de que trata
o Processo IncratRE Corumbá n"' 763!75, de
interesse do Senhor Horácio Sabino Coimbra.
Votaçio •cilada por falta de quorum.
-Parecer da Comissão de Relações Exte..
riores sobre_ a Mensagem n" 33/87 (n• 828/.86,
na origem), pela qual o S_enhor Presidente da
Repú_blica ~ubmete à_ deliberação do Senado
a esColha do Senhor Jayme Vílla-_Lobos, Minlstro de Segunda Oasse, da carreira de Diplomata, para exerc:er a função de EmbaixaQor
do Brasil junto à República Gabonesa. Discussão adiada por falta de quorum.
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n" 51/87 (n"' 61/87,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Moacyr_ Moreira Martins
Ferreira, Ministro de Segunda Classe.- da carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República da
Coréia. Discussão adiada por falta de quo·

rum.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO

Diretor-Geral do Senado _Federa.!

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

AGACIEL DA SjLVA MAIA
ASSINATURAS

Diretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS

Semestral -~······················--···~···-···· .. ~~~~264,00
Despesa d pastagem ..................................... Cz$ 6n,OO
(Via Terrestre)
-330 00
TOTAL
'

Diretor AdrniniStfãtivO-

'JOSECLER GOMES MOREIRA
Diretor Industrial

Exemplar Avulso . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . Cz$

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Diretor Adjunto

2,00

Tiragem: 2:200 exemplares.

1.J:~l-Dlscursosap6sa0nlemdo~

SENADOR ODs-IBOúl DE CARVALHOSeca no Estado do Çeará.
SENADOR RAIMUNDO URA - Seca no
Estado da Paraíba.
SENADOR LOGRIVAL BAP77STA- Cente-

nário de nascimento do Prof. Fernando Josê
de São Paulo.
-1.3.2- Designação da Ordem do Dia
dap<6xima-

1.4-ENCERRAMENTO
2 - DISCIJRSO PROI'IIll'ICIADO EM
SESSãO MtreRIOR
-Do Sr. Senador V~rgüio Távora, proferido
na sessão de 11'.6~87.
. 3 -ATOS DO PRESIDENTE
N'' 140 a 144, de 1987.

4- PORTARIA
N• 14, de 1987,

DO l•.SECRETAÍuO

5 -PORTARIA DO DIRETOR-GERAL

N• 18, de 1987.
6 -MESA DIRETORA

7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE
PARTIDO
8 - COMPOSIÇÃO DE COMISSóES
PERMAI'IEl'ITES

Ata da 31 ~ Sessão, em 3 de junho de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48' Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. Humberto Lucena, Dirceu Carneiro e FranciscoRollemberg
ÀS 18 HORAS E 54 MINUTOS, ACHAM-SE
.PRESENTES OS SRS. S,EJYADORES:
Mário Maia -

Alufzio Bezerra -

Nabot Júnior

- Leopoldo Peres -Carlos De'Carli- Odacir
Soares- Ranaldo Aragão- Ola.vo Pires-Almir
Gabriel - Jarbas Passarinho -João Castelo Alexandre Costa - Edison Lobão -Jo-ão Lobo
-Chagas RodrigUes~ 1-lugO Napoleão:..._ Vtrgilfo Távora: - Cid Sabóia de Carvalho - Mauro
Benevides - Carlos Alberto - JÇ)Sé Agripino Lavosier Maia - Marcondes Gadelha - Hum-

rícto Corrêa - Meira Filho - Roberto Campos
__- Lowemberg Nunes Rocha- Rachid Sa1danha
Derzi ~WiLson Martins- Leite Chavcs-AffOnso
Cam:argo - Josê Richa - Dirceu Carneiro ~
Nelson Wedekin- Carlos Chiarem -José Paulo

BiSo! ::_José Fogaça.
O SR. PRESIDEN'IE (Dirceu- Carneiro)- A
lista de p~sença acusa o comparecimento de
63 Srs. Senadores. Havendo nómero regimental,
dedaio aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inidamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. l 9 -$ecretário.
- ~ lido o seguinte

berto Lucena - Raimundo üra - Marco Maciel
-Antonio Farias- Mansueto de Lavor- Guilherme Pa1meira- Divaldo Suruagy- Teotónio
Vdela Filho -Albano Frahco- Francisco Rollemberg- Lowival Baptista- Jutahy Maga-_
lhães - Ruy 6a_çelar -José Ignácio Ferreira
REQOERlMENrO
-João Calmon -Jamil Haddad- Nelson CarN• 83, de 1987
neiro -Itamar Franco - Ronan Tito - Severo
Gomes -Fernando Henrique Cardoso -Mário
Nos termos do disposto no art. 367 do Regieov.s·- Mauro Borges -ll'lllll Saraiva - lra- mento
Interno, requeiro o desarquivamento do
puan CostaJúnior-Pompeu de Sousa- Mau~ Projeto de lei do Senado n~" 353, de 1~85. de

autoria do Senador Nivaldo 1Machado, que isenta
do Imposto de Renda os ex-<:ombatentes da Segunda Guerra: Mundial e dá outras providências,
feíta a reconstituição do processo, se necessário.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1987.-Vlrgillo Távora.
OSR.PRESIDEI'ITE(DirceuCame!ro)-Es·

te requerimento será publicado e incluído na Ordem do Dia, nos termos do disposto no art 279,
item II, a1ínea c, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a mesa, ofído que será lido pelo Sr. l9-8ecretário.
É lido o seguinte
Ofído n 9 38/87
Brasíli~-!_? de junho de 1987
Exmo.Sr.
Senador HUMBERTO WCENA

DD. Presiden~ do Senado Federal.
Senhor Presidente,
Em atendimento ao disposto no § 2' do arl
64 do Regimento Jntemo, tenho a honra de indicar
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o Senador Nelson Wedekin para integrar o Colégio de Vice-lJderes do Partido do Movimento De--

mocrático Brasileiro no Senado FedeM!, mantidas
as indicações anteriores e ressalvando o direito
de indicações futuras e complementares.
Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex' meus
protestos de apreço e admiração. - Fernando
Henrique Cardoso, Uder do PMDB.

O SR. PRESIEN1E (Dirceu Carneiro) - O
expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento de informações
que será lido pelo Sr. 19 -5ecretárlo.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 84, de 1987

5) Ora, o Brasil é uma Federação e a Constih.dção preceitua como competência do Congresso Nacional a autorização para o Presidente e
o vice-Presidente da República se ausentarem do
País. As constituições de todos os Estados, por
sua vez, adotaram o princípio e cabe às Assem~
bléias Legislativas autorizarem os governadores
a empreenderem viagens_ao exterior. Não tendo,
como ainda não tem, o Distrito Federal a sua
autonomia wlftk:a, e ante a lacuna- existente na
Cõfl.Stituição Federal, ficam _os governadores do
Distrito Federal, como está o atual, livres da exigência relativa à autorização para as viagens ao
exterior.

6) AconteCe, porém, que é competê~cia exclusiva do Senado, segundo o § }9 do art. 17 da
Constituição Federal:

"...discutir e votar projetas de lei sobre matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração do Distrito
Federal".

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Na fonna da letra c do parágrafo único do art.
30, combinado com o inciso V do art. 42, ambos

da Constituição Federal, e, mais, a letra a do inciso
I do art. 239 do Regimento Interno do Senado
Federal, solicito a Vossa Excelência o envio, ao
Chefe do Gabinete Qvil da Presidência da Repú-

blica, de requerimento ao Governador do Dlstrlto
FederaJ, Dr. José Aparecido de Oliveira, solicitando as seguintes informações:
1) Após assumir o governo do Distrito Federal,
quantas vezes o Dr. José Aparecido de Oliveira
se ausentou da capital da República?
2) Dessas ausências, quantas foram em caráter oficial?
3) Das viagens oficiais, quantas forãm ao exterior, quais países visitou, qual a programação
cumprida, em cada um deles, e' quais os resultados obtidos?
4) Para essas viagens ao exterior, quantas e
quais pessoas integraram a comitiva do Governador, e qual o custo de cada viagem?

Justificação
1) Por mais de uma vez, no plenário do Senado
ou na Comissão do Distrito Federal, temos manifestado nosso desagrado com as viagens do Governador José Aparecido de Oliveira.
___ _
2) Sem dúvida, nenhum Chefe de Poder Executivo das unidades da Federação viaja com tanta
freqüência e por tanto tempo qUanto -o" titular do
. Executivo do Distrito Federal
3) A falta de representação .politica da população do Distrito Federal, desde a sua fundação
até a posse dos membros da Assembléia Nacional
Constituinte, facilitou urna prática bastante condenável da parte dos governadores da capital da
RepúbUca, qua1 seja a de ignorar o Senado Federal
quanto à sua competência fiscalizadora
4) Nesse particular, aliás, ninguém igualou-se
ao Dr. José Aparecido de Oliveira. O atual governador, polt1ico experiente que é, sabe, como poucos, aproveitar as lacunas da lei, ainda que seja
para ferir os mandamentos consuetudinários que
devem prevalecer quando a legislação é omissa,
mormente em se tratando da gestão da coisa
pública.

E é, ainda, a Constituição Federal, no inciso
V do art. 42, que preceitua ser competência do
Senado Federal:
" .. .legislar para o Distrito Federal(..) e nele
exercer a fiscalização financeira e orçamentária, com o auxílio do respectivo Tribunal
de Contas."
7) Dessa forma, ainda que o governador do

Distrito Federal não necessite de autorização para
viajar ao· exterior, compete ao Senado Federal
exercer sobre _s,eus atas a a_ção _fiscalizadora que
a Constituição Federal determina expressamente.
8) Não fosse [sso bastante, é de nossa autoria
UIYI. projeto de reSÔJução que tramita na Casa e
cujo objetivo é suprir a lacuna constitucional ao
estabelecer, analogamente ao Presidente e Více-

Presidente da República além dos governadores
de Estado, exigências para que o governador do
Distrito Federal se ausente do Pais.
Pelo exposto, Senhor Presidente, peço a Vossa
Excelência que, na forma do disposto nos incisos
VI e VII, do art. 239, dO Regimento Interno do
Senado Federal, receba o presente requerimento
e o encaminhe para a deliberação do Plenário.
AtericloSaõ1.ente, Brasília, 3 de junho de 1987. -Mauricio COI"

rêa.
O SR. PRESIDENIE (Dirceu Carneiro) -O
requerimento que acaba de ser lido será publicado e indufdo, em Ordem do Dia, de acordo
com o art. 239, item VI do Regimento Interno.
-O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, pela ordem.

0 SR. ITAMAR FRAI'ICO (PL - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente:
De acordo com o Regimento, eu queria solicitar
de V. Ex" a seguinte informação: no dia 11 de
maio, o Senador Jamil Haddad e eu apresentamos um requerimento, que deveria ser dirigido
ao Poder Executivo, atrav& da Casa Civil, com
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algumas informações relativas à Ferrovia do Aço,
e até hoje, não entrou na Ordem do Dia.. _
Eu gostaria, portanto, de saber da Presidência
qual a razão, OJnotivo que leva à Mesa a preterir
um requerimento apresentado desde o _dia 11
de maio?
É a solicitação que faço a V. EX' neste instante,
O requerimento, pãra facilitar a V. Ex', tomou
o n9 64, de 1987, como eu disse, apresentado
pelo Senador Jamil Haddad e por mim, no- dia
11 de maio de 1987.
osR.PREsi:DErn'E{Dirceu-CameirÕ)-Senador Itamar Franco, a Presidência irá diligenciar
sobre a questão e, oportunamente, informará a
V. EX' como estão sendo encaminhados estes
assuntos, levantados por V. Ex'

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente,
agradeço; porque é ·um requerirrieilfo 61a maior
importância, já ~ este Governo que af está se
tem especializado em ferrovias, e as infonnações
atinentes à Ferrovia do Aço interessam, sobre-modo, ao representante de Minas Gerais, nesta
Casa.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Yrrgilio
Távora, que falará como Uder do PDS. _
-

O SR. VIRGÚJO TÁVORA (PDS- CE. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso.) --Sr.
Presidente, Srs. senadores:
São tantos os ass:untõS hoje a percutir que tivemos de fazer uma triagem dos mesmos, alinhando-os pela sua urgência, Número 1; para estarre~
cimento desta Casa, vainos ler telex étue recebe•
mos da Federação dO Comércio, Indústria-e Agropecuária do Ceará - FACIC, que bem mostra
que alguma coisa parece que não está certa sob
os céus do l:?rasil e, principalmente, sob o manto
da NR.
Eis o texto:

Exm9 Sr.
Senador Virgl1io Távora
Senado Federal
Brasí1ia-DF
Federação das Associações do Comércio, Indústria e Agropecuária do Ceará- FAaCVem denunciar a V. Ex' agitação vem sendo pro-.
movida pelo INCRA neste Estado, sob direção
de seu superintendente Francisco Edson Teófilo
Fllho, que está intranqüüizando mei_o rural deslocando levas de funcionários caril grandes disPêndios para realizar vistorias em fazendas, para fins
de desapropriação, no momento em que atravessamos seca devastadora que destruiu quase toda
produção agrícola e sérias dificuldades para os
rebanhos bovinos, em virtude dCJ precariedade das
pastagens. Quando funcionários do INCRA visi·
tam as fazendas, no interior, encontram os proprietários oferecendo trabalho a seus moradores,
para lhes garantir a sobrevivência e aliviar tensões
sociais, mas com essa presença constrangedora,
suspendem os serviços, passam a vender o gado
para_ corte, deixando os_ rurícolas sem_ emprego
e,- pois, sem meios de subsistência. A atuação
dos técnicos do INCRA é revoltante e tem como
objetivo especialmente desestabilizar o que ainda
resta de atividade agropecuária, sob uma estiagem inclemente, envolvendo inclusive empresas
agrícolas, com projetas na Sudene e IBDF, como
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os cronogramas cumpridos, as quais estão sendo
vistoriadas, para fins de reforma agrária, apesar
da existência de parecer da procuradoria jurídica
da Sudene, excluindo ..as de desapropriação. Nesta COf'\iuntura, sob os efeitos de uma seca destruidora, não há propriedade rural em condições de
apresentar os parâmetros normais de produtividade, que permitirá sua desclassificação de empresa rural para latifúndio em exploração suJeito
a desapropriação. Queremos acentuar qué, em
nosso Estado, já foram desapropriadas várias fazendas produtivas, contra o voto minoritário de
representação patronal na Comissão de Refonna
Agrária e até_ o presente não fez nenhwn assento
de 'famllias camponesas nas áreas desapropriadas, pois esta não é a intenção do INCRA e sim
implantar insegurança e a discórdia entre empregados e empregadores, fomentando a luta de
dasse, contrária à execuÇão de uma reforma agrária sen~. baseada no Estatuto da_ Terra que
estabeleceu normas para a modificação do regime fundiário no País. Esperamos que V. EX' tome
providências para impedir açâo agitadadora do
INCRA no campo que está agravando calamidade
seca. Respeitosas saudações. Federação das Associações do Comércíô, Indústria e Agropecuária
do Ceará- FAOC.João Lulz Ramalho de Oliveira
Presidente em Exercido.

Fortaleza, 2 de junho de 1987.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, quem é o sigm~m_bros mais ilustres do PMDB cearense, que se dirige a um Senador do PDS, porque, acima das paixões e_interes.aes partidários, está colocado aquilo que é maior:
o desespero do Ceará, da terra comwn.

natário deste telex? Om dos

O Sr. Leite Chaves - Permite V. EX' Úm
~?
O
VIRGiuO TAVORA- Com prazer,
nobre Senador Leite Otaves.

SR-

O Sr. Leite Chaves - V. EX' leu este longo
telegrama de cOrreligionário seu, que dá conhecimento de que o Incra...
O SR. VIRGiuO TAVORA- Eminente Senador, são conterrâ_neos; mas correligionários,
não! Anticorreligionárlos.
·
O Sr. Leite Chaves- Certos, conterrâneos.
O telegrama dá notícia de que o Incra estaria
fazendo subversão por visitar algumas fazendas
no Ceará.
O SR. VIRGú.JO TAVORA - E desapropriando. V. EXI' talvez não tenha prestado atenção.
O Incra está desapropriando. e não assentando
na terra ninguém. numa época em que estamos
debaixo de uma seca. causticante!

O Sr. Leite Chllveo -

Ent!io, V. EX' dJz que

a Sudene é contrária à desapropriação.
O SR. VIRGú.JO TAV ORA- Perdão, o que
o telegrama diz é que a Sudene é contrária à
desapropriação - e não podia deixar de sê-lo,
está no Estatuto da Terra- daquelas unidades
produtivas que têm projetas por ela financiados.
E tanto ela age bem que até o dia de hoje desafiamos contestação- desapropriadas todas
essas terras- e aqui o Senador é absolutamente
insuspeito, porque nio tem um palmo de terra
no Ceará nem em lugar nenhum - nio foi fef"..o
o assentllmento de ninguém. •

O Sr. Leite Chaves- Apenas esclareço, por-··
que a sua leitura não nos chegou com multa
clareza. A realidade é que os funcionárioS do Incra
estão no exercício regular do seu direito. e do
seu dever de fiscalizar. O [enômeno ~ca não im·
pede. absolutamente, o estudo de situa~~ CC?~
mo esta para informação do Govem.o. V. Ex' dlZ
que não é um grande latifundiárlo, mas representa
realmente os privilegiados interesses do Nordeste.
OS SeUs -eleitores são os grandes fazendeiros do
Ceará. os grandes latifundiários- V. Ex' não nega
Isto.
O SR- VIRGiuO TAVORA- Por castigo,
esse paraibano travestido de parailaense, ouça:
Qual foi a vez que o PDS, a Arena, ganhou disparado em Fortaleza? Quando nos candidatamos
em 1970 a Senador.
o·sr. Leite ChaveS -·V. Ex' me permita
terminar. V. Ext sabe da minha estima. Realmente
não ê Crime ser proprietário rural. O condenável
é ser contra a reforma agrária. Quando aqui cheguei, em 1975, dei um aparte que ainda é vivido
e presente. Sou nordestino como V. Ex' V"IVO no
Paraná, é o meu Estado, mas tenho conhecimento, desde a infância, de que não há homem que
possa comprar uma fazenda ...
O SR- VIRGú.JO TAVORA - Se esqileceu
há muito teinpo".
O Sr. Leite Chaves - Ouça V. EX'- No Sul
do País, qualquer homem é capaz de vender uma
fazenda, desde que a oferta lhe seja favorável.
No Nordeste ninguém compra uma usina, enge--nho ou fazenda, porque aquilo é instrumento de
domínio. Orna vez, defendi aqui e a Casa ...
O SR. VIRGfuo TAVORA de quê?
··
·

Instrumento

O Sr. Leite Chaves - Instrumento de domínio.
O SR. VIRGú.JO TAVORA- Caro Colega,
parece-me que V, Ex' deixou o Nordeste há muitíssimo tempo. O paralbano travestido de paranaense não está bem-informado".
O Sr. Leite Chaves- Naquelas fazendas tradicionais, o pavor de determinados fazendeiros
não é que possam perder a terra - perder não,
porque recebem dinheiro e, aliás, são muitas vezes compensados - , o medo não é perder a:
terra, mas perder a possibilidade de explorar o
seü semelhante - este é o receio. Cheguei à
conclusão de que o problema de muitos não é
perder a terra que têm, mas a possibilidade da
exploraçãO humana. No Nordeste, _digo a V. Ex',
quando defendíamos aqui a orientação da derivação das populações para o Oeste do País, onde
há chuva regular, onde não há. seca, apenas para:
diminuir o problema social, os fazendeiros nordestinos se levantaram, porque eles querem mãode-ob-ra escrava e porque inuttos políticos querem
eleitor fácil no Nordeste. Então, é um problema
terríveL Conheço, melhor do que ninguém, aquela
situação. De forma que_ o, telegrama de V. Ex'
não,. me impressiona, porque dá conta apenas
do desespero ·de fazendeiros que querem colocar
em situação comprometedora fiscais"do Incra que
estão
exercido regular da profissõo, examinando, fazendo levarúmentos, Inclusive para informar o Governo Federal.
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O SR. VIRGiuO TAVORA- Come dissemos, V. Ex' deixou o Nordeste.e dele se esqueceu
muito rapidamente. Esta visão paranaense- nã.o
vamos ofender os pi:lranaenses por terem visão
igual à de V. Ex' - não honra a quem saiu do
Nordeste. Somos uma terra pobre e nos orgulhamos disto, Senador.
Lá, a agricultura não _é rica como na sua terra
adotiva. Ao contrário, há o dftado que "fazer agricultura: no Nordeste, antigamente, era empobrecer alegremente"; "hoje é empobrecer rudemen·
te".
Não, Sr. Senador! O que temos em face da
atuação facciosa, demolidora do representante do
Incra no Ceará, - isto é dito acima dos partidos
políticos - o que n6s temos patente à nossa
frente é o desejo incontrolável do Incra de fazer
com que seja desorganizada a agricultura naquele
Estado tão pobre; mais ainda, ·vamos discutir: admitamos que fosse uma ação construtiva - e
desafio - , qual a família que o Incra, até o dia
de hQje, assentou no Ceará? Q que está fazendo?
Desapropria, como desapropriou em Cãnindé,
terra em que seus correligionários foram altamen·
te majoritários e V. Ex' não pode dizer que não
tenham interesse lá.
O que houve lá? O que houve foi justamente
a expulsão dos fazendeiros, a desapropriação. E
aquelas terras, que prodwiam alguma coisa, hoje
não produzem coisa nenhuma.
N6s somos a favor de reforma agrária, mas
reforma agrária levada a sério, não como estamos
vendo hoje, apenas como instrumento de retalia·
ção por parte daqueles que, momentaneamente.
estão com o _uso do poder.
Jsso é que não pode ser feito, desorganizar a
produção rural.
·
E, se estamos falando sobre este assunto é
porque justamente, no -dia de hoje muda o respon·
sável pelos destinos do MlRAD e assume uma
pessoa do nordeste, que, embora tenha convicções ideológicas diferentes das nossas, sabe perfeitamente o que é o sacrifício nordestino, não
desconhece qual o nosso drama. Embora já esteJa
estes anos aqui no Sul, -ele· ao contrário de V.
Õl' não se esqueceu daquilo que viu em__sua infância.
O Sr: Leite Chaves - Permite V. EX" um
aParte?
O Sr. José Fogaça-Permite V. Ex!' um aparte?
O SR. VIRGiUO TAVORA- Concedo o
aparte a V. Ex'
O Sr. Leite Chaves- Sr. SeMd_or:, a a.gricultura do Nord~ste repousa, mais do qUe a do
resto do País, sobre os ombros de trabalhadores
famintos e explorados. E quero dar-lhe um depoimento: quando fomos ao Ceará- e V. Ex' esteve
em nossa companhia- o que nos impressionou
foi um processo de reforma agrária mediante irri·
gação do rlo Curu, perto de Fortaleza. Veja V.
Ex', um oásis no Ceará, peSsoas com 5 fiectares
de terra, produzindo para viver bem. E havia áreas
estéreis, que o Governo não conseguia desapropriar, devido à rr~açâo terrfvel dos seus proprietários, que, ao longo· dos anos, mantêm-nas sob
seu domínio, apenas para fms de especulação,
para mostrar importância para, digamos. exercer
importância, inclusive, sobre o G~o e sobre
a população nordestina. De forma que, quando.
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V. EX' diz tudo isto, quero lembrar que conheço
quanto o meu povo é explorado lá, inclusive os

homens que trabalham, porque V. Ex" pensa que
o nordestino é ·a fazendeiro, mas, e aqueles que
trabalham para estes por gerações inteiras, que
são mais_escravos ainda do que os que existirain
até 1888? Então, a situã.ção é _insuportável, isso
o mundo todo diz. Se V. Ex' passar em outro
pais e voltar ao Nordeste, ponha de lado o fazendeiro ou o usineiro. V. Ex" deve ater-se à situação
do trabalhador rural que não existe para fun nenhum, mas, no instante em que se lhe quer dar
uma oportunidade, aí se fala: não, precisa de trator, de televisão, de geladeira. Para ele ser um
serviçal da terra, um êmulo da terra, para deter
o domínio em nome c!o proprietário, ele serve,
mas quando se _quer lhe dar uma oportunidade,
aí, então, a reação é essa. Mesmo agora, os grandes latifundiários do País, integrantes da UDR,
uniram-se para eliminar o trabalho rural na Constituinte.
O SR. VIRGú.JOTÁVORA-Terminou seu

lonQo discurso?
O Sr. Leite Chaves - Não é um discurso,
Ex', apenas um modesto aparte, mas sem perda
do respeito e estima a V. Ex'
-O SR. VIRGiuo TÁVORA- MuitD bem.
Eminente líder Fogaça desculpe-nos, porque
nio tinha visto que V. Ex" havia pedido aparte
Res desse substancioso e muito discutível aparte
de S. Ext, o representante do Paraná. Com prazer
ouço V. Ex'

O Sr. Jooé F - - Nobre Senador V"rrglllo
Távora. não me vou reportar ao caso especifico
trazido por V. Ex', porque V. Ex' está provido das
Informações que nós, infe1iunente, não temos.
Y<lu discutir, em tese, a questão do papel do Incra,
ao qual V. Ex' critica tão acerbamente no seu
pronunciamento.
O SR. VJRGú.JO TÁVORA- Não, perdão.
O Incra do Ceará e, particularmente, o seu Superintendente, lá colocado justamente para desorganizar a produção agrícola.
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este, têm OGarrido em outros Estados. J:: exatamente este problema que se dá entre a desapropriação e o assentamento. V. Ex' sabe que os
nossos mecanismoS judiCiais são muito morosos,
dificultam extremamente os processos. V. Ex' sabe que entre os atos de desapropriação do Governo e o ato dO aSSefltamento há wn oceano judiciário de dificuldades, as terras são desapropriadas,
mas fica-se, anos e anos, na Justiça, tentando
próvar a argüição em contrário dos proprietários.
Isso está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Da
mesma forma as desapropriações foram feitas
e os assentamentos ainda não conseguiram efeti-- var-se. E q Incra... ~-- _
o

O SR. VIRGú.JO TÁVORA- V. EX' permite
interromper o seu aparte para, __talvez, enriquecê-lo?
O Sr. Jos6 Fogaça - ... tem sido responsabilizado. O problema não é a extensão das terras
desapropriadas. É muito mais a falta de agilidade,
a morosidade, a lentidão do processo de desapropriação que antecede o assentamento. Não quero
fazer aqui qualquer referência ao _caso específico,
porgue nele conheço as razões e os detalhes. Fico
pensando que os fatos de que V. Ex' dá conheci·
mento acontecem em outros lugares deste País,
em lugares tão longínquos do Ceará que, embora
nostáJgicos da beleza da ~a terra, o Rio Grande
do Sul também tem essa reclamação por parte
dos proprietários, que suas terras foram desapropfia4as irresponsavelmente e não houve o assentamento. No entanto, esses mesmos proprietários
~o obstaculizando, ~justiça, a efetivação, quer
dizer, a complementaçao do processo ·desapropriativo. Não quero tratar do caso especifico, mas
o Incra tem sido chamado de irresponsável no
Brasil inteiro, quando vemos que, muitas vezes,
os responsáveis. os funcionários do Incra, cumprem o seu papel, que é o de indicar, através
da pesq~isa e do l~udo pericial, as áreas passiveis
de de_Sélpropriação. O problema que vem a seguir
está acima.. transcende a própria responsabilidade
do Incra. e fica, muitas das vezes. na esfera do
Poder Judiciário. Apenas queria prestar este esclarecimento a V. Ex"

O Sr. José Fogaça- Sabe V. Ex' que esta

tem sido a realidade do Projeto de Refolma Agrária do Goveino. V. Ex' reclama de que não houve
nenhum assentamento no Ceará.
O SR. VIRGú.JO TÁVORA- Nõo reclamamos. Apresentamos um fato.·
O Sr. José Fogaça- Esta é uma triste ·realidade. Estou aparteando para concordar coin V.
Ex'
O SR. VIRGú.JO TÁVORA- V. Ex' s6 nos
permita dizer uma coisa.
O Sr. José Fogaça -EStou concordando.
O SR. VIRGiuo TÁVORA - Porque não
se faz .a desapropriação, digamos, de 1/3 do que
realizado e se distribuem todos os recursos necessários, tudo naquele terço, e vamos ver essa reforma ir aêliante? Mas, não! O que está havendo
é outra coisa V. Ex's- estilo aqUi, estamOs nós
falando do interior cearense.
O Sr. José Fogaça -O problema que V.
Ex' traz a esta Casa não é novo, não é inédito
e, digo, não é um problema só do Ceará. Casos,
talvez não iguais, mas bastante semelhantes a

O SR. VJRGú.JO TÁVORA - N6s agradecemos ao eminehte Líder do PMDB o esdarecimento. Mas, vamos dizer...
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carileiro)-Comunico ao nobre Orador que o seu tempo está
esgotado.
OSR. VIRGú.JOTÁVORA-Sr. Presidente,
um pouquinho de paciência, como temos tido
para ouvir tantas cQisas aqui de menos relevância.
Pois bem, queremos dizer ao ilustre Líder do
PMDB que seu correligionário do Ceará retrata
uma situação diferente. é: que o Brasil é tão dife-.
rente... Lá a Justiça...

OSr.JoséFogaça- Tenho também ouvido
reclamações de correligionários do meu Partido
no Rio Grande do Sul
SR.
TÁVORA __:_ A justiça no
Cea_rá_ tem invari<Nelmente _--gostaria _que aqui
foss_e bem constãtado -ln~velmente, repetimos, Põl-- raroes qÚe nãO Vainos aqüi âiSc:Utir,
resolvido esses ~ de d~ropriações o mais
rápido passivei, e desafio que alguém nos mostre

o
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- esta..'llos aqui com um· ilustre. representante
do Ceará, estávamos lendo um telegrama de um
seu correligionário; Sr. .João Hudson Saraiva -desafiamos -, e está aí um que pode servir de
testeniunha - se ·o INCRA, tendo a Justiça já
dado ·dezenas de setenças 'favoráveis à situação
de sem-terras, portanto, constituindofalt accompll, ele tenha fp>4-- assentamento de um colono
se quer. :. r:..X' conhece? Acho muito difícil que
V. Br vá dizer que conheç-a!
Pois bem, vamos fazer reforma agrária. Em lugar de ter desapropriado essa imensidão de fazen~
das no Ceará, que desaproprie 4, 5, 6, ·10, de
acordo co~ o ors;amento de_ que disponha, mas
desapropl'ie, assente, dê assistência técnica dê
assistência fmanceira, e deixe as terras produtivas
que lá são poucas, aquelas fazendas que estão
produzindo, que estão sustentando nossa frágil
economia e não desorganize completamente a
sua estrutura, a de um Estado já tãO sofrido pelas
secas.
Sr. Presidente, agradecido a V. Ex' pelã genero..
sidade, q.uanto a ultrapassar o orador o tempo
a ele destinado, e sobre _este assunto; Sobre vários
outros que temos aqui na pasta. de n9' l, 2 e
3, na próxima sessão nos manifestaremos.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDEI'ITE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Haddad, como Uder do PSB.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores:
No dia 5 próximo, tem início, no Rio de Janeiro,
uma série de comemorações em tomo do centenário de nascimento do Professor La Fayette Cbrtes, a quem tanto deve a causa do ensino em
nosso País.
Não há carioca que deconheça as tradições
do Instituto La Fayette, estabelecimento modelar,
que se dMdia por três casas. no bairro da Trjuca.
Pelas suas salas passaram gerações de alunos,
muitos dos quais honraram os ensinamentos dos
dedicados mestr.es que _ali pontificavam.
Era um orgulho dos jovens pertencer àquela
comunidade, onde, a par da seriedade e da disciplina, reinavam a confraternização e a aplicação
aos estudos. TudO ali fi:mcionava à hora, em ordem, como se fosse uma orquestra-armada, tendo
a regê-la a batuta sábia e patriótica do Professor
La Fayotte Ce.tes.
.
.
Twe ª-ventura~ nos_idos de_ minha mocidade,
de fazer parte da estudantada naquele colégio
e. um dia, prefeito da cidade do Rio de Janeiro,
participei, com todo o_esforço~ da luta para apreservação de um prédio que simbolizava a grandeza de todo esse passado.
Sua Em-inêil:cía, O-ArCebispo Dom Helder Câmara, celebrará, sexta-feira, na Capela Ecuménica
pa Univeisidade do Estádo do Rio de Janeiro,
missa comemorativa do centenário referido.
Lembro-me bem, Sr. Presidente, de que na dé. cada de 50_ foi ç_riada ~ fé3.culdad~ pe_ .Filosofia,
Ciências e Letras do Instituto La Fayette. Ela velo
a ser enc~pada pela Prefeitura dO então Distrito
Feder_al~ _que a transformou na Faculdade de Filosofi-a; CiêildaS eLetrãSd8lfniVei-Siâãde do Distrito
Federal, de cujo corriplexo também participavam
a Faculdade de Direito, no Catete, a de Oênd~
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Médicas. em São Cristóvão, e a de Economia,

mas são da direita~ porque têm vergonha de se
dizen~ifi:_ de díre!ta ..Y. ~ teJl} a_ !fl_iflha splidél!iedade. N6s, _do velho grupo Pa_rlamentar N~clo
nalista:O.esde a velha Câmara, lá quéll).do_ ~-~-a
mos como Presidente Ranieri Mazzilli, homem Jn_suspetto, nós continuamos a_defende_r os interes~
ses nacionais e repelin:tos com energJa. esses que
não·_serverrt ao"Brasil, porque servem, sim, a grupos ecbnômlco-financeifos intem~cionais.
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.como é que se usa uma adjetivaç:ão para defesa
de cauSas imorais. Digo isto, Senador, por~e
COm o~ advento do Estado da Guanabara, em
. -cheguei .â eSta CaSa•. fuf o pririleiro~5enã~or da
1960;essa uri1Vefsidade transformou-se na UEG,
O_posiçáo no Pan~l!]:~. ~~_i_ s:o~O _que surgi, nós
nO Paraná sUrgimos defendendo bóias-frias, de·
e teve lugar, então, a criação do seu Colégio ~e
fendendo homens da classe média, defendendo
Aplicação, correspondendo ao antigo Instituto La
gente simples e digna, e o que me aPavora, agora,
Fãyette, colégio esse que não demorou em se
nestrfCasa, é que os nossos adversários de ontem
impor ao respeito geral.
_
.
ingressaram em nossa legenda para ~efe_nder tu·
No Governo do Embaix?Jdor Negrao de Lima,
do aquilo ijtie é.'cOritrário, às· teses que nos fJZeram
a Universidade ganhou o seu campus no MaraO SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador
ser partido. Aliás, as últimas esperanças que eram
canã, sob o influxo da reitoria do Ministro João
Chagas Rodrigues, o aparte de V. Ex" só faz, na
esta Constituição estão sendo destruídas. QuereLyra. E hoje aquela árvore frondosa do Instituto
realidade.. engrandecer _esta fala momentânea, famos fazer dela um instrurilento de defesa dos
La Fayette continua viva, produzindo frutos sazola de revolta. que me traz aqui.
_ _
privilégios que têm comprometido este País. En·
nados, sob o nome de Fa,culru,.de_ de ~d.uçação, ,
Nã0 disse o Sr. Mário Henrique Simonsen que _ tão, esse artigo impressiona culturas - como
reunindo os seus institutos específicos. .
_
os seus apaniguados, os elementos ligados a essa
eu disse ___ interiores, elementos que não são
Estas palavras, Sr. Presidente, eu as quero deicúpula que deixoU· o País neste estado de miseracapazes de distipguir entre a verdade e o interesse
xar nos Anais da Casa, não s6 como homenagem
bilidade, numa das Subcomissões, propõe, induescuso. Mas esses serviçais _sa];>em bem a quem
ao eminente e saudoso educador La Fayette Côrsive, o extermínio do monopólio estatal do petrótes. mas_ também como uma lembrança a todos leo, que representOIJ uma luta de gerações, da estão servindo e quafa pa:ga de seu traidor seMço.
da importânda da edu~~ção, nesta hora em que
O SR- JAMIL HADDAD -Agradeço o aparte
nossa geração, e que é, hoje, não temos dúvida,
o Congresso elabora a nova Constib,lição.
de V. EX' e queyo deixar consignado, também,
uma grande bandeira neste País, a PETROBRÁS.
que recebi uma documentação ~ não .squ de
Sr. Presidente, também deixo consignada a mi~
Depois, nós é que queremos levar este País à
fazer acusações sem provas-, estou prQcurando
nha repulsa ao editorial de primeira página do
miséria! Temos prtiposta~õ"progressistas para dar
analisar, em profunpidade, os dados que recebi,
O Globo. publicado hoje, assinado pelo Sr. Mário
condições à população sofrida, à população .~e
que me parecem ser de extrema gravid~de, da~
Henrique Simonsen.
--vê, ci5ilstra"ngida, wna criança· morrét de inamçao
levantado-s por umã empresa jomai'JStica amenSr. Presidente, com que sem-cerimônia, Com
no Nordeste, de 45 em 45 segundos, índice _qu~
cana de que a:trás dos dólares do lrigate, atrás
que falta mesmo de nacionalidade o Vice-presisó fica abaixo da Índia. E S. Ex" jocosamente,
da ajuda aos "contras" da Nicarágua, existia um
dente do ancORP, o maior credor do Brasil em - diz que é o trem-bala que vai de "Banglabânía",
chamado plano da democracia e que através de
termos da dívida externa, resolve atentar contra
querendo juntar Bangladesh com Albânia. Incluorganismos - não estou colocando como fato
os Constituintes progressistas com assento nesta
sive, ê~um espírito· muito_jocoso. Dizem que é
concreto porque não tenho provas, é a citação
Casa. S. S• chega a declarar que eStamos queum grande tenor, !'!rrtão que vá cantar em Nova
de uma revista americana-, através da Confede..
Iorque, na sede do C"rticorp, e que vá tratar dos
rendo, ao elaborar a CoriStituição, levar este País
setiS interesses, porque nós brasileiros sabemos ração das ASsociações Com~rciais d9 Br~if. tenà falência. Pergunto eu, quem levou o_ País ~\.esta
do a frente do S_r. Amaury Temporal; da Febramuito bem o que queremos.
situação em que nos encontramoS? Foram justabam, tendo à frente o Sr. Te6f~o ~~r~o; d~ Qrmente os Srs. Roberto campos, Mário Henrique
O
Leite Ctuives- Senador, V.~ permite
dem da Cruz de Malta, tendo à fren_te o Pr!n.9ee
Simonsen. Delfim Netto e seus apaniguados. Não
~~aparte?
·
O~Ie~_ e _B!'a_ganfa, teria entrado neste _País, ·para
cabe à esquerda brasileira, em momento_ algum,
eleição de parlamentares ligados aos mteress~s
O SR. JAMIL HADDAD- Com a maior saculpa algwna sobre o estado de falência em que
do capitalismo internacional, diflhe~ arre<:ada~o
tisfação, nobre Senador Leite Chaves.
nos encontramos neste momento, e quero deixar
na:oPeração pàia os "'Cõntras"_d"' Nicarágua, teria
bem claro que não admito repreensão nem puxão
O Sr._ Leite Chaves - U, também, à guisa
entrado, também, neste País, dinheiro, com?
de orelha do Sr. Mário Simonsen, que só se benede editoriã.l, o artigo aSsinado pelo Sr. Simonsen:
ocorreu com o 18)\D no passado, Instituto BICISIficia, na rea1idade, do estado de falência e miserana primeira página de O Globo, aquilo fmpre~
leiro de Ação Democrática, para fazer uma Banbilidade da população brasileira.
siona culturas inferiores subalternas. Se o Presicada_ majoritária na época da Constituinte. Estou
dente
Samey
dissesse
que,
a
qualquer
custo,
ainO Sr. Chagas Rodrlgues- Permite V. Ex'
compilando dados, estou apenas dizendo o que
da
que
com
o
sangue
das
crianças
nacionaís,
um aparte?
li e os dados que tenho de w:na revista americana.
haveria de pagar o dêbito; o Sr. Simonsen inescuParece-me de extremagravjdade; não sou de fazer
O SR. JAMIL HADDAD- Com a maior sasavelmente haveria de dizer que o Presidente Saracusações sem provas, estOu apenas citando fatisfação, nobre Senador Chagas Rodrigues.
ney seria um estadista. E o_ que é vergonhoso
tos- denunciados por-essa revista e está havendo,
neste País é que, ontem, Os-ffialabaristas que eninclusive, apuração pelo Senado dos Estados Uni-.
O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador
ganaram esta Nação agora querem voltar de saldos da América, em profwldidade, a respeito da
Jamil Haddad, não tive oportunidade de ler ainda
vadores. Conhecemos a história dele e de outros,
apuração do chamado escândalo do lrigate, e
esse editorial, artigo ou declaração a qu~ V. Ex'1 -instruídos, inclusive, com bolsas de estudo no
que propiciou uma grande ~ntidade de dólares
se refere mas, posso dizer -a V. E:xf, pela sua honrapassado, para aprender essa velha linguagem,_es·-.
através do CeJ. Oliver North.
dez. pelo seu espírito patriótico e âemocrátíco,
se velho jargão economista, para defender esses
Queria apenas deixar consignado este fato e
que estou de pleno acordo__ com o que o nobre
enquistados interesses, esses _interesses condedizer que estOu âguardando novos dados ·par_a
colega está dizendO. O Sr. Mário Heiuique Simonnáveis. Sabemos a serviço de que causa eles espoder trazer, realisticamente, a esta Casa.
sen não 'tem autoridade ãlguma, ele que vá para
tão. Ele é o quê? Um integrante do CipicorP, quer
Quero dizer que o Movimento de 1964 me pareos Estados Unidos defender a corporação a que
dizer, do Citibank, da sua diretoria, e está a serviço
ceu extremamente ínteligente, foi muito bem feito.
serve. Já é tempo de defendermos os nossos intedessa defesa. Está recebendo para quê? Inclusive
Durou 21 anos, e, agora, na hora da feitura da
resses e repelir, com energíQ. esses asfvogados
tem imprensa neste sentido. Como disse a V. Ex', - Constituição, querem mantê-Ia extr_ernamente rede grupos eoonômfco-financeiros internacionais
nenhwnjornal do País publicará nada sobre qualtrogi-ada, na manutenção dos grandes intere~s
apátridas, ligados ao im~riallsmo, às multinaquer discurso que justifique a posição do Brasil
dos grupos capitalistas nacionais e intemaclonms,
cionais, que pensam que este País deverá ser etersobre a moratória, porque todos estão comproem detrimento da população sofrida e das refornamente quintal e área de exploração. V. EX' tem
metidos com teses exat:amente contrárias. Então,
mas sociais que desejamos neste Pais. (Palmas.)
a minha solidariedade e - acredito - a de toso
se alguém disser. nesta Casa, que o Brasil tem
Durante o discurso do Sr. JamU Haddad,
os democratas e patriotas deste País. E as esquero deVer de pagar, ainda que com a saúde das
o Sr. Dirceu Carneiro, 3'-$ecreUrio, deíxlllf
das, sejam as radicais, as moderadas, não podem
crianças brasileiras, essa dívida, a noticia valerá
cadelm d11 Presidência, que ~ ocupada pelo
ser responsabilizadas por nada, porque este País,
manchete de honra. Todos sabemos disto. SenaSr. Humbetto Lucena, Presidente.
até hoje, não teve Governá de esquerda. De modo
dor, fui advogado, ao longo dos anos; estou com
que a responsabilidade tem que·ser dos homens
as mãos calosas de colocar pilantras na cadeia;
O sR. PREsJÍII!NTE (HumbertO Lucena) Qesentro, que quase sempre se dizem do centro,
conheço toda essa gente, ~onheço mesmo; sei
Tendo em vista a reclamação encaminhada à Me:-

na Avenida Mem de Sá. _

_______ . __

sr.
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sa pe1o nobre Senador Itamar Franco, a Presidência informa a S. Exa. que já determinou a
inclusão, na próxima s.essão ordinária, na 2•-feira,

do Requerimento

n~

64/87, de sua autoria, para·

apreciação do Senado Federal.

O SR. PRESIDEI'I1E (Humberto Lucena) -

Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento de inversão da
Ordem do Dia, que será lido pelo Sr. l~"..Secretário.
É lido o seguinte

Quinta-feira 4

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Rachid Saldanha Derzi

Vai ser feita a verificaç_ão requerida.

Raimundo Ura
Ronaldo Aragão

Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus
lugares, parFJ que"se proceda à· verificação pelo

sistema _eletrôniÇQ,.
. -_
.
Lembro aos Srs. Seriadores que, por não se
tratár de votação seCreta, terão que tomar assento
nos seus devidos lugares.

VOTAM ''NÃO" OSSRs; SE/YADCIREJ!i:

Solicito aos Srs. Líderes o _voto de suas respectivas bancadas. (Pausa.)
.
Corno vota o Líder do PMDB, no exercício, Senador José Fqgaça?
. O SR.. JOSt FOGAÇA- Sim.

José Fogaça
Lavoisier Maia
Leopoldo -pefez
loi.J!emberg Nunes Rocha
Ronàn Tito
Virgílio Távora

Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regi-

mento lntemo. requeiro inyersão da Ordem do
Dia, a fim de que a matéria constante do item
n9 1 seja submetida ao Pleoátio_ em sétimo lugar.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1987.- José

Fogaça.
O SR. PRESIDErtTE (Humberto Lucena) Em votação- o requerimento.
O Sr. Alelllllldn> Costa -Sr. Presidente, pe-

ço·a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre SenadQr Alexandre

Costa, para encaminhar a votação.
O SR. ALEXAl'IDRE COS'i:X (PFL - MA
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora-

dor.) - Sr. Presidente, o item 1 da pauta vem
se arrastando há longas sessões aqui no Senado
da República.
N~ o creio tão polêmico, não conheço o cidadão que a1ienou as terras de Mato Grosso, nem
sequer rite preocupei com a quantidade de hectares que ele deseja alienar. O que me preocupa
é a forma de o Senado da RepúbUca incluir no
seu primeiro item uma matéda- e- prOCrastiná-la,
permanentemente, através de requerimento de
inversão de Ordem do Dia.
O que acho é que deve ser vOtado: sim ou
não. Mesmo porque a matéria foi objeto de longo
esb.ldo nas comissões. e recebeu parecer favorável de um dos membros mais ilustres desta Casa,
que é_ o Senador José Richa. De maneira que
eu sou contra, e se persistirem no requerimento
serei obrigado a pedir verificação de quorum,
para que o requerimento seja votado com o número legal, e não sem número no Senado, para
se acabar com esse processo de procrastinação.
O que se deve, sim, é votar - Sim ou não; do
contrário, não se desobstrui nunca Ordem do Dia
aqui na Casa·Aita do País.
Era o que tinha a -dizer, Sr. Presidente. (Múito
beml}
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Em votação.
Os Srs. Senadores que o apiOvãm qUeiram permanecer sentados. (Palmas.)
Aprovado.
OSR.ITAMARFRAl'ICO-Peçoverificaçlio

de quonon, Sr. Presidente.

Corno vota o riobre Líder do PFL. _no exerclclo,
Senador Edison Lobão?
O SR. EDISOl'l LOBÁO- Não.
SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-

o

Corno vota o nobre Líder do PDS, no exercido,
Senador Virgilio Távora?

() SR. \llRGiuO TÁVORA - Não.O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Como VOta o nobre Uder do POT; Senador Maurício Corrêa?
--

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Votaram "SIM" 17 Srs. Senadores e "NÃO" 12.
Não houve abstenções.
Total de votos: 29
Não houve quorum.__
_
A Presidência vai suspender a sessão e acionar
a campainha por 1O minutos, para a chamada
-dos Srs. Senadores, a fim de pro_c_edel'lrios à nova
votação.

(Suspensa às 19 horas e 45 minutos, a

O SR. MAmúCIO CORRU- Sim.
·o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)COffiõVota r:i nobre Uder do PSB, Senador Jamil

Haddad?

0 SR. JAMIL HADDAD _Sim.
O SR. PRESIDENTE (Humbert<> Luc.ena) -

Cómb võtã-_o nobre Líder do PDC, Senador Mauro
Borges?0 SR. MAURO BORGES -Sim.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Com-à Vbta o nobre_Uder_do PIB, Senador Carlos
Alberto? (Pausa.)

S. E:xf' não está presente.
Como vota o nobre Ud!~J do PL. Senador Itamar
Franco?
- O SR. ITAMAR FRANCO- Não.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Como vota_ o nobre Líder do PMB, Senador Antonio Fadas? (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
-os d~mais Srs. Senado~s já _podem votar.

.

Carlos Alberto
Edison Lobão
lrapuan Costa Júnior
Itamar Franco
João LobcJosé Agripino_

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

REQUERIMEI'ITO
N• 85, de 1987

1063

sessão é reaberta às 19 horas e 50 minutOs.)
O SR. PRESiDENTE (Humberto Lucena) Está reaberta a sessão.

O SenadOr Itamar Franco retirou o seu pedido
de verificação e votação. Nessas condições, o requerimento é dado como aprovado, passando-se
o item 1 para o 7 da Ordem do Dia.
O

SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) .::.

ltem2:
Mensagem n9 _33_7, ºa 1987, (n9 4~ª/86,
na origein}, relatiVa à propostaJ)ara que: seja
autorizado o Góvemo do EstadO de Rondônia
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 150.000,00
OT~. para os finS que__ espeCifica. (~pe~
dendô de parecer.)- (Dependendo da votação
do Requerimento n9 72; de 1987, d_Q ~_IladQr
Odacir_Soares, de adiamento da apreciação
da mensagem por 28 dias.)

. Jamil Haddad

A matéria constou da- Ordem do Dia da sessâo
ordinária anterior.
O re([ueririlento deixou de ser votado por falta
de quorum.
Em -votação o requerimento.
Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer s_entados, (Pau~.)
Rejeitado. _~ _ ."
Rejeitado o requeriinento, passa-se à apreciação da matéria.
Nos_ tennqs do a:!t 69 da Re_solução n9 1/87,
designo o Se.nador Rona1do Aragão para proferir
parecer sobre a mensagem oferecendo o respectivo projeto de resolução,

---- Leite Chaves
- Maurfdo C0rreã
Mauro Borges
Meira Filho
Nabor Júnior
- Nelson Carneiro
Nelson Wedcldn
Pompeu de Souza

O SR. RONALDO ARAGÃO - (PMDB RO. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores.
Com a MensageJTl n9 337, de 1986, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal j l autorização para que o Goyerno do Estado d.e_ Rondônia contrate, junto_ à

(Pausa.)

(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SEIYADORES.·

Chagas Rodrigues
Cid Sabóia de Carvalho
Dirceu Carneiro
FranCiSco Rollemberg
Iram Saraiva
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Caixa Econôm!ca Federal, esta. na qualidade de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social- FAS, uma operação de crédito no valor
de 150.000.00 OTN.
Segundo a Caixa Eoon&miça Federa_l, a opera.:

Ex', desejo apenas declarar ao nobre Senador
Alexandre _CoSta que, pelo que a Mesa sentiu no
Plenãrio e pelas manifestações havidas, só houve
um autor de um requerimento de verificação, que
foi_ 9:-Senador Itamar Frãr;tco.

ção é técnka e fmanceiramente viável, enquadrando-se nas normas operacionais do Fundo

O SR. ALEXAI'IDRE COSTA- Mas V. EX'
poderá ver que a TaqUigrafaa vai registrar.

de Apolo ao Desenvolvimento Social -
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No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação dê:! Casa,
tendo em vista a alta relevância sodal do projeto.
Nos termos da Resolução n" 1, de 1987, que
estabele<!e normas de elaboração legislativa do

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) V. Ex' anunciou _que pediria, mas não chegou
a fazê-lo. Quem pediu a verificação foi o Senador
Jtam8r Ffailco, que retirou o seu requerimento.

Senado Federal durant.e _o per'fodo de Junctona-

O SR. ALEXANDRE COSTA ' - Pois bem,
Sr. Presidente, estõü-- ped-indo verificação, agora,
para t~os os Itens.

mento da Assembléia Nacional CcnStituinte, opinamos favoravelment: sob os aspectos econômiço..financ:eiro e legal da matéda.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da

Mensagem, nos termos do seguinte.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 56, DE 1987

Autoriza o governo do Estado de Ron-

dônia a contratar operação de ~rédlto
no valor correspondente, em cruzados,
a 150.000,00 OTN,junto à Caixa Econônüca Federal.
O Senado Federal resolve:

Art. I~ É o Governo do Estado de Rondônia,
nos termos do artigo 29 da- Resolução n\' 93n6,
alterado pela Resolu.ção n9 I40/85_. ambas do Senado Federal, autorizado a contratar operação de
crédito no valor equivalente, em cruzados, a
ISO.ooo;oo OTN, junto à CaiXa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
. Apoio ao DesenvoMmento Social- FAS. A operação de crédito destina-se à implantação de hospital geral.
Arl 2~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sola das Comissões, 3 de junho de 1987.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão o projeto. em turno único. (Pausa.)
Não havendo_ quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que apróvam o projeto ·queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. ALEXANDRE COSTA - Sr. Presidente, peço verificação do requerimento do item
I. Naturalmente, V. EX'-- i1ão observou, c:ofocou
o requerimentO em :vOtação e o aprovou, contra
o meu pedido de verificãç_ã_o. Foi a primelra palavra que eu disse, V. EX' consulte a Taquigrafia:
..serei obrigado a pedir verificação", como efetivamente o fiZ. Logo, esse requerimento _único teria
que ser submetido à veriftS;ação solicitada por
mim. O Sertadol' Itamar Fr~;~ftco pode ter retirado
o seu pedido, mas eu não retirei _o mel). Eu teria
que s_er consultado. pois tenho o mesmo direito
que qualquer um d~_s ~e_nadores que aqui se encontram.

O Sr. JoH: Fogaça --Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lu<ena) Antes de conceder a__ pa1avra pela a ordem a V.

IKJTAM ''SIM" OS SRS. SJ;JY,4,DQRES:

Affonso CarOctrgo
Chagas Rodrigues
Od Sabóia de Carvalho
Dirceu Carileiro
Edison Lobão
Francisco Rollemberg
Iram Saraiva
irapuan Costa Júnior ·
Itamar Franco
José Agripino
José Fogaça
Leite Chaves
- Louremberg Nunes Rocha
Mauríc::io Corrêa
Meira Filho
Nabor Júnior
NelsOii Carneiro
Nelson Wedekin
Pompeu de Sousa
·- Rachid Saldanha Derzi
Ronaldo Aragao
Vlfgílio Távora
~~ WiLson Martins

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Pois nã.o. Vai ser procedida a verificação requerida
por V. Ex'
O Sr- Itamar

Fnnco -Sr. Presidente, peço

a pa]avra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Com a palavra, pela ordem, o nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRAI'ICO (PL- MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
creio que qÚanto à retirada do. meu pedido de
- verificação, V. Ex' teria uma argumentação, se
quisesse utilizá-la junto ao Senador Alexandre
Costa_,_ é que quando ·o Senador pede verificação,
tem que pennanecer no Plenário. Ao que parece,
V. Ex' talvez não tenha visto o Senador Alexandre
Costa, mf plenário, por isso que apenas atendeu
ao meu recurso de retirada do requerimento.
É o esclaredmento que queria prestar a V. Ex".

VOTAM ''NÃi:J" OS sks. SEf'/ADORES:

Leopoldo Peres
Ronan Trto
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Votaram "SIM" 23 Srs. Senadores e "NÃO" 2 Srs.
Senadores.
Não houve número.
A Presidência vai suspender a sessão e adonar
a campainha por 10 minutos, para chamada dos
Srs. Senadores ao plenário.

(Suspensa às ·19 horas e 56 minutos~ a

sessão é reaberta às 20 horas e 6 minutos.)

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

txJ/IANTE ASllSPENSÃO ll4 SESSÃó.
OSR. H(JMBERTO WCENA, PRESIDENTE,

É mais um adEmdo que V. EX' traz.

DEIXA A CADEIRA DA PRES/DJ!:/'ICIA,

OSR-ALEXANDRECOSTA-EoSenador,
Que é regimentalista, sabe que V. Ex' também
teria que tocar a campainha por I O minutos. Eu
apenas fui ao café e voltei - nem 3 minutos
--=-V. Ex' reabriu a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Reabri a sessão porque o requerimento foi retirado".
---- O SR. ALEXANDRE COSTA- Aliás, o Uder, Senador.José ~oga!;a, ficou olhando·para
o relógio - precisamente 1O minutos .:. cioso
4c> cumprimento do horário.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Mesa sa.be, nobre Senador Alexandre Costa,
que não pode dialogar coni V. Ex'- e, pOr isso,
vai proceder à verificaç_ão r~quedda.
Os Srs. Senadores queiram ocupar os seus rugares para se proceder à verificação.
Vai ser feita a verificação de votação do projeto
de resolução relativa 'à proposta, para que seja
autorizado o Governo _do Estad_o_ .d.e Rondônia a
contratar operação de crédito, no valor, em _cruzado, correspondente a I 50 mil OTN, para os fins
que especifica.
Todos os Srs. Senadores já ocuparam os seus
lugares? (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem vOtar.
(Procede-se à votaçãoll

Q(}E

É OCUPADA PELO SR. F'RANGSCO RO-

LLEMBERG, SUPLENTE DE SECRETÁRIO.
O SR. PRESIDEI'ITE (FranciscoRcllemberg)

-Está reaberta a sessão.
Solicito aos Srs. Sena-dores que ocupem os
seus lugar_es, para que possamos fazer nova verificação.

O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, solicito
a palavra para uma questão de ordem.
O SR: PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Tem a palavra, para uma questão de ordem,
o nobre Senador Ronan Tito.
O SR. RONAI'I TITO (PMDB -

MG. Para

Uma questão de_ ordem. Sem_ievisão do orador.)
~Sr. P~idente, S~ Senad9res:
_
Desejaria pedir a V. EX' que adiasse por alguns
minutos mais a votaçáo e .a verifi_c::ação, pçrque
e_st.amQ_s__te_nt,andQ. m5mter entendimento, no sentido de que sejam aprovados alguns projetas da
maior importância, como o empré~o d~ R_ondônia e outros que temoS o maior- interesse em
aprová-los. Por isso mesmo, estamos teritando
um acordo entre os pares para ver se é possível
colocarmos em votação, sem a verificação pedida
peJo nobre Senador.
-

QSR. PRESIDEI'ITE (Fn!ncisco Rollemberg)
Indago do Plenário se concorda que a sessão
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seja suspensa por mais 5 minutos, a fim de que
haja o entendimento que propõe o Senador Re>o
nan Tito.
Os que concordam queiram permanecer sentados. (Pausa).
Com a concordância do Plenário, suspende-se
a sessão por cinco minutos.
(SuspenSll às 20 horas e-7-rrilnutos. a se;são é reaberta às 20 homs e 12 ri1Õ1utos.)

O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg)

-Está ieaberta a sessão.
Solicito aos Srs. Senadores Que retomem seus
lugares, para procedermos à verificação solicitada.
Os Srs. Senadores já podem Votar.(Pausa.)

(Procede-se à votação.)

lOTAM ''Sifr!" OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo

Carlos Chiarelli
Chagas Rodrigues
Cid Sabóia de Carvalho

Edison Lobão
Iram Saraiva
Irapuan Costa Júnior
José Fogaça
Leite Olaves
Leopoldo Peres
Louremberg Nunes Rocha
Meira Filho
Nelson Carneiro
Nelson Wedekin
Pompeu de Sousa
Ronaldc Aragão
Virgílio Távora
Wilson Martins

lOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

Mauro Benevides
RonanTito
ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR.-SEIYADOR:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção O)
já o fizeram, a respeito da sltuaçáo difícil pela
qual passa, neste momento, o Nordeste brasileiro.
Em particular, é da maJor gravidade o que ocorre
no interior do Ceará_. Agora mesmo o Gçvemador
do Estado, Tasso Jereissati, viu-se na obrigação
de elaborar um plano de emergência capaz de
minorar, pelo menos um pouco, a situação caótica em que se encontra a população do meu
Estadc.
É evidente que; maiS- Unia vez, se re9iStrl.t no
Ceará aquele quadro que, inclusive já foi tão evocado, tão relembrado, tão dito, tão cantado em
linguagem de dor, que uma ~teratura inteira fundou-se nisso, um estudo social fundou-se também nesse assunto, tudo ocorre com relação à
seca. No entanto, se essa seca deu oportunidade
a uma literatura, a todo um ciclo literário, se essa
seca despertou tantqs e tantos estudos. tanto oficiais COQ'lO particula)"es, estudos de intelectuais,
economistas, p!iflci~e!l_te .socfólogos, ~ isso
aconteceu numa projeção das mais interessantes
desse fenômeno, o fato é que, ao longo da história,
a projeção que queriamos, o resultado desejado
jamais aconteceu; esse res!lltado que o Ceará esperava era obter soluções deflllitivas para o problema da seca. O Nordeste se arrasta nesse problema, os séculos contam essa história dramática,
há mesmo um comprometimento desde o hnpérlo, mas nunca e nunca as soluções definitivas
puderam ocorrer.
Agora, quando estamos neste momento de
transição nacional, quando o poder civil se reinstala neste País, as esperanças se redobram, de
que seja possível encontrar os caminhos administrativos que levem a uma solução definitiva.
Essa solüç-ão tem nlUitoS-cOnselhos, tem muitas sugestões, tem muitos encaminhamentos,
mas,. a despeito da existência de tantos órgãos
que tratam daS minudências desse problema, o
fato é que o Ceará, hõje, amarga as conseqüências da seca, de como amargara décadas atrás,
em muitos e muitos anos. a problemática é exatamente- a mesma. Temos unta...
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nadar, ao seu brilhante discurso, pediríamos que
acrescentasse esta achega. Realmente não é assim que se auxilia o ruralista, o homem, o produtor
rural tão já castigado pela na~ezal
O SR. CID SABóiA DE CARVALHO- V.

Ext tem toda a razão com sua observação. E esse
preâmbulo que eu fazia, até aqui, é para que essa
minha fala, aqui no Senado, contenha um apelo,
inclusive ao Banco C~ntral, por uma circunstância
multo interessante: que, na época do Cruzado
I, muitos contratos para obtenção de empréstimos
foram feitos perante o Bãnco do Brasil e agora,
todos esses contratos são adaptados abruptamente a uma nova realidade, ao ponto de invia-·
bilizar o pagamento, por parte daqueles proprietários de fazendas, de sítios em nosso Estado,
e essa situação_ se agrava com a seca. Quem
vinha pagando uma prestação pequena"'de repente, é obrigado a enfrentar a correção monetária,
que, mesmo reáuzida em 50%, não permite a
possibilidade de nenhum pagamento.
O Sr. Vlrgllio TáVora- Até 30 deste mês.
O rebate de 50% até 30, o resto agüenta a correç:ão plena.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Exatamente! Tenho recebido, como todos os Senadores do ceará, os mais diversos apelos nesse
s_entido. E_ eu façO, também daqui, esse clamor
ao Banco central, para que revise toda essa política financeira, essa átiv:idade bancária com relação ao Nordeste, exatamente no momento_ em
que atravessamos a chamada seca verde.
O Sr. Pompeu de Souza - Nobre Senador
Cid Sabóia de Carvalho, V. Ex!' permite um aparte"?
O Senador Pompeu de Souza está pedindo.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Com muito prazer, Senador Pompeu. -

O Sr. Pompeu de Sousa - Nobre Senador
Cid Sabóia de Carvalho, meus caros colegas deste
Senado, sinto-me compulsivamente obrigado,
Nabor Júnior
O Sr. VIrgílio Távora- Permite V~ EX' um
por todos os motivos, a trazer esse aparte ao bfi..
O SR. PRESIDENTE (FrancisCo Rollemberg)
aparte, nobre Senador?
lhante discurso de V. EX';-sinto-me obrigado pela
-Votaram ''SIM" 18 Srs. Senadores; e "NÃO"
memória do meu bisavô, do grande Senador
OSR.CIDSABÓIADJ;CARVALHO-Pois
2.
Pompeu, do Império, que foi o primeiro grande
não, S_enador VIrgílio Távora.
Houve uma abstenção.
estudioso do fenômeno das secas do Nordeste,
Total de votos: 21.
O Sr. Virgílio Távora -Imagine, V. EX', como
que o estudou como cientista das ciências exatas
Não houve quorum para deliberação.
estão cooperando autoridades finance[ras, dese das ciências- hUm~mãS; sinto-me obrigado pela
te Pais, para amenizar esta crise. V. EX' deve ter
minha alma imortalmente cearense, e já declarei
O SR. PRESIDEN'JE (Francísco Rollemberg)
recebido, corno nós, as maiores reclamações· que eleito Senador pelo Distrito Federai, conside- O Projeto de Resolução n' 56/87, fica com
contra o absurdo de juros do .que está sendo
ro-me o 4~ Senador do Ceara. Ausente, neste moa votação adiada por falta de quorum.
cobrado aos produtores rurais como pagamento
mento, o nosso grande companheiro Senador
Em conseqüência, as demais matérias da Orde financiamento contraído no tempo áureo do
Mauro Benevide~. e4 as_sumi_rei 9 _39 posto, __ i:f~
dem do Dia, constituídas das Mensagens n' 1 439,
CriizadO, aqueleS hõine-ns que vêeril, riO-momenvez que o nobre Senador Virgflio Távora completa
491 e 515, de 1986; Offc;lo n• S!9/B7; Projeto
to, suas tarefas;- seU esfOrço, seu labOi- cOffiPfetaa trindade. Mas, quero dizer a V. Ex' e aos compade Resolução rt142/87; e Pàrec,eres da Comissão
mente em vão, graças à chamada seca verde.
nheiros que, na verdade, esse fenômeno das sede Relações Exteriores sobre as Mensagens n'~~
cas, que comove todo o País e que produziu todo
Passa na cabeça de alguém, q~e possa um peque33 e 51/87, ficam com sua _apreciação adiada
no e médio produtor, a partir do dia primeiro
um ciclo de literatura imortal pelo sofrimento que
para a próxima sessão ordinária.
causa às nossas populações. .à memória de cujos
- do mês que vem, ter seus encargos, juros a 3%
O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg)
ao ano - parece bonito, não? - mais o fator
escritores sliità~ril.e profundamente ligado, ami- Volta-se_ à lista de oradores.
de atualização da- caderneta de poupança, que
go fraternal que fui de José üns do Rego, de
Concedo a pa1avra ao Sr. Senador Cd Sabóia
irá dar, aproximadamente:~ 1.000%, ou mais, ao _ Graciliano Ramos e que sou, até hOje, de Raquel
de Carvalho.
de Queiroz e de .lo sé Américo de Almeida. Quero,
ano, paSsa na cabeça de _alguém que, quem tenha
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, associarsaldo devedor, em 28 de fevereiro passado, acima
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
me ao seu discurso, dizendo que não compreen(PMDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.
de 200 __!!til cniz~dos; Vá pagar, a partir de 1~ de
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, caros
março transato, até 30 de junho deste ano, juros _ do como até hoje aquela frase histórica de Dom
Senádores:
· ·
Pécfro II continua a ser, tal como_ a Batalha de
de 3 ou 6% ao ánó, conlorme seja míni ou pequeltararé, uma frase que não houve para a história,
Venho a esta tribuna para chamar a atenção,
no produtor rural, mais o fator de atualização da
mais uma vez. nesta Casa, que outros oiadõres
caderneta de poupariça, com rebate de 50%? Se- - quando ele disse que venderia a última jóia da.

as·
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Coroa para que os cearenses não morressem de
fome na seca. E daí para cá, qUantos cearenseS,
quantos nordestinos têm passado por esse sofrimento, que nem o dela do romance nordestino

na literatura, conseguiu emocionar esse Pafs para
que achássemos urna solução. _E a verdade _é
que têm sido adotadas soluções assistencialistas,
soluções tópicas que não resolvem, simples paliativos porque, na verdade, sabemos que há soluções da maior factibiltdade que, entretanto, não

são atacadas, porque as colsas sã.o resolvidas neste País na base do 'jeitinho". É preciso, afmal

de contas, que nós, nordestinos, nos unamos para
que. a seca do Nordeste tenha uma solução que
as ciências físicas estão fartas de saber que exis-

tem, mas que na reaUdade os governOs resolvem
na base das frentes de trabalho, do assistencialismo, do paternalismo qüe nos hwnilha e que
não reso1v~ a solução humana, a solução social
do nosso Nórdeste. Meu caro Senador Od Carvalho, solidarizo-me com o-discuiSo de V. Exl', solidarizo-me com os meus heróicos conterrâneos do
Ceará de onde saí há 15 anos, mas onde moram
as minhas raízes, onde moram meus sentimentos,
onde mora minha solidoiDedade. Quero dizer e
quero gritar que este País precisa afinal acordar,
para a grandeza daquele povo sofrido, daquele
povo humilhado, daquele povo espoliado, que,
entretanto, cOntinua agarrado ao seu torráo, agarrado à sua história, agarrado à sua tradição, e
que nós temos o dever de resgatar, para que ~e
conquiste soluções que lhe dêem condições de
vida em nível de humanidade, e não em nível
~e subumanidade. Era o que tinha a dizer a V.
Ex' (Palmas.)
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO- Eu
ouvi V. f:x:!' com o máximo de atenção e prazer:

Além de ser o nosso 49 Senador, a verdade
é que V. Ex• é o irinão de sempre, ligado não
apenas por suas raízes, mas também pela projeção presente dos seus sentimentos, da sua solidariedade e do seu amot:~ meu povo, que também

é o seu povo e o povo de todos nós integrantes
desta Casa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores~ é preciso que
a Nação saiba que enquanto o Nordeste padece
mil dificuldades, evidentemente, por falta de uma
indústria coiwenfente, por falta de verbas que sejam as suficientes, por falta de oportunidades de
trabalho, por falta de tudo, por falta de uma a.ssis~
tência genérica do Governo Federal, enquanto
o Nordeste tem mil difiCJ,Jldades, proliferam, em
outros Estados, obras que facilmente são deferidas.
Uma ponte Rfo-Niterói, com tantas verbas, se
houvesse sido evitada_e esse dinheiro fosse aplkado no Nordeste, não teria havido genocldio nordestino, <:om a morte de milhares e milhares de
pessoas, ao longo d~ _a_nos. No Nordeste, mqrre..se com o máximo de fadlidade. Inclusive no
que concerne à mortandade inf~1, o quadro
é simplesmente assustador; é a pátria do subalimentado, o Nordeste b~a_sileiro. Ali se: dá a infelici~ _
dade ante um destino .,bsoltrtamente incert9 e
que leva o cearense à brawra de que tantos falam,
uma bravura trágica, pois parte de um sofrimento
do qual ainda não nos foi possível a libertação.
. Estamos diante de novo, de uma seca. Esta.
desta feita, das mais 1lusórias, porque é a chamada
seca verde.

O Sr. Raimundo Ura- Peço um aparte ao
nobre Senador.
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO- E
eu ·concedo o aparte a V. Ex', com o m&Xímo

de prazer.
~O-Sr. Raimundo Üra - Nobre seilãdOi Cid
Sabóia de Carvalho, como Senador pelo Estado

da Paraíba, que é um Estado irmão do Ceará
- conheço muito bem o Ceará porque e_studei
em Fortaleza durante alguns anos -::- solidarizo·
me com suas palavras lúcidas, inteligentes_ e, sobretudo, oportunas, porque esse problema do
Nordeste, por ser crônico, não tem _recebid.o a
importância que merece. E, nesse sentido, como
representante da Parafba, eu transmito também
a solidaried~de daquele povo sofrido, como o po~
vo cea.rense, resistindo1 pagando o trlbuto, para
morar naquela terra, como LJma form._,_ de integração à nacio_nalidade brasileira. O seu disturso,
.a_ sua palavra é oportuna e merece, Portanto, o
aplauso desta Casa, que sem dúvida nenhuma,
deverá também sair desse ambiente do Senado
Federal para que seja ouvida ein todo o Nordeste;
sobretudo pelas autoridades do Executivo, para
que na sua sensibilidade, na chamada e acreditada, pelo povo, Nova República, possa então traçar o destino que o povo nordestino merece.
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO Multo obrigado a V. Ex' O seu aparte ilustra de
modo brilhante a minha fala, que é o clamor do
meu Estado.
Sr. Presidente, para encerrar, eu queria só dizer
que governar o Ceará não é somente administrar
uma crise, como tem acontecido aos outros Estados brasileiros. Todos os Governadores administram crises enormes neste instante. O mais grave
é que governar o Ceará é admínístrar a dor, é
tentar minorá-la, sem largas possibilidades para
tanto.
Governar o Ceará é tratar sempre de emergências e nunc:a encontrar as medidas definitivas,
por absoluta impossibilidade, eis que a Federação
sempre esqueceu o drama nordestino, muito embora os clamores sejam seculares. As secas têm
trágicas estórias contadas em prosa e verso. Mesmoa-ssim, a Nação tem se mantido praticamente
sem condições de escutar esse grito de dor e
cte visualizar esse drama de fome, esse drama
que é do Ceará e que é de todo o N_ordeste!
Muito obrigado, Sr. Pre_sidente. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rotlemberg)
--Com a palavra o Senador Raimundo Ura.

Ó SR. RAIMGNDO LIRA (PMDB- PB. Pronuncia o seguinte discurso. sem-revisão do oradoi.) - Sr. Presidente,_ Srs. Se,nadores:
Vou ser inuito breve, porque o assunto que
abordarei em m_inhas pala\<Tas já está contido no
- discurso brilhante dQ me.u companheiro Senador
ad Sãbóia de CaiValho.
No próximo sábado, estará visitando à Paraíba
Uf!!a c;omitiva de aproximadamente 50 Parlamen- ~s...20 jornalistas da imprensa nacional e_ 5 MiniStros de Estado, aléffi do ·Presidente do Banco
Central. Essa comitiva Irá visitar as áreas secas
do sertão paraibano, mais pre<::isamerite a ddade
de P:atos, para ouvir ver de perto os efeitos arrasadores da seca que ora assola o Nordeste. De
Patos, no -~o da Pareíba, iremos par~ Sousa,
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onde a comitiV<\ verificará um projeto de irrigação
que teve início ainda na década de 40, e que,
até o momento, ape~r do seu sucesso, ainda
- está -Por terminar.
Não tem sentido o nordestino, a esta altura,
sofrer os efeitos da seca, porque praticamente
todas as obras de infra.ooestrutura realizadas ·e concretizadas naquela região sãO, ain-da,-· de "décadas
passadas, de 1930, de 1940 e19~0.

.

Neste momento, faço um apelo às autoridades
de nosso Executivo, pcira que agora, se de iniciar
uma nova emergência, não humilhe o trabalhador
nordestino, o trabalhador paraíbano, o cearense,
o- ri_o-grandense-do-norte, _com salári.Q:;> miseráveis. abaixo do próprio salário mínimo. Fazemos
este_ apelo às autoridades no sentido de que paguem,-rieSte momento, salários condignos àquele
povo sofredor e lhe dêE:m também, com coordenação objetiva e técnica, obras que possam ficar
para o futuro. para que mais tarde os nordestinos
J:;Ossam olhar açudes e estradas e verificar o resultado d.o seu suor e do seu trabalho.
A desorganizaçáo, a irracionalidade e até a desumanidade com que os se~ejos nordestinos
são tratados durante a seca, precisamente nesta,
que durou qua.tro anos, é um f~ histórico que
realmente humilha não só a nós nordestinos, como, sobretudo, a todos os brasileiros que têm
"o orgulho" de dizer que pertencem à oitava potência industrial do mundo.
Vamos, portanto, companheiros Senadores,. todos unidos, no sentido de atend~_r, de forma digna,
humana e honrada, às necessidades do povo nordestino.
Tenho recebido diariamente informações e pe..didos de socorro do meu Estado. Está_ aqui presente o prefeito de Serra Branca, Juarez Maracajá,
que traz as apreensões do povo dessa cidade do
Ouiri pai'ã:ibano, onde a seca foi arrasadora e
ac:abou praticamente com toda a produção agrícola daquela região.
Meus companheiros, deixo aqui registrada a
necessidade de o Brasil pagar um pouco do seu
tributo ao Nordeste, e possamos, então, nós, nordestinos, sentir orgulho também de sermos brasi~
leiros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito
bem!)

O SR- PRESIDENTE (Francisco Ro!lemberg)
-ConCedo a palavra ao nobre Senador Lourival
B~ptista.

O SR- L<XIRIVAL BAPTISTA (PFL - SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre_sidente,
Srs. Senadores:
Como ex-aluno da tradlcionãi Faculdade
Medicina da Bahia, apesar de engajado nas duras
pelejas da_ política e da administração, jamais deixei de acompanhar, embora de longe, mas com
o máximo interesse, a vida acadêmica e a traje- tória dos_ meus antigos mestres, ou colegas, muitos dos quais se projetaram no cenário nacional
- tanto pela demonstração do va1or pessoal como pelas dimensões dos serviços prestados ao
País.
O Professor Fernando José de São Paulo, nascido em santa Bárbara, no" Estado da. Bahia, a
30.de maio d_e 1987- meu_s_audoso e querido
professor de Terapêutica - . integrava a valorosa
plêiade daqu~les va1ores exponenciais que relem~
bro com imensa saudade, respefto_ e profunda
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admiração. Sábado passado, dia 30 de maio,
completaria 100 anos de idade.
O insigne Médico e Professor Fernando José
de São Paulo ingressou na Faculdade de Medicina
da Bahia aos 17 anos, tendo exercido a profissão,
depois de formado, em Feira de Santana, durante
cinco anos, para retomar à Faculdade como Mestre, ocupando a Cátedra de Terapêutica até atingir
a aposentadoria compulsória, em 1957,
As homenagens que foram prestadas ao Pro-

fessor Fernando São PauJo, promovidas por um
conjunto de instituições, dentre as quais se destacaram a Faculdade de Medicina da Universidade

Federal da Bahia, Academia de Medicina da Bahia,lnstituto Brasileiro para Investigação do Tórax

na minha trajetória política e administrativa no
Estado de Sergipe.
Hoj~. desta tribuna do Senado_ Federal, exalto
a fascinante p~rsonalidaq_e do eminente Professor
Fernando São Paulo, enaltecendo as homenagens que foram prestadas pelas aludidas instituições culturais da Bahia, pl)_r oça_sião do cet:Jtenário
do se_u nascimento.

DOCGMENTOS A Q(JE SE REFERE O
SR. L<XJRNAL BAPTISTA EM SEil DISCaR-

50:
CE;NTENÁR!O
FERNANDO SÃO PAULO
1887-1987

-IBIT, Instituto Bahiano de História da Meàicina
e Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.

As comemorações do centenário_de seu nascimento reuniram no Memoria] de Medicina, no
Terreiro de Jesus, grande número_ de parentes,
a1unos, amigos e admiradores do homenageado,
tendo o Professor José Silveira, Diretor do !BIT,
proferido, durante a sessão solene, uma primorosa oração, ena1tecendo a inesquecível personalidade do Professor Fernando José de São Paulo
"na qua1 - conforme asseyerou o orador - se
concentravam a melhor formação humanística
,e legítimos ~onhedmentos científicos".H "foi um
raro· exemplo de saber, dignidade e honradez",
concluiu o _ilustre Professor José Silveira, Presidente do Instituto Brasileiro para Investigação do
Tórax (IBIT), uma das Instituições que promoveram, em Salvador, as comemorações do C!:!ntenário do "Professor Emérito" Fernando José de
São Paulo que, durante 60 anos exerceu com
rara competência a sua profiSSão, 32 dos qUaiS
dedicados, paralelamente, ao magistério na Faculdade de Medicina.
k registrar nos Anais do Senado o transcurso_
do centenário do Professor Fernando José de São
Paulo, solicito a incorporação ao texto destes ligeiros comentários da documentação an~. constituída pelos seguintes trabalhos;
"Centenário Fernando São "Pa~_lo", discurso
pronunciado pelo Professor Newton Guimarã_es
(divulgado pela Tribuna da Bahla, edição_ de
sexta-feira, 29 de maio de 1987); "Meu Mestre
Fernando São Paulo", artigo de José Augusto Berbert, publicado pela A Tarde, de 27 de mala;
"O Professor Perfeito", artigo de Aderbal Almeida,
publicado pela A Tarde de 28 de maio; e os
artigos "Exemplo de Saber, Digriidade e Honradez" do Professor José Silveira, "Um Mestre Notável", da Professora Consuelo Pondé de Souza,
"Sou seu Amigo.. de Cid Teixeira, "Depoimento"
de Euclides Neto e "Fernando São Paulo" de Ruy
Simões, publicados pela A Tarde, de 29 de maio.
Nos documentos acima referidoS se contêm
depoimentos autorizados, de valor permanente,
que traçam o perfil biográficO de uma das mais
talentosas e nobres expressões da cultura brasileira, como Médico e Professor que soube honrar
a sua profissão e a Bahia, modelo de Mestre que
as novas gerações devem cultivar.
Associo-me, por conseguinte, às homenagens
que lhe estão sendo_ tributadas, çom a emçç~o
de um ex-aluno que muito o estimava, devendo
ao insigne Mestre predosos ensinamentos, que
muito contnbuíram para minha vida proftssional
com9 médico, em virtude da qual obtive ê?dtos
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O Professor Fernando São Pau1o, que ensinou
Terapêutica na FaCuJdade de Medicina, por mais
de binta anos, fói uin rene>y~dor e um pioneiro.
Agora, no seu centenfuio; -reãVciliãdO O seu trabalho docente, oS méàicos atuais vêem - alguns
com espanto - o quanto estava ele adiantado
quanto às idéias de colocar os meios de cura_
ao alcance de todos. Vrvendo em_ um tempo de
dominânciªs elitist;as, muitas yezes a sua atuaç~o
não foi bem compreendida. Daí, mesmo a demora com que a própria universidade reconheceulhe o trabalho, outorgando o· título -de Professor
Emérito, após a sua aposentadoria ocorrida no
fim dos anos dnqüenta. QuéndO mais tarde saldo~ este _débito~_ coube aq Profe5$0r Newton Guimarães ~udá-lo._ O disq.1~9_pron~ciado naquela oportunidade, sobre ser de homenagem, é também um retrato do ensino rhéd.ico na Bahia ao
tempo em que, nele, pOOtificou Fernando São
Paulo.
Resgata, Sr. Professor Fernando Sã.o Paulo, a
Faculdade de Medicina,- neste momento, velha
dívida para com V. S• E ao fazê-lo, se de todo
não se ex.culpa do atraso com que é saldado o
compromisso, pelo menos, aos que dele jamais
se e.squec_erarri e sempre tiveram pfesente a necessidade de redimir-se da omissão - sobram
hoje razões de alegria, na fruição do sentimento
do dever cumprido.
Volta, V. S•, ao lugar que de direito sempre lhe
pertenceu; o lugar a que fazem jus, em nossa
confraria, os que dela funcionalmente afastados
por falta do Imperativo legal, e efetivamente permanecem, porque indeléveis as marcas que aqui
deixaram, a obra que construíram, o exemplo que
ministraram.
·
Exemplo, marca e obra, que se algum mestre
aqui os deixou registrados, em extensão e profundidade, não o terá feito, em relação ao ensino
médico, especificamente, em proporções maiores que V. S•
Lance-se um olhar para o panorama do ensino
nas três últimas décadas em nossa Faculdade;
especialmente para aquele período em que não
se dispunha das fadlidades técnicas e do conforto
dos dias atuais; quando, em lugar do moderno
Hospltal das Clínicas Prof. Edgard Santos possuíamo_s..as móâestas inst~lações_d.o Hospital Santa
Izabel; em lugar de laboratórios bem aparelhados,
__ os improvisados laboratórios que a boa vontade
de cada um instalava em dependências das próprias enferrnmi~; em lugar de turmas limitadas,
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de residentes, de enfermeiras.de alto padrão, centenas de alunos ingreSsavam cada ano, e a vontade de aprender de uns e de ensinar .de outros,
Supria todas as deficiências, ex!l]çando i_l Faculdade de Medicina da Bahia, no CQnserto das esco- _
Ias médicas do País, a uma posição na qual. de
sã consciência, não ousaria afirmar que todos
oS progressos e todos os recursos atuais tenham
permitido sustentar.
~
Analisem-se aquelas condições; tenha-se presente a justa medida das circunstâncias que cercaVam a sua atuaçáo nesta Casa, Sr. Professor,
eter-se-á, igualmente, a perspectiva justa dos seuS
méritos e da importância dela na construção do
renome que granjeoU, pelo País afoi"a, o ensino
da medicina na Faculdade da Babia.
É que no ensinar, como no aprender, de pouco
vaiem os recursos materiais, se falt<l;r a força essencial que os dinamiza, o princípio vital capaz
de mobilizá-los: a alma do mestre e a vontade
do aluno.
E de como V. S• ensinava, Sr. Professor, podemos dar testemunho autorizado. Ingressamos
nesta escol& num" época em que já esboçava
a renovação de métodos e de mestres do nosso
ensino médico; acompanhamos, assim, a transi-ção que ãqui se verificava, como reflexo cta própria
transição de princípios que orientavam a formação do médic;o- distanci!lfldo:O _d~O: antigo profis-sional _da medicina, de que era modelo, o chamado "médico de família'.', "apo_iado em conhecimentos pequenos que se estendiam por toda a
área dos problemas pertinentes à saúde:':, e caminhando no sentido do especialista, que, no dizer
de alguns, ''trocou universalidade do gesto" tão importante quanto o ~r ---::. "pela profun_ _____ .
-·
didade do conhecimento"._
Pois be!_Il: dando_ depo!~ento pessoal e sincero,
podemos dizer que vindo de uma época, e acompanhando o surgimento de outra, pela messe de
enslnainentos de ofdern prática que ministrava,
e pela alma que punha na sua missão de ensinar,
manteve-se_ V. S• ila lideLança dos que: c_cmtri~
buíam para a formação de bons médicos pela
Faculdade de Medicina da Bahia.
Se,- em verdade, todo_ o arsenal da_ Medic;_ina,
todos os progressos da técf!ica, convergem, em
última análise, para uma_ etapa decisiva que é
a prestação_ de _serviços ao enfermo, no .~tido
de curar-lhe a enfermidade, e se este ato supremo
se materializa na prescrição médica - da mais
complexa indicação fisioterápica à maiS modesta
fórmula medicamentosa- então V. S•, que ensinava - mas ensinava mesmo - a receitar, era
o mestre sobre quem convergiam as responsabilidades maJores, e também os méritos, porque
_ digno daquelas responsabilidade, do ensino da
medicina clínica em nosSa escola.
E sou insuspeito para proclamá-lo Sr. Professor
São Paulo, porque não fUi, como aluno, dos mais
chegados a V. S• Até mesmo, também eu me
revelei certa feita, num daqueles arroubos juvenis
do estudah.te- compreénsiveis e toleráveis porque jamais Identificáveis com as manifestações
de desagregadora indisciplina que ultimamente_
vimos presenciando e que sempre encontraram
de V. S• a reação firme e coerente - também
eu, neste mesmo local, no velho Ambulatório Augusto Viana, sobre cujos alicerces se edificou esta
Reitoria, em argüição que me era feita- lembrome ainda - sobre "disenteria amebiana", tam~
bém eu me julguei atifigido por aquilo que conh~~
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era wn velho elegante, educado, de pouca altura,
foi, indiscutivelmente, o grande artífice de presexigente e extremamente simpático.
tigio de que gozaram, tradicionalmente, os médiSua cadeira era das mais importantes. Ensinava
cos da Bahia.
der como uma das vigas mestras do caráter de
os futuros médicos a receitar, quais os produtos
Não é esta a oportunidade para reviver o velho
farmacêuticos ou- fórmulas que -deviam indi5:ar
V. 5' - a intransigência nO cumprirrieinto do dedebate entre a e-Spedaliiação e a medicina geral,
ver.
para os doentes. como-pi'ofesso(era-o que havia
_ou entre a ciência médica e a prática médica.
de melhor na velha Faculdade de Medicina, didáNão impediu. a ocorrência. para honra rriinha,
Basta qiie-no particular lembremos, como definfque o cmtigo aluno, com as responsabilidades
tico e prático por excelência. Nas suas aulas, no
dor de nossa posição, palavras que tomamos a
de colega, se fiZesse o amigo, admirador incondi-· Maranõn, e que escrevemos em oração de paraHospital Santa lzabel, levava invariaVelmente um
donal das nobilíssimas qualidades e virtudes mo- ninfia aos médicos d_e 1962: "buscar as causas
paciente de sua enfermaria para ser examinadO
rais do mestre.
e ajudava bs _alunos _no_ diagn6stico. [cientificada
da dor e tentar diminuí-las há de ser o anhelo
Meus senhores:
a doença e a_s condições do ~nferm_o, c;hamava
máximo e_ o prazer mais enefável do médico, que
Se ainda me fosse permitido falar de um assunum dos alunos e pedia que aviasse a recetta no
todaviâ, O.ão se contrapõe, antes, pode e deve
to que foi nos últimos tempos matérta tão explo- identificar-se e completar-se com as suas inquiequadro-negro. Depois debatia com todos se estasiva; se ainda pudesse aludir a uma expressão
va correta, se as doses estavam exatas, quais as
tações e as suas investidas em busca da verdade".
que a tantos eqUívocos e distorções se· prestou;
opções que podiam ser empregadas e quais as
Mas, acentuávamos também, na mesma oportuse não se constrangem os senhores em que traga
especialidades médicas existentes para aquele canidade: "pode-se saber muito, alcançar uma supara aqui, nesses dias que estamos vivendo o
so:-AprendíamoS muito, prindpãliTiente ã conheprema técnica e urna caudalosa erudição e não
tema das "reformas", para pontua1izar o que se
cer os produtos médicos vendidos nas farmácias,
ser um verdadeiro médíco"?
refere à reforma do ensino médico, eu ousarei
quais os laborat6rios de confiança e quais as droEste é o que porfiava V. S• por fazer dos seus
fazê-lo, para salientar, nesta oportunidade, o títu1o
garias que sabiam aviar as fónn-ulas receitadas,
alunos, Professor S. Paulo, o verdadeiro médico.
maior do Professor Emérito que recebemos, o
porque gostava hluito de formular, o que hoje
E-este_ o exemplo esplêndido que nos legou, porde ter sido o legitimo precursor destas reformas.
nenhum médico faz.
que a lição continua hábil nos dias de hoje. É
Em verdade, que se tem arguido com a pregaNão perdi uma só aula durante o curso, sentande agora mesmo, a afirmativa que leva a chancela
ção das reformas? A necessidade de que os bens
do-me um pouco ao'fundo, por temer ser chamade autoridade indisputável de Lofler, mestre condo ao quadro-negro para receitar e ser motivo
materiais e o bem-estar espiritual que da posse sagrado de Zurtch, em artigo recente sobre "a
de pilhérias quando errasse, o que era mais do
deles deflui se distribuam mais equitativamente
interdependência entre a rnedícina científica e a
que provável acontecer~ Um dia chegou minha
entre todos. Não é menos verdade que a esta
medicina prática": será supérfluo pôr-se a questão
vez e tive de examinar um doente com ele. Depois
altura ninguém desconhece e ninguém nega, que
de saber ~ o clínico geral é chamado a desapaesta bandeira vinha sendo desfraldada insincera~
me mándou ao quadro-negro passar a receita.
recer. Ele subsistirá, porque indispensável. Como
mente, para atender a interesses subalternos e
Tive muita sorte de ser um caso fácil e acertei
são indispensáveis, e o serão em todos os tempos,
impatri6ticos, de uns poucos que tanto ilaqueaà formação de bons médicos, os mestres "a Fer~ em cheio. Lembro-me que, depois de escrever
a fórmula simples, coloquei embaixo: -- ram a boa-fé de tantos neste País; mas é também
nando São Paulo".
Uso- uma colher das de Chá de quatro em
verdade, que retomada a bandeira por mãos honEstarão fadadas_ao insucesso por não atentar
quatro horas.
radas e dignas, com a restauração da moralidade
para esse fato fundamental de que a fimção precíPara minha surpresa, o Professor São Paulo
administrativa, da autoridade e da confiança do
pua do médíco é beneficiar a coletividade com
povo nos poderes constituídos da nação, permame aplaudiu;
as aquisições da ciência,_ as reformas didáticas
nece o desejo sincero e a esperança de todos que não tiverem como escopo aquele tipo de
- VocÇ demoruitra que tem nas veias o sangue
no sentido de que seja restaurada a propriedade
alemão que gosta das coisas bem detalhadas.
ensino e aquele modelo _de médico. O ensino
Gostei do "uma colher das de chá:'. outrOs-escredo conceito, e efetivamente se pratiquem as reforque V. S• sempre quis formar.
mas cristãs e democráticas de que tanto careveriam "uma colher de chá", o que não é a mesma
Volte, pois, a esta Casa, Professor Fernando
cemos.
coisa.
São Paulo, certo de que continuam vá1idos os
E delas, o que se advoga para a Medicina e
Fiquei radiante com O elOgiO inesperado e desprincípios que defendeu; continuam vivas e atuais
de aquele dia ele entrou para a lista dos meus
o ensino médico é o que sempre praticou V. S•,
as idéias que aqui lhe nortearam a atividade de
professores preferidos.
Sr. Professor Fernando S~ Paulo; um ensino que
tantds anos; e de que por isso mesmo esteve
Fernando São Paulo era criticado por alguns
possibilite ao médico ser útil à grande massa dos
sempre reservado o seu posto entre n6s, e os
professores,_ que estavam longe de sua capaci.que dele necessitam. Quando v. s• ensJn~ receide hoje como os de ontem, sentir-se-ão honrados
dade, e por ·alguns estudantes· pemósticos, por
tar ''para rico e p!3fa pobre" - o que às vezes
com a sua companhia.
exigir de seus alunos dois tipos de receita. Uma
era referido, por incompreensão ou mal[cia, com
se o doente fosse rico, outra, com produtos baracerta dose de ironia, praticava V. S' a sfntese das
MEU MESTRE
tos, se o paciente fosse pobre. Os crítiCos alegareformas por que hoje se propugna.
FERNANDO SÁO PAULO
vam qU:e"~S6-há uma Medicina, mas São Paulo
Ameio termo entre o profissional das pequenas
A Tarde- quarta-feira, 27 de maio de 1987
explicava que de nada adianta se passar uma re-populações, que sabe pouco de muitas coisas,
e o especialista angustiado dos grandes centros.
José AugUsto Berbert ceita a um doente_ que não tem recursos para
comprar os produtos indicados, Era verdade naque tudo sabe de muito pouco, há de estar o
Fui aluno do Professor Fernando São Paulo quele tempo e continua sendo nos dias atuais.
médico ideal para a ·realidade brasileira; o que
em 194&EleensinavaTerapêuticanaquintasérie
Nós, seus alunos, tínhamos de receitar duas
possua ..a versatilidade de saber servir-se de todo
de Medicina e era considerado o último obstáculo
vele$, uma para doentes com recursos,. outra para
o imenso cabedal de recursos para diagnóstico
na obtenção do diploma de médico; Quem pas- - os PODres e ·indigentes. Uma vez um dos nossos
e terapêutica de que os abastados poderão dispor,
sasse em Ter~p_êutica podia considerar-se diplo- colegas escreveu a receita no quadro-negro, abmas igualmente saiba utilizar-se dos imensQs remado, pois ã- seXta_ série rião oferecia, nenhuma
solu~ente correta. Nosso professor o elogiou,
cursos que s6 o raciocínio do ffiédico bêm formadificuldade.
mas Perguntou: - isso em caso de ter recursos
do propicia, para suprir, com eles, as defíciêndas
para comprá-la. Se for um pobre miserável sem
Nunca fui aluno destacado no curso médico,
materiais a que está jungida a medicina do pobre.
se bem que também nunca perdesse ano. Estu- dinheiro algum, o que o jovem colega receitaria?
Ontem, hoje ou amanhã, rico ou pobre, no país
davapouco,maschegavaparapassar.TemiaFerDepois de pensar um pouco, o aluno responsupercivilizado ou_ no agrupamento populacional
nando São Paulo, sabia que ele era duro e exigen~ _ deu; - eu daria o dinheiro para ele comprar os
mais primitivo, o que o enfermo pedirá sempre
te, quem não soubesse receitar era reprovado sem
produtos. Todos riram, inclusiVe nosso mestre.
ao médico é que lhe dê a saúde; o preStígio da
-Assim VÕC-e morierá de fome quando abrir
o menor constrangimento. Ele, na época, tinha
medicina somente progredirá ou se manterá na
61 anos (sei porque no próximo dia 30 seu cente- seu conSuit6rlo, comentou. Eu adorava e coleciorazão direta da sua capacidade de curar.
nário será comemorado com muitas festas), mais
nava seus axiomas niédlcos. Tinha uma caderMinistrando um ensino que possibilitava ao mémoço-âo que eu agora. Aos meus olhos de rapaz neta onde anotava o que ele dizia em aula. Não
dico êurar uma faixa maior de enfermos, v. s•

damos como as "casmurrices" do Prof. São Paulo, e que o amadurecimento e a experiênica que
só o tempo conferem, me fazem, hoje, compreen-
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sei onde perdi esse livrinho, mas lembro-me de
alguns de seus ditos: "Tod.as _.,s vezes que um
médico diagnostica emba~aço gástrico, o que há
na realidde é embaraço médico", ''uma gripe
bem-tratada cura-se em 1O dias,- sem tratamento
cura-se em nove", "em Medicina fartura é sinónimo de penúria", "há doentes que se cur:am apesar
do médico", "precaução e água benta nunca fize-

ram mal a ninguém", "antes de receitar uma
criança pergunte à mãe dela" o que acha que ela
tem e concorde. A mãe sempre sabe rl)~is que

o médico". E outros no mesmo esb1o.
Perto do fim do ano disse aos seus· alunos:
-breve voces estarão formados. Quando forem
chamados para atender a um doente, vão sem
medo. Lembrem-se que· 90% das doenças curam-se sozinhas, 5% qualquer médico cura, 3%
só poucos conseguem curar e 2% ninguém cura.
Portanto, vocês têm a seu favor 95% de chances
de qualquer chamado médico.
_
_
No dia do meu exame fmal, sorteado o ponto,
foi levado à sala de aula um doente muJto ruim,
a ponto de ter sido conduzido na maca. Eu tinha
de examiná-lo sozinho e receitar. Podia errar o
diagnóstico e os rem~dios, tanto para pobres como para ricos. Ele sentiu minha dificuldade e
aproximou-se sorrindo:
_
_
- A sorte não lhe protegeu, disse: seu caso
é dificil, mas não se impressione. Não ju1go um
aluno nesse exame final, faço o julgamento durante o curso. Você não perdia uma aula, prestava
atenção, tomava notas. Não se preocupe que está
aprovado, nem que "mate" esse homem com
sua receita.
Senti uma euforia tão grande q\le acertei quase
tudo.
Aquele professor baixinho era um gigante. Es~
critor dos melhores, seu "Dicionário de _Terrn_os
t4édlcos Usados pelo PovQ", é uma grande obra
até como foldo.re. Lá aprendi o que significa "ter
dor no figueiredo".
EleitO para a Academia de Letras da Bahia,
nunca tomou posse
A um poderoso que não merecia sua confiança,
disse na cara: -sua assinatura é como sua palavra, não va1e nada para um homem de bem.
Foi um dos poucos grandes professores que
tiVe. Tão bom que quando caiu na compulsória,
resolveram acabar com a sua cadeira e os mêdicos não mais aprendem Terapêutica, depois de
uma reforma absurda que fizeram no ensino. Na
época fiquei danado, mas agora dou razão aos
reformistas. Fernando São Paulo era insubstituível. Era melhor mesmo acabar com sua cadeira
O PROFESSOR reRFffiO
A Tarde -

Quinta-feira, 28 de maio de 1987
.
Adherbal Almeida
Fernando José de São Paulo, ou Professor São
Paulo, apenas, como usualment~ era chamado,
foi, sem nenhuma dúvida, e no seu tempo, uma
das grandes senão a maior e mais nobre expressão do ensino, na veneranda e sempre gloriosa
Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus. Mais
precisamente no segundo quartel deste século,
entre os anos 1919 e 1957, quando, atingindo
a compulsória, foi desligado definitivamente das
suas atividades naquela casa.
Vale, pois, relembrados nesta oportunidade em
que se lhe prestam homenagens, pelo transcurso
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do primeiro centená!:io do seu_nasc;imento, alguns
aspectos mais ~pressivos da sua iflvulgar personalidade.
__ ~-·
_
Nasctdo· ~m 18'67, à ourela_ dO "Poligono da
Secas" dÕ Nqiçiest~,_n9 dia 3Q de maio, no pequeno .arraial de Santa Bârbara, ei1tão pertencendp
ao municfpio de Feira de Santana; ali mesmo
levou a efeito a realização Qo cqrso primário, como aluno exemplar, na "escola régia" como então
eram chamadas algumas daquelas instituições do
primeiro grau. Em seguida, em 1903, foi encaminh~dp a esta capital_, para o aprendizado indispensável à ol?~enção dos preparatórios exigidos à matrícula nos vestibulares destinados ao ingresso nas
diversas faculdades. Fê-10 como alUno do Ginásio
São Salvador. A ,t:r_ês q~es, os ge fraJ.ls~~ La_tim
e Matemátic.;;~, por motivos que não vêm ao caso
referir, féii obrigado a realizá-los em f\1\aceió e os
cçnquistou~ tal"!:_lbéflJ, com distinç!ío. _No ano segyinte, adolescen~ __t!t.tm_eia-idade, vence o vestibular para Medicina e s_e matriculafiaQuelajá aludida escola. Em 1.3 c:te_ d~en:tl;:ti'Q de 199_9, cqla
o~demédico.
____ _
Para começo de piofissão,-elegeu ã Própiia sede- do seu rnunidplo, onde di nicou durante seis
an9§,_fazend_o-se_pro~s~jona! d_e invejável concei_to. Em 191~_prado v.,.Jadareso-atraiu para o
seu servic;o, _na cadeira de Propedêutica Médica,
tomando-o seu assistente. Quatro anos mais tarde
decide fazei: çÇ>IJ_C!lfS() para Farmacologia, em cujacátedrafoiemitidoem dezembro de 191~,c:om
a presença de Rui Barbosa, que aqui se fizera
seu cliente, durante a "campan!'ta civilista". E foi
a única, ao" qUe se_ sabe, a: _que deu a honra de
assistir o grande brasileiro. Não era, porém, esta,
a dis.ciplina de sua predileção. Fez-se professor
dessa rnatéiia_ para rrieihor capacitar-se ao que
realmente pretendia, ou seja, o ensino da Terapêutica Clínica, N é que se fariam revelados os
seus grandes dotes de professor. E seis aii.Os depois se submete a concurso para ela, tomando
posse em 16 de julho de 192.5, permanecendo
em inint~m.lpta ~vidade até 1957, quando o alcançou a aposentadoria compulsória. trinta e oito
anos, por conseguinte, de constante labor em proveito do ensino médico.
·
Nele, ou no seu desempenho é que se criaram
as incompreensões e_inlrn_iza9es que ~_acompa
nhariam até a morte. Dê~se,_a palavrã ao ilustre
professor JÕSé Silveira, seu ex~aluno e depois colega, como renomado professor de Tisiologia: "lncompreendido, na époCa, pOr nós e pelos seus
pares, foi, na verdade, o guia de que carecíàmos;
o único professor que se preocupou erh nos ensi~
. nar qual deveria se_r o n~ comportamento peran~e o doente, no hospital e na clínica privada,
mostrando-noS COffiO fee®f-:105; COilduúr. o seu
exame, falar ao seu alcanç_e~ presCre'ver com correção e de acordo çorn _a §õl,la sity_ação financeira.
infundindo-lhe confiança e fé; fatores dec:Isivos
na sua cura".
Ensinando a receitar para "doentes pobres e
ricos", de~ Fema_nQo__$ão_ P~ulo, aó dese~penho
da disciplina, um sentido especial inimitável,
que assegurava -ª-o_ médko o_ seu_ papel de não
desfazer esperanças, e aliviar, no que fosse possí~
vel, a desilusão e o Sofrimento. Naqueles tempos
ainda se formu1ava multo, e eram poucos os produtos industP~izados, nem sem_J?~ acessíveis à
bolsa dos desamparados da sorte. A prescrição
sem o remédio lhes agravaria necessariamente
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a doença, contrariando, evidentemente, a própria
filosofia da arte médica. As críticas e restrições
de que fora vítima, no particular, inversamente
o engrandece!Wll n~ adm_iraç:ã_o e no respeito dos
seus ex-alunos. Nenhum deles deixou, nunca, de
procurá-lo, retomando à Bahia pãra visitá-lo e rever a velha facu1dade.
Mas era, ao lado disso, um professor rigoroso,
entre os que mais o foram, no c_urrtprimento dos_
seus deveres, absolutamente justo e intransigente
na avaliação do aprendizado, e para quem o ..pis-tolão" não valia, viesse de_ quem viesse.
Humanista de invejáveis recursos, fez~se, também, exímio cultor do nosso vei;Tiáculo, escrevendo-Cof\!..correção e ~til o próprio os seus trabalhqs. Ainçla efl_"lpenh~do em ~judar_o pobre clínico
do interior, compôs-lhe um dicioõário ern dois
volumes- "Unguagem médica popular no Brasil".)ogo ime_~iatamente esgotado.
Aposentado após 38 anos de constante labor,
pretendeu, "linda, e lhe foi negado pela sua escola,
que se lhe desse quatro leitos na S1,18_ velha enfer:m-aria, onde seguisse ensinando, sem ônus para
a facu1dade, a quantos, por_acaso, pretendessem
continuar ouvindo os conselhos da sua longa experiência
Encheu, a bem dizer, quatro décadas, como
o calor do seu d~empenho, no en~ino e ~!a prática da Medicina. Mas disto só se lembraram sete
anos depois, para conceder-lhe o título de ''Professor Emérito". Falecido em 13~7-7~. não lhe
prestou a nossa CJFBa as honras e homenagens
a que teria im;ontestável direito. A outros muitos
tem dispensado, tambêm, ela, iguais ou semelhantes desconsiderações.
_
É oportuno relembrar, neste momento, a esse
respeito, as palavras de profunda sensibilidade
e amargura há pouco pronunciadas pelo renomacio e emínente mestre Prof. Al~do de Q~iroz,
ao lhe serem rendidos, pelos seus ex-discípulos,
os mais justos louvores por ter completado 60
anos de exercício regular da profissão,_-32: dos
quais dedi_cados, paralelamente, e com bn1hantismo, ·ao desempenho do magistério, naquela
mesma faculdade: "Senhores, há 1O anos, ~
mente numa terça-feira, áesdã eu, sil~ncio_so e
·triste, as escadas desta casa. EStava aÇJosentádo,
despachado, pelo dispositivo ignóbil de uma lei
cretina. que ·manda itriObilizar e arq4i'V<lr os seu:5
septuagenáríos. Como se a sabedoria, senh9res,
não fosse apanágio dos andarias. Dois dias depois recebia uni offcio, um papel, c9m palavras
formais, secas, protocolares, pelo qual o reitor
Ma$carenhas me agradecia os serviços prestados
à Faculdade de Medicina durante 32 anos. Passemos, porém, -esta página".
As homenagens, pois, que hoje são tributadas
à veneranda memória do grande Prof. Femãndo
José de São_Paulo, neste primeiro-centenário do
seu nascimento, s6 se farão completas quando
for escrita, com isenção, a verdadeira história da
nossa querida facu1dade.
Tendo vivido para a famíli~, para a escola, para
a sociedade e para a Pátria haverá falecido, certamente, na rriesma trãriqüilidade de consdênda
que fez inspirado, ao Imperador Pedro D, morto~e
xilado; após meio século de serviços prestado?
ao seu país, a significação e insuperável beleza
destes dois versos; "Sereno aguardare4 no "meu
jazigo~

a Justiça de Deus na voz da História':
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e lembrados, quando comemoramos, festivamente, o centenário do seu nascimento, para
mostrar e demonstrar que toda sua vida universitária, do primeiro ao· illtimo ato, foi por ele mesmo conqUiStada, através de duros embates, muito
estudo, trabalho,- honestidade e seriedade de
EXEMPLO DE SABER,
Comportamento. Não foi -repitamos - o resultado de arranjos prévios, interesses escuses, inDIGNIDADE E HONRADEZ
fluênc_ias suspeitas, circustâncias menos nobres
A Tarde - Sexta~ feria, 29 ·de maio de 1987 e saêú.as. Por isso, livre e indep(:!ndente, sem com-Josl! SUveira promissos secretos ou inconfessáveis, pôde manter-se s_empre com dignidade e honradez. Curioso
Quando Prado Va1Jadares Se debatia, na peleja é que, isso não obstante, ou talvez por isso mesacirrada em favor da obtenção da cátedra, num mo, ensinando a· boa e útil Medicina, aquela que
dos mais ruidosos concursos na Fáculdade de a duras penas aprendera no interior e a que mais
Medicina no Terreiro çleJesus, em meio da moei~ nvinha. deixou de ser bem entendido, até pela
dade deJirante, entre os seus mais ardorosos de- própria moçada, mal-acostumada e preconceifensores encontrava-se Feniando São Paulo. Ta- tuosa. Dele esperavam-se a retórica farfalhante,
manho seu entusiasmo, que o próprio candidato, os arroUDos oratórios, -a sabedoria fofa, entretida
um dia, espontânea e sinceramente, lhe disse: por falSa e pretensiosa erudição. Como suas aulas,
"Se chegar a professor, irei buscá-lo, onde_ quer claras e bem lançadas, eram inspiradas no que
que o encontre, para ser meu primeiro assistente". vira e observara na sua grande experiência no
Apesar do brilho excepcional das suas provas, meio rural, em cantata direto__ com a realidade
foi seu contendor, não menos capaz, o escolhido. brasileira. passaram a considerá-lo menos comPassam-se os tempos. Surge a Reforma Rivadá- petente e capaz. Prejudicava~o.-ainda, seu desabavia. Não mais exigem do candidato preterido novo
lado amor à Justiça Levando em conta sua resconcurso; deram-lhe outra cadeira de Clínica Mé- ponsabilidade na formação de profissiGnais que
dica, como prêmio do seu próprio valor. Fiel a Irianl lidar com o maior bem, a vida humana,
seu compromisso, conseguiu Valladares arrancar, não -deixava passar 9 aluno ~~preparado e vadio.
de Feira de Santana, o amigo, já bem implantado, Imparcialmente premiava os bons estudantes e
com rendosa clientela, para vir trabalhar a seu castigava os indolentes e irresponsáveis. Para ele
lado. Não lhe oferecia vantagens financeiras; o
não valia o pistolão, o cartão de- i-ecomendaç:ão,
salário dós que se dedicavam ao ensino foi sem- as pressões de qualquer espécie. Com o tempo,
pre ridículo e miserável. Dava-lhe, apenas, oportu- resistindo a todas as forças negativas, a verdade
nidade para desenvolver seu talento, realizar seus veio à tona. À medida que novas turmas começasonhos de melhoria e perfeição. DemOnstrando vam .a cliWcar, espalhava-se a noticia de que só
desinteresse pelo dinheiro - tônica permanente ele ensina aquilo que o prOfissional deveria saber
da sua vida-, não hesitou um só instante. Tudo
para- iniciar bem, e -com segurança, sua carreira.
abandonou para vir trabalhar, estudar e progredir A fama de professor exigente, reprovador implasob a orientação sábia e estimulante _do mestre cável, cada vez lhe dava mais prestígio e respeitaque, de modo tão cordial e espontâneo, o chama- bilidade. Mesmo os feridos pelo golpe da reprora_ Assim, decidido, firmado nos seus próprios vação lhe faziam justiça. Daf a repetição das prodotes intelectuais e na sua grande capacidade vas de admiração e apreço dos seus alunos. Por
de trabalho, ingressou na carreira universJtária;
váiias vezes rec~beu as horiçaS do paraninfado
livre e independente, fora da influência de grupos,
e homenagens de gratidão ... E com tanto maior
estranho a conchavas suspeitos, desligado de
freqüénê:ia, quanto mais estudiosa e independenqualquer compromisso político ou de natureza
te a turma que se formava ... Agnóstico, a princípiõ,
suspeita. A tarefa não lhe foi fácil. Sobre ser amigo
logo se tornou um fervoroso crente. Praticava sem
de um dos mais combatidos professores -vitima acanhamento suas obrigações religiosas. Bom·
constante da inveja e do despetto -não se aprecristãO mantinha as mais intimas relações com
o clerd Fundador e presidente perpétuo da Sociesentava com as credenciais que, naqueles ~m
pos, eram consideradas fundamentais ao c!xerdade qe São Lucas, difundia entre os médicos
dcio da cátedra superior: exuberância verbal, en- que a freqüentavarri a melhor doutrina .. Seu contusiasmo, fluência oratória. vivacidade intelectual
sultOrio vivia cheio de )?i.SpOs, moilSenhót"es, cônegos e padres, frades e freiras-... Quase não conhed
esfuziante e ruidosaM De pequeno porte, ligeiraum religioso, a começar pelo meu tio Loureiro,
mente pálido, vestido. cOm dis~rição, gestos moderados, recatado e cerimonioso, não chamava
que não fosse seu cliente. Atendia a todos carinJ:to~
atenção, logo à primeira vista. 56 com a intimisa e grab.iltamerite. -CurioSo era que, tainbêm gradade s_e perceberia como falava desembaraçadatuitõ, o Serviço que prestava aos juízes, às professqras, a todos os que, no seu conceito, ·"não- timente, escrevia bem e, sobretudo, conhecia a
nharTi-âinheiro para gastar Com médico''. ÇÇ~m
fundo a matéria que pretendia ensinar. Começou
pensava ele -até certo ponto- o prejuízo mateinscrevendo-se no Concurso de Farmocologia,
rial dessas horas de trabalho com sua ampla cliendo qual saiu vitorioso. As oposições logo se iniciaram: condições pouco favoráveis foram-lhe oferetela:}loUVe Uffiã: época em que não só toda Bahia,
senã_o grande parte do Nordeste, nada decidia,
cidas para execução das provas práticas: sua tese
em termos de doença, sem ouvir a palavra sábia
gerou uma polémica que chegou até os jornais
do grande médico: do professor Fernando São
leigos. A tudo resistiu. E, com tal Competência
Paulo.
se houve, que nenhuma dificuldade teve quando,
para atender seus maior~s pen_do_res, guis transfeEntendido em assuntos da língua portuguesa,
rir-se para a Cadeira de Terapêutica Clínica, onde
nunca se_considerou um homem de letras. Tanto
fui encontrá-lo. Tafs fatos merecem ser contados
assim que, candidatando-se, certa vez, à Acade-
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mia de Letras da Bahia, sob Imposição de amigos,
por um simples incidente, uma mera incompreensão do seu presidente na fiXação da data da sua
posse, em carta memorável. abdicou da tão cobiçada imortaíidadci .. Não é que lhe faltassem credenciais. Para provar a razão de ser da candidatura. apresentou, além de vários outros escritos,
o seu notável livro IJnguagem Médica Popular
no Brasil, obra hoje clássica, fonte de_ consuha
permanente dos entendidos, onde se revelam
suas grandes qualidades de escritor, pesquisador
beneditino e sério, homem de letras na mais rigorosa expressão da palavra. Era, desse jeito, o grande Mestre, o inesquecível professor. Sério, ·discreto, superior, fidalgo e nobre, em todas as passa,:
gens da sua vida exemplar. Pai responsável, esposo fiel, simbolizava a figura auitera do bom chefe
de familia. Requisitaqo, preferido, acatado e estimado pelas mais idóneas e expressivas agremiações filantrópicas, dava-lhes, sem recompensa
econômlca_de qualquer espécie, carinhosa atenção, zelo inigualável, despreocupado sempre com
o prestígio ou__a importância do cargo que exercia.
Na defesa dos pobres, a favor das grandes causas,
assumia atitudes definidas, hwnanas e corajosas.
fntegro como poucos, não tolerava a trapaça,_ a
barganha, a inescrupu1osidade, a má aplicação
dos_ dinheiros públicos, o neg6cio pouco asseado,
os movimento:;; escusas, a malandragem, a inércia e a mentira. Impávido e sereno, resistia a todas
as ameaças; previa as revanche~ todas dos prejt,~
dicados, dos que, sem resultado, tentavam cor·
rompê-lo. Não admira, pois, que seus Inimigos
claros ou seus falsos amigos, respeitando-o, emM
bera deixassem de aplaudi-lo, homenageá-lo, de
lhe fazer justiça. Quando pretendeu ocupar, lçgo
a"ºsentado, uma si!J1-pl~~ _s~a, para continuar a
enSinar, sem nenhuma compensação financeira,
no Hospital das Oínicas, ninguém, que eu saiba,
insistentemente, o defendeu. Reação lastimável
de insensibilidade e indiferença, para com aqueles
qu_e, à frente de jovens médicos e estudantes,
pela primeira vez, entrou no Palácio da Aclamação
para solicitar dos. poderes públicos decisiva e
substancial ajuda, precisamente, ·para iniciar as
obras desse mesmo hospital. Também não houve
a aceitação, lógica e desejáveL da sua grande
e rica biblioteca, oferecida à Faculdade de Medicina, a qUe tão devotamente serviu e honrou...
Felizmente que nada disso o atingiu; inúteis
todas as-·tentativas para anulá-lo, porque, da sua
personalidade singular, dos seus atos de independência e _coragem, não se esquecem nunca os
que tiveram a ventura de conhecê-lo. E dele se
recordarão, por certo, as futuras gerações ao tomarem conhecimento da grandeza e _elevação da
sua obra humana e patriótica; do seu excepcional
exemplo _de saber, dignidade e honradez.
liM MESTRE NOTÁVEL
A -r:arc:l~ ~Sexta-feira, 29 ~e maio de 1987

Consuelo Pondé de Sena
Conheci-o pequena ãlnda: NoS- teinpos radiosos da minha trêfega infância de garota irrequieta
e traquina, no Colégio de D. Anfrisia, onde estudava sua filha F.ernanda. a primeira Fémanda que
conheci na vida e por cuja simpatia, muitos anos
decorridos, sugeri fosse esse o nome dado à minha única e querida neta.
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Não esqueço p mestre respeitável, muito menos sua serena e 1ormosa esposa, D. Edith, ambos
sempre impe<:-ávrt e elegantemente trajados, na
sobriedade pr6J*ia das pessoas de requintado
gosto e fino tra~.
_
Eram amigos de D. Anfrisia, fraternais e c:onstantes, que deles certo dia rec~be\.1 uma belíssima
mobília de sala de jantar, régio presente que, tanto
ela quanto 8. Rita sua querida irmã e companheira, sempre fizeram questão de mencionar.
Admirava-os bastante. Ao vê-los, quando de
suas freqüentes visitas ao Colégio N. S. Auxiliadora, neles fixava meus olhos de menina observa-

dora, de repórter que sempre quis ser, mas o
destino não mo permitiu. Gostava de observar
o harmônico e distinto casal. Confel'nplando..o,
por vezes, com certa insistência que eles percebiam, tenho certeza.
Essa"ctüiosJdade decania do fato de meu pai,
Edístio Pondé, meu mentor e lrleu ideio,_ sempre
se referir ao mestre de Terapêutica baiana com
particular respeito e vivo carinho. Diria, talvez, quase devoção.
Apreciava-lhe, o ex-aluno diplomado em 1925
que, no ano da formatura, tivera o infortúnio de
perder seu pai, o bom jutz, aos 54 anos de idade,
o senso de justiça, a competência indiscutível,
o respeito que impunha à classe, a exigência no
cumprimento das tarefas acadêmicas, a assiduidade às aulas que, teóricas e práticas, eram por
ele exclusivamente ministradas, a maneira sóbria
de tratar os discipulos, por vezes chistosa e sempre cordial, e de, depois de diplomados, ajudá-los
na clínica particular.
Foi meu pai, pois, um desses beneficiários da
generosidade do mestre, a quem Fernando São
Paulo muito favoreceu, encaminhanâo-lhe portadores de enfermidades neurológicas. Creio mesmo, ter sido o único, dentre todos os seus professores. aquele que, efetivamente, o aUXiliou na formação da incipiente díruca particular.
J'o\ovlda, pois, pelo sentimento de gratidão, que
aprendi a cultivar no lar paterno, e desejosa de
homenagear àquele a quem, se vivo fosse, rende-ria meu pai a reverência de sua saudade, pennito-me fazer algumas considerações acerca do
pranteado professor.
Penso cabei, neste instante, traçar ligeira resenha biográfica sobre o professor Fernando Jos~
de São J:'aulo, nascido a 30 de _majo d~ 1887,
no arraial de Santa Bárbará, hoje cidade, àquela
altura integrante do município de Feira de Santa,na. neste Estado. Eram seus pais: Patrício José
de SãO Paulo e Joaqubn Mônica de São Paulo.Criança, ainda, revelou privilegiada inteligência,
rara vivacidade, tendo realfzadp o curso primário,
na cidade natal, com o professor João Muniz,
que lhe ministrou, igualmente, aulas de Francês
e de Latim.
Em 1902, transferiu-se para SalVador a frrn de
dar prosseguimento aos seus estudos, matriculando-se no Ciinásio São Salvador, onde fez modelar curso. Em 1904. aos 17 anos, ingressou na
Faculdade de Medicina da Bahia, onde se doutorou em Ciências Médicas Cirúrgicas em 19o9,
defendendo tese "A vida sexual dos condenados".
Após sua diplomação, regressou à terra" 1-tatal,
onde atuou como médlco até 1911. Transferindo-se, posteriormente, para Feira de Slmtana:
exerceu a profissão naquela cidade, de 1912 a
. 1917. Na mesma oportunidade, submeteu-se a
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concurso para as cadeiras de Farmacologia e Tetranspirou, indevidamente, nas páginas da imrapêutica, tendo sido em ambas aprovado brilhanprensa, sendo entendida como ultimatum, à _CJ!.le
temente e por unanimidade. Passou, então, a ocueleito por unanimidade, mas ainda não investido
par a 1' Cadeira. transferindo-se, em seguida, para
da dignidade a que fazia jus. Sen~ii2_ilizado com
a desagradâvel ocorrência, Fernando São Paulo
a de Terapêutica, que desempenhou com competência,_ f!gor e dignidade até 1957, em cuja ocadirigiu-se a Carlos R~~iro, desistindo da Academia, pois não lhe agradara o tom de advertência
sião aposentoll-se ·aó citingír a corripLils&ria.
e sua divulgação pública na imprensa.
Por proposta emanada da Factildade de Medicina, aprovada em sessão do Conselho UniverEsse epis6ido relatado minuciosamente por
Renato Berbett de Castro em seu JiVtó Breviário
sitário, no -dia 20 de dezembro de 1963, sendo
da Academia, diz mais do. que qualquer outro
relator o professOr Alceú Roberto Hiltner, foi oUtorgado a Fernando José de São Paulo -a· título de
da independência de espírito de Femàndo São
PrOfessor Emêrito. Essa dignidade lhe foi entrePaulo, do seu desprendimento em face da hongue oficialmente no ano segUinte, durante o Reitoraria e acima de Qualquer consídei'ação, do seu
rado .'\}bérico Fraga, saudando-o o professor
elevado sensO âe- dignidade pessoal.
Newton Guirn()râ.es.
O acadêmico não empossado, fato único na
história da Academia de Letras da Bahia e quiçá,
Altamente. conc_eituadg_ ert)_nos$Q meio, foi homenageado em diversas ocasiões, atrãVé:s de cardo Brasil, deixou inúmeros trabalhos escritas, sengos em com[ssões.
do o mais notável d!! todos Linguagem Médica
Effi 1919, assistiu, como médicO, ao notáVel Populé\r do Brasil, obra de extraordinário valor é
utilidade, sobretudo para aqueles facultativos que
brasileiro Rui Barbosa, quando de sua candidatura
à Presidênci<! <ia República, acompanhando-o, intrabalham no interior e necessitam lidar com o
povo inculto, s_abendo entender-se no seu linguaclusive, durante sua excUrsão Pelo interior do Esjar matuto.
~do. Para~1,11oU váriaS turmas dei gr~duados em
Pessoalmente, tive ocasião de assistir ao profesM~dicina, tal o prestígio que desfrutava entre os
jovenS estJ,.idã:ntes, que malgrado o seu rigor e
sor Gerson Pinto, seu assiStente durante longos
severidade, consideravam-no modelo de mestre.
anos, atender a uma paciente procedente do inteEm 1943, integrou uma comissão composta
rior, por mim conduzida_ a seu consultório, com
ela dia1ogando durante todo o tempo através de
pelos Drs. Arlindo Luz, Rogério Faria, Fernando
G6es e outr_o_s, incumbida -de conceder assistência
expressões populares, aprendidas, segundo me
aos italianos e_ alemães asilados na cidade de Ma-revelou, com o-mestre Fernando São Paulo.
Fernando São Paulo realizou um ·casamento
rac~. no sertão baiano. em façe de campanha
que vinham sofrendo em função da Segunda
feliz, unindo-se em 19 de julho de 1913, à profesGrande Guerra Mundial. Tendo a Itália: e Al~ma
sora E;dith Gomes dos_ Santos, natural da cidade
nha_, ao lado do Japão, participado do Eixo, muito
de São Gonçalo dos Campos de cuJo cons6rcio
padeceram os filhos desses países quando da
nasceram três filhos: Dr. Sylvio de São Paul~ m~
declaração de Gu.c::rra do Brasil, vale dizer do seu
dica sanitarista _e major da Reserva das Forças
engajaménto aos aliados. Fernando São Paulo,
Armadas Norte-Americanas, residente nos Estados tinidos, onde viveu durante longos anos e
tenente--coronel dª Resetva, muito colaborou, naquela ocasião, com a PoJíç:~a. Militar, visando à
ali faleceu;: Dr. Ângelo São Pa.ulo, jurisconSultó,
proteção dos afudidos estrangeiros. Movido excluresidente em Brasma, também falecido, casado
cOm· a Ora Vera de São Paulo, de_cuja . ur,i~o
sivamente pelo interesse humanitário, declarou
sobre o assunto:_ "Não somos nazistas, somos
nasceu o único descendente, Eduardo de São
humanos",justifiCar1do oissim a sua poSiçãO frente
Paulo, e a Sra. Fernanda de São Paulo d'Ãbreu
o caso e a escolha de Maracás, em lugar de região
Gom~s. casada com Jí:Íiio" Martins d'Abreu -doinsalubre para .onde deveriam ser destinadoS ao
mes, industrial, reSidente na PóVo3 de-Vaizim·Portugal.
-exterlnínio CãS-o lã:l transferência se concretizasse.
AlgUmas VezeS, reCebeu convites e recusou-os
Ferilaildo São Paulo foi, sem sombrã áe d(Mda,
todos~para_ocupar cargos na administração públium dos mâiOres meStres da ftossã. MedÍcinoi tun
ca do Estàdo e dO Pafs ·à exemplo da insistente
dos mais respeitáveis professores que atuaram
convocação do int.eNentor Pinto Aleixo, que o de.na Faculdade onde ele tanto dignificou. Não transejava comO seu SeCretário de Educação e Saúde.
sigia com o estudante, mas sempÍ"e agia COm
No exercído docente, teve opo~dade-de parcorreção e justiça. Era um homem cuja integriticipar de bancaS- examinadoraS- de -C:ohcurso, - dade moral, respeitabaidade e bom sensO-estaatuando sempre de-mbdo brilhante, com absoluta
vam acima de qualquer suspeita, mesiiiô quando
sob o julgamento dos adversáriOS.
-isenção, srua na Fac:Wdade d~ Medicina da Bahia,
seja nas do Recife, São Paulo, Paraná e Rio de - Como todos aqueles que buscam agir com
Janeiro.
isenção, e são reconhecidamente incorruptf\rêis,Candidatando-se à vaga 21 da Academia de
não s6 f~ al_guns desafetos, COf1?.0 c_r_loú ã:lgurnas
áreas de atritos irremovíveis.
··
Letras da Bahia, cujo patrono é Francisco Bonifácio de AbreU- Bãrão de Vila da Barra e fundaTais Personalidades, admlrãVE:is por sua inteireza, por sua insubmissão ao arbítrio, não se amoldor -Filinto Ferreira Bastos, a eSte deveria suceder
casõ tlão }ili.We:sse oconido.epiS6d.io inédito, -ein
dam aOs etpedientes desonestos, não colivivem
nossa'lerra. Tendo postulado, através de carta,
com a_s__c_ircun~ãncias incõrretas, s~ndo, pof iSSo
a sua insqição n(} dia 2~-de setemb{o ·de 1939,
mesrnô, freqüentemente incluídas entre os raru.furet.ardou,-Contudo, tOmaiJ;>osse. Por esse motivo,
zas--e intolerantes.
reCebeU urria carta dà presi5fência da instituição,
Fácil, cómodo, prático, é estar sempl-e ao JaOO
assinada pelo jul-fsta Carlos Ribeiro, fixando-lhe
do poder, agir com indulgência ser condesce_no piaiO miDdrilO-de 3 de novembro de 1941 para
dente com os infratores. Facílimo é conviver com
que viesse, fanalmente, inteQrãt aquele egrégio so-o denominado sistema do "facílitárío", dar jeitinho
dalicío. A referi~ mensagem, de caráter privado,
em tudo, trapacear a verdade, agir irresPQnsa-
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velmente, acobertar erros. atoar com dois pesos
e duas medidas. enfim, ser bonzinho, ainda que
débil de caráter, pusilânime e franco.

De modo geral, não agradam à maioria, as pes-

soas que unlizam a franqueza, em lugar de dubie-dade e da mentira.
Por tudo isso, devoto o maior respeito à veneranda memória de Femando São Paulo, porquan~
to s6 me merecem respeito homens de sua têmpera e coragem.
'
Sertajeno da Santa Bárbara, homem forte nas~

cido nas bren~as do sertão, cedo transplantado
para a ddade, carregou consigo, vida afora, a
all:Steridade do sertanejo descrito pelo incompa-

rável Euclides da Cunha: "O sertanejo é antes
de bJdo um forte".

Fernando São Paulo,. homem de média estatura, frágiHisico, era mais forte do que os gigantes
que tentaram subjugá-lo, sem jamais conseguirem seu ifrtento. Por isso mesmo, merece as homenagens que a Bahia digna hoje está prestando
à sua respeitável memória.
"SOO SEU AMIGO"

A Tarde- Sexta-feira, 29 de maio de 1987

Cid Teixeira
Outros que escrevam ou digam do professor
doutor Fernando José de São Paulo em sua erudição, em sua ciência médica, em sua pedagogia.
Seus alunos e os professores seus contemporâneos que falem das excelências da sua cátedra
na Faculdade de Medicina.

O que ponho, agora, no papel é m21téria rigoro-samente pessoal. Por isto mesmo, tenho todas
as dúVidas sobre a pertinência de texto tão subj~
tivO e intimista na hora em que instituições públi~
cas comemoram o centenário do nascimento do
médico e professor.
Dois jovens,· no começo do século, se conheceram na convergência de um interesse comum,
embora estivessem, no modo de ser, tão distantes
um do outro quanto a água do vinho.
Um deles, urbano de Salvador, empregado no
comércio,. querendo ser caixeiro viajante e, daí,
estabelecer-se com firma própria. Cumpriu todas
as etapas. E era um dionisíaco aOs extremos.
Amou a vida e amou na vida, até o final. Era
meu pai.
O outro, sertanejo, de Santa Báfbara, estU.dâi1te
de Medicina, querendo ser clínico, e, um dia, professor da Faculdade do Terreíro. Cumpriu todas
as etapas. E era um ascético, um- contido que
chegava aos limites monásticos. Era Fernando

de São Paulo.
Em ambos, um pendor comum que a vida se.
encarregou de sufocar com o muito que lhes Peu
a fazer, o gosto pelo desenho. pelas artes plásticas.
Aquelas duas personalidades dfspares se conheceram nas salas (mais tarde tão da minha
intimidade) da Escõla de Belas Artes, da Rua do
Tijolo. Lá, entre outros professores, Lopes Rodrigues e Oséas Santos eõsii"iãvam oS mistérios de
colocar no papel e na tela o traço e a emoção.
Tudo muito francês: pé3pel."cansoli", tintas "Le
FiãnC", bastões de. "fusain" e modelos de gesso
que eram cópias c:Uretas da estatuária do Louvre.

Para auJas a caixeiros que moravam no Monturinho de São B.ento, ou estudantes que, em alguma pensão, pudessem curtir as saudades do rural
de Santa Bãrbara.
Os dois amigos faziam estudos sobre ·pês. O
dionisíaco veria pé~ forma, o suporte fisico (ou metafísico.. .) de um corpo feminino, o amigo ascético
veria o pé-anatomia: músculos, nervos, ligamentos. Quem sabe, sonhava chegar à perfeição dos
desenhos que ilustram a Anatomia Descritiva de
Testut
Os dois amigos eram opostos. E, porque opostos, se completavam. E, porque se completavam,
foram amigos a vida inteira e depois dela.
Outro momento vivido, em conium, pelos dois,
ainda mais soldou-lhes a amizade: a história do
Colégio Nossa Senhora ALJXiljadora, naquela casa
que fora dos padres lazaristas, no a1to da Ladeira
da Fonte das Pedras, depois de ter sido no Largo
da Cruz do Pascoal, ainda. está para ser escrita.
Queira Deus que não seja por a1guma ex-aluna
s6 de boa memória, que se limite à enumeração
de episódios vividos em classe; nem por alguém
que- nao- passe da rei:nliifo de documentos, de
fastidi~s l_istas de ~atriculas. Que aquele colégio mereça, para lhe contar a vida, alguém que
tenha na devida alta conta o únenso trabalho de
integração comunitária desenvolvido pela realmente grande educadora que foi Anfrlsia Santiago.
Na década de 20 até a de 30, um homem
bem situado económica e socialmente ter ,uma
"outra" _com filhos e filhas era fato constante. Chegava.. a ·ser, mesmo, uma ·espécie de demonstração de "status" na vida baiana. Tudo, é claro,
solene e hipocritamente ignorado pela familia oficial, com todos os reflexos nos filhos e nas filhas
havidos das uniões paralelas. Era a mesma sociedade - tanto na capital quanto no interior em que, se uma filha ou irmã, na família oficial,
dava wn "mau passo" era, sem remissão, execra~
da, posta para fora da casa, "morta para todos",
~ ~etalhes osten~ivos de luto na paren~ela.
Anfrfsia ~tiago, por caminhos e conjunturas
independentes, era amiga de Fernando de .São
Paulo ~de José Teix~ira. O que estes três, juntos,
fizeram pela assistência e pela integração social
de envoMdos envolvidas em tais discriminaçôes
. poderia. com óbvia ausência da nominação dos
"dramatis Personae", constituir capífulo menos
de 1õuvor_ às suas me!"Qórias c!o que de exemplo
de ação fronteiriça à evangélica, crescida em Importância pelo fato de serem, os dois amigos,
ao tempo, agnósticos.
_
Quando nascl o padrinho natural já existia: meu
padrinho Fernando. Chamei-o sempre assim. Assim o vi toda a vida.
Um dia, fui apresentado à morte. Pessoalmente.
Na pessoa do meu pai. Estava eu na idade em
que morrer é coisa _que só acontece aos maus
das histórias e aos bichos do quintal. E aquele
homem que, mais do que ninguém, amou a vida,
estava morrendo na minha vista. Estava morto.
Pouca gente perto. Fernando de São Paulo junto.
Tenho o pudor ....:.... o terror, diria melhor - da
pieguice. Só digo que, em meio à perplexidade
apavorada em q!Je me encontrava, vi (ainda vejo)
Fernando de Sã.o Paulo me estendendo a mão
e dizendo, aduho e contido, uma só frase: "Sou
seu amigo''.· --

e
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Dali em diante, muitos e variados foram os caminhos e os atalhos da vida, A simples afeiç!.o,
ou algum impaludismo mal curado que se chegava ao figado ou gripe teimosa, com previsões
de piora, levarãm-me muitas vezes ao consultório
da Rua da Misericórdia. A frase na entrada e na
®ida era sempre a mesma, agora já replicada
por mim em igual tom: "Sou seu amigo".
_Fernando de São Paulo continuou ascético,
quase monástico. Eu era um jovem, filho de pai
dionisíaco e não tinha como nem por que ser
falso à herança. Discordávamos. Dis~ordamos.
O que não impedia a amizade dele, nem a ami~
zade e a admiração minhas. E sempre a mesma
frase: uSou seu amigo".
Os trabalhos de ampliação das pesquisas sobre
Medicina popular que acresceriam o texto da se.gunda edição (que não viu) do seu clássico sobre
o .assunto, o ~forç.o para sensibilizar editores que
colOcassem ao alcance de todos os pioneirismos
seiscentistas de Willem Piso e Georg Marcgraf
já encontraram Ferilando de São Paulo conver~
sando com o afilhado jovem já envolvido com
coisas da História. E foram muftas, muiií.sSimas,
as conversas em que tanto aprendi. Conversas
que começavam e tenninavam, sempre, com a
mesma frase.
Um dia - na última vez que nos vimos estendi-lhe a mão e foi a minha vez de tomar
a iniciativa: "Sou seu amigo". Do fundo de uma
consciência que se esvanecia na sua capacidade
do comando de sí mesma, ainda vejo o mesmo
olhar de sempre, o mesmo sorriso contido de
sempre.
E tudo isto registro, discutindo o cabimento
de fazê-lo em meio às homenagens formais que
são prestadas à figura do professor doutor Fer·
nandoJosé de São Paulo, catedrático de Terapêutica Cínica da Faculdade de Medicina da Bahia.
DEPOIMENTO

EucUdes Neto

ABahia orgulhava-se então de uma aristocrada
intelectual médica que manejava o bisturi, a lâmina do microscópio, o estetoscópio e a palavra
com a sabedoria dos ·luminares. Profundo h uma~
nismo fazia parte do cotidiano nos anfiteatros.
Da.va bom toque o conhecimento do grego, das
literaturas, das discussões filosóficas na Escola
do Terreiro áe.)éSus. ds lentes de MediCina distinguiam-se dos outros mortais, eram apontados nas
ruas, viraram placas e Oronzes nas praças. Ocastiço enobrecia as teses médicas e os artigos das
revistas especializadas de muitos mares. _Escrevia-se em latim por diletantismo, .disse-me um
dia Giovani Guimarães, jomalista-médico, e eu
menino da roça, deslumbradÕ com a Corte. Os
discentes estrugiam em palmas delirantes, após
as aulas proferidas pelos deuses do .Olimpo, oradores à Vieira, lapidados ao usarem o verbo no
ensino da ciência médica, sem uma esquírola de
descuido quanto ao vernáculo. Quantas vezes sai~
mos. da escola de Direito para ouvir Estáde> de
Uma e Aristides Novisf Tempos de Prado VaJadares, Leôncio Pinto. Ares de Clementina Fragã, AJ~
fredo Brito. Fernando José de São Paulo, um deles,_ L.evava o Raío-X na ponta das falanges. enxergando as entranhas do organismo à simples percussão. A oiça, visão e.. o olfato, hoj~ atrofia!1os
no médico, substitufam os computadorizados ......,..
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às vezes, mais mercantilistas que necessários,
Deus me perdoe,jejuno que sou em tais assuntos.
Versado em clássicos, preparava o ''Unguagem
Méc:üca Popular no Brasil", dicionário de muito
fôlego, súmula de saber, amor e saudade pelas
práticas do sertão, sua cepa, ao tempo em que
se aprofundava na Terapêutica Cínica. Parceiro
de Silva Melo na análise da verdade empírica inte-

riorana. Cultuava a Medicina como um fanático,

ali na RUa da Misericórdia, loca1 nobre à época,

onde preenchia enormes fichas de acompanha-

mento aos doentes- precioso docum~tário de
Clínica Médica, que deve ser preservado. A largue-za de conhecimentos em qua$e todas as áreas
permitia que nos brindasse com aulas, solicitadas

ao acaso, sobre, por exemplo, o alcoolismo e suas
implicações na fisiologia, psiquê e descendência
eu
e seu filho Ângelo São PauJo, também de sempre
dolorosa saudade. Estou- a__-vef o mestre, baixo,
testa avançada, olhos percuc-ientes, atento no traje
até na intimidade da sua biblioteca, cabelos repar~
tidos· e penteados na justeza do esmero, roupa
clara, espigado, ligeiro, sóbrio à mesa, afumando
· que a guJodlce matava mais que a fome, riso
contido, examinando o discente que éramos nós
todos os da sua convivência. Polido no trato. Valente, ao enfrentar as proposições contrárias ao
seu convencimento. Coma vivia entre grandes,
enormes eram as disputas pelos largos espaços.
Por vezes, duro, sarcástico na defesa.
Acolheu-me mw'tas vezes, carinhosamente, na
aristocrática mansão do Bairro da Graça. Aprovava, delicado, quando dona Edith, sua esposa,
tabaroa na origem e na d~ra, assentava os cabelos, combinava e trocava as melas, arrumava
o laço da gravata, reforçava a merenda e o prato
do colega do filho, egresso das matas de Jpiaú
e morando em água-furtada no fim da ladeira
do Sodré, lá embaixo, longe da família.
Cat61ico contrito, concluiu suas horas na venerável Ordem Terceira de São FranciSCa, a qUem
tanto seiVira, como um monge.
Ali ainda o visitei muitas vezes, já desbotada
a sua memória proctigfosa, desestruturada a inteli®nda, que tanto aprendera e ensinara. De quando em quando, no entanto, acendia-se a luz da
lembrança, e ele retomava da penunbra lilás, já
~ umbral da etenúdade.
do criminoso, já que estudávamos Direito -

FERNANDO DE SÃO PAULO
A Tarde -

Sexta·felra, 29 de malo de 1987

RuySimões
Nos idos de 40, o sexteto já estav~ formado:
e três estud~tes de Engefthària - Carlos Pinto
Soares, Luiz Carlos Araújo e Manoel Leone; três
estudantes de Direito: Talma Reis, Euclides Netto
e Ângelo de São Paulo. Embora tardio e estudante
torto, tive excelente acolhida.
_
Reurúcpno-nos aqui, ali e acolá. A ~de era na
Graça. ohde construíram o_ Ed. Maria Flora, preservando a mangueira da frente._ Conforme o hcr
rário, entrávamO;:S pela Avenida Euclides da Cunha
ou pela Rua da Paz. Em dias especiais, safamos
pelo fundo, lotando o "Oldsmob~e" preto. Fosse
onde fôssemos, cumpríamos um salutar programa boêmfo. Até na casa do professor; leitura de

poemas, por um em voz alta. Tagore era o predi-

1eto. EsteS reci_tci_is ti_nham fundo musical, com
Ângelo ao piano, imProvisando!
Assim conheci, pessoa1mente, Fernando de
São Paulo, em seU próprio lar. Dele e de D. Edith
recebi atenções, p1ereci e~ma - cativado~ Vi
Fernanda, menina e moça encantadora. Também
Sylvio, duas vezes apenas: oficial-médico, condecorado pe!a U._ S. !VmY~:- fáscin_ante. De Ângelo
toniei-me fraterno até sv~ mOrte, prematurã, ffiésmo posterior à dos frate!/i Diniz Carlito e C. Pinto.
Fiéis ao culto da irmandade, ficamos Maná, T.
Reis, Majorziriho ~ eU.
Do professor -são Pau1o _conservo lembranças
inesquecíveis: sua presença fieilava minha vontade de fumai; impôs-me a recoricili8c;:ão com legumes e verduras; exigiu-me a leitura de seus clássicos pred.iletos; transmutou em mania minha fobia
por dicionários!
No evento do seu centenário, devo falar dele,
sobretudo em raZões impéSsoaiS. E começo
usando uma metáfora antiga: às jóias niais ricas,
escrinios; como as mais finas essências, recipientes pequeninos.
Tal quaJ o professor Fernando de São Paulo.
Dir-se-á que também os mais virulentos venenos são guardados em frascqs pequenos. Concordo e ratifico: tal qual o professor Fernando
de São Paulo.
Vou mais adiante e afumo: ele foi a estricnina
da FacuJdade de Medicina, ..
Entendam-me: em função da dosagem, a estricnina pode excitar e pode matar. Com efeito,
o professor São PatJlo soube tornar ótimos Qs
boQs alunos; bons, ç_s regulares; reguJares, os
ruins; e ~afuu os péssimos..~ fazendo um_ bem
à Medicina; tomando mais honorável sua faculdade; livrando os doentes de portadores de diplcr
mas. Tanto é que se tomou nome nacional; credor
do reconhecimento disc:ente; consagrado ernérito
pelos docente:;; imortal como apóstolo do ensino
médico.
_
~·
_
Aluno al~m passou em Te:tapêutica, seu Evan~
gelho, sem conhecer capítulos e versículos. Suas
provas e argüições, meticulosas, eram cobranças
rigorosas do que ensinara, com proficiência e as-siduidade únpar~. Como se tomou proverbial,
sorteado o ponto, apresentado o caso, cabia ao
aluno: cara._cter!zar a dQença ipclusive indicando
a etiologia e formuJar duas receitas - uma para
doente ricO, a outra para doente p-obre. Ambas
bem explicadas e ~elhor dosadas. Óbvio, passar
pof- iilédia ·em TerapêUtiCa ·era raro, verdadeiro
galardão; passar nos exames oral e: prático, uma
vitória, atestado de idoneidade médica. Cair-na
2• época não envergonhava ninguém, porque a
aprovação seria um av_al. Eicar de pé-@_ebrado
poderia ser inusitado em outras. matérias, mas
era .c,omur:t-t~erri TerapêuticaJ ... _ ~ _ _ _ __ ~
Esta, llf!1a das_grandezas do prqfessor Sáo Pau~
Jo:CUtra, no Cõrtsult6rio;-sempre cheiõ, que não
o enriqueceu. o rilédico era_ tão 'exato e ético
quanto o mestre. Na Rua da Misericórdia, no hospltal,--ou em·sao· GcinÇ,alo dos_ Campos jamais
discriminava no atendimento, embora discriminasse __nos honor6Iios1 tantas _yezes d~pens~os.
tantas. ~~es parcelados, até _mesmo esquecidos...
Foi também_-úm_ Puii~ e deix9U, fma- iroilia,
wn_91eJttatio tr~~ç_sqp.r_e iJ:npuridade_s,e imprcr
priedades da lirlguagem;Qlossário de expressões
populares regionais relacionados à Medicinal
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Homem de fé e de feiVOr- católico apostóliCo
romano.
Em nosso último encontro, conversamos bem
menos que nos anteriores. Trouxe para casa urna
certeza e uma tristeza: ele l)âo me reconhecera.
Como terapêutica, fui reler sua renúncia à Aé8demia de Letras da Bahia: um momento ontológico;
uma página de antologia; uma lição de deontologia. E o revi, como agora o revejo: grandioso!

o sR~ PRE8mENTE (F~;n~isco R~rie~r9>
-Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente sessão, designando para a sessão ardi~
nária a realizar-se na próxima segUnda-feira a se-guinte
__
_

ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n? 42, de 1987, que autoriza o Governo do
Estado de Mato Grosso a ratificar a aRenação de
terras de que trata o processo INCRAIPF Corumbá
n9 763n5, de interesse do Sr. Hor.á_ç:lp _Sabino
.
Coimbra, tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em

Plenário.

-2Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nQ 56~ de 1987, que autoriza o Governo dp
Estado de Rondônia a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
150.000,00 Obrigações do T escuro Nacional OTN,tendo
PARECER ORAL FAVORÁvE!.,profertdo em

Plenário.

-3Votação, em turno único, do Requerimento n9
64, --de 1987. de autoria dos Senadores Itamar
Franco e Jamil_ Haddad,_ soliçitando, nos termos
do arl 239, indso I, alínea b, do Regimento Inter~
no, informações junto ao Poder Exeçutivo, com
o objetivo de instruir o estudo do Projeto de Lei
.da Câmara n9 22, de 1984.
~-4-

Mef_lsagem n? 439, de 1986 (no 606/86, na orl~
gem), relativa _à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Qe:ste,
EstadO de São PauJo, a C:O.ntratar operaçao-de
_crédito no valor ·cOrrespondente, em cruzados,
a 15.~~.00 Obrigações do Tesouro NaciQnalOTN. (Dependendo de_ ~arecer.)
~-5-

Mensagem n9 491, de 1986 (n9 698/86, na origem), relativa a proposta para que seja autorizada
a_Pre(eitura M,unic;:ipal de Capanema, Estado do
Paraná, a contratar Operação de crédito no valor
correspondente a Cz$ 4256.000,00 (quatro mi_Jhôes, duzentos e cinq_üenta e _seis mil_ ~9s).
(Dependendo de Parecer.)

1074

Quinta-feira 4

DIÁRIO DO CONGRESSO NÀCIONAL (Seção H)

-6-

ATO DO PRESIDENTE
N~> 140, de 1987

Mensagem rr 515, de 1986 (n• 760/86, na origem), relativa a proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Anastácio, Estado do
Mato Grosso do Sul, a Contratar operação de crê-dito no valor correspondente, em cruzados, a
9.117,74 Obrigações do Tesouro Nacional-

atribuições_que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno _e de

OTN. (Dependendo de Parecer.)..

7

-

-

Offdo n9 S/9, de 1987 (no 230187, na origem),
lução n9 335, de 1986, que autorizou a Préfeituia
Municipal de Umuarama, Estado do Paraná, a
contratar operação de crédito no valor correspondente a 502.056 UPC. (Dependendo de Parecer.)

-8Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n' 33, de 1987 (n• 828/86, na origem), de 24
de dezembro de 1986, pela qual o Senliõr Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Jayme Villa-Lobos, Ministro de Segunda Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República gabonesa.

-9Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n~ 51, de 19_87 (n9 61/87, na origem), de 17 de
março do _corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repúblíca submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Moacyr Moreira Martins
Ferreira, Ministro de Segunda Oasse, da carreira
de Diplomata, para exercer a função de -Embaixador do Brasil junto à República da Coi'éia.
O SR. PRESIDEl'ITE (Francisco Rollernberg)
-Está-encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessAo às20 horas e35 minutos.)

DISCURSO PRONGNCIAI:ib PELO SR.
VIRGh.JO T;ÍVO/i\4 NA SESSÃO DE 1-6-87
E OOE, ENTREXXIE À REVISÃO DO 0/M-

DOR, SERIA PaBUCADO POSTERJCJRMEi;.
o

conformidade com é!_ d~egação de competência
quelhefoioutorgadapeloAtod~ComissãoDire-

_ .... _to_r_a n 9 2, de 1973, e tendo em vista o que consta

relativo a proposta para que s_eja retificada a Reso-

7E

O Presídente do Seni!do Federal, no uso das

--

O SR. VIRGÍUO TÁVORA (PDS -CE. Para
discutir.) ~Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Quando da discussão ·dessa Resolução n<> 1/87
- e aí éstá à direlta de V. EX" o senã:dOr Meira
Filho, que deve estar bem recordado- em nome
do nosso Partido, nosso voto foi apenas uma palavra que encerrava um pedido .Qe explic~ão:
"Por quê''? Por que justamente iríamos nós nos
despojar de nossas atribWções e ficar aqui parados apenas aprovando as mensagens governamentais? O PDS não mudou de pensamento; ele
vai votar favoravelmente ao substitutivo apresentado pelo eminente Senador Alfredo Campos mal menor - , mas continua defendendo o principio de que essas restrições aos projetas dos
parlamentares não se justificam.
Esta a nossa opiniãO~ esse é o nOSSO Voto·.-(Muito bem!)

dos Pr9cessos 008169/87-3, 008152/87-0,
008138/87-7 e 008137/87.(), resolve tomar sem
efeito a nomeação de José OliVeira Anunciação,
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Dumiense de Souza, Maria Andreia Arruda Portilho Simão, Marlene Duarte Serpa, Jacirene Carvalho de Oliveira Santana e Olinda Elisa Gomes
Brasileiro, para o cargo de Taquigrá~co Legislativo, Classe "A", Referência NS-7, do Quadro
Permanente do Senado -FederaJ; ein virtude de
aprovaçao em concurso público horriologado em
24-3-87 e publicado no Diário Oficial da União
de 26-3-87.
Senado Federal, 3 de junhO de 1987. -Hum·
berto LuceD.a, Presidente do Senado Federal.

SérQi6 Soares de Oliveira, Neusa Regina Lucena
Gaivão e Pau1o_Domingos Pinho·dos_ Santos, para

ATO DO PREsiDENTE
N"' 144, de 1987

o cargo de Tãquígra,fo Legislativo, Oasse "a", Referência N5-7, do Quadro Permanente do Senado
Federal, constante do Ato desta Presidência rr'
109, de 1987.
Senado Federal, 3 de junho de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado
federal.

O PresJd~te do Senado Federãl, no uso das
atnbuições que lhe conferem os artigos 52, item
38 e 97, indso JV, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi autorgada pelo Ato da Comissão Dire·
tora IT' 2, de 1973, resolve autorizar a contratação
de Maria de Fátima Rosa Ribeiro, Ubirajara Vicente
da Silva, José Carlos de Matos e Denise Maria
Vasconcelos !unes Pereira, aprovados em Coh·
curso ·público, homotogado em 26-2-85 e publicado no Diário Oficial, dSeção I, de 15-3-85,
para o empreg'o de Datilógrafo, Classe "B", Referência NM-21, do Quadro de Pessoal CLT, sob
o regime juridiêo da Coõ.sOJiaaÇão -das Leis do
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço.'-Senado_ Federal, 3 de junho de 1987. -Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE

N• 141, de 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
_g_ue lhe Conferem ~ artigos 52, item
38; e_-97, inciso IV, do Regimento Interno e de
conformic;ta:~_e com !3- delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dfreatribuíçõ~

tora nç 2, de 1973,_ resolve: tomar sem ifeito a
nomeaÇão de Mircel de Souza Simão para o cargo
de-Taqtúgrafq legislátivo, Oasse "a", Referência
NS-7, do QUaáro Permanente do Senado Federal,
constante do Ato desta Presidência n 9 115, de
1987.
Senaào Fedefal, 3 de junho de 1987. ---:Sena-dOrRrimberto Lucena. Presidente_ do Senado
Feder~.
ATO DO PRESIDENTE
- f\1\' 142, de 1987
O P,residente do Senado Fede[al, no uso das
-~~·il)~i!t?J~ que lhe conf~t:el!l_ os artigos 52; ite-m,
3~

e 97, inciso N, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
· que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire·
tora fl9 2, de 1973, resOlve tomar sem efeito a
autorização pãi'a a contratação de Jacob Barreto
de Sales, Eduardo_ Ferreira Neto, Momaihacy Vieir-a Guimarães Scafuto e Maria Ribam_ar Alves Soa·_fes, para o emprego de Datilógrafo, Oasse "b",
_Referência NM-21, do Quadro de Pessoal CLT,
sob o regime juridico da Consolidação das Leis
do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço, constante do Ato desta Presidência
n• 121, de 1987.
Senado Federal, 3 de junho de 1987.- SenadOr Humberto Lucena, Presidente _do Senado
Federal.
ATO DO PRESIDENTE

N•143, de 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
.38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
conformidade com a çlelegação de competência
que ihe foi autorgada pelo IWJ da Comissão Diretora rf 2, de 1973, resolve nomear lrma Chaves

PORTARIA

N• 14, de 1987
- ---{no Prlmeiro-Sec:retá_rio)
O Primekb-Secretário dÕ Seriado, IJ.O _uso ode
suas atribWçóe!i teQimel1tais e nos-termós~Qoodls
posto no art. 5_9 do f\to no 152, de 1985, do Senhor
Presidente do Sena_do fed~ral, resolve:
Art. 1~ Designar os servidores Pau~ Cunha
Canto de_.Miranda, Esdras ~_eves de Almeida,_
Edllãrdo-Jorge Oildas Pereira, José de Ribamar
Duarte Mourão e José Jabre Baroud, para, sob
a Presidênda da primeira, coll)porem o Grupo
Espe"Cial de Trabalho destinado_ a prC!I'J!over avaliações específicas sobre a política de pessoal do
Senado Federa].
_
Art. 2~ A ComiSsão ora_ conslituída deverá
apresentar suaS condusões no prazo de noventa
dias contados da publicação dliSte Ato.
Senado Federal, J9 de jtmho de 1987. - Jutahy_ Magalhães~_ Primeiro-Secre~rio.
PORTARIA

N•l8187
(Do D~etor-Geral)
O Diretor-Geral do Senado Federal, usando das
atribuições que lhe confere o Regulamento Administrativo (Resolução n? 58n2), e
Considerando o grande número de acidentes
de trânsito envolvendo veículos ofidals do Senado
Federal, nos fins de semana;
Considerando o número excessivo- desses veí·
cuJos que transitam fora do expedieqte normal;
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Considerando a necessidade de coibir usos in~
devidos desses autos;

Resolve:
Art.~ 1ç.

DIARIO DO CONQRESSO NAOONI\1. (Seção H)
Art. 29 O titular do autom6vel notificará, por
escrito, o Serviço de Transportes, sempre que
houver necessidade do uso dos mesmos aos sá-

bados, d.ominQos e feriados.·
Os automóveis que servem aos Se-

Art. 39 O motorista, condutor do veículo, fica-

nhores Seriadores e Diretores devem ser reco~
lhidos ao Serviço de Transportes, às sextas-feiras,
após a liberação pelos respectivos titulares.

.rã stijeifu- às sanções disciplinateS caPituladas no
artiQ-o 463 do Regulamento Admiriistrativo (Resoluçáo n9 58n2), pela -inobservância desta PortaÃa,
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sem prejuízo das disposições legais aplicáveis à
espécie.
_
Art., 4~' Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.
Arl 59 Revogam-se as disposições em contrário.
_ __ ____ _
Senado Federal, 1"' de junho de 1987. -José:
Passos Pôrto,· Diretor-GeraJ.

República Federativa do Brasil
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DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

.AI'IO XUI -

M• 33

l'ERÇA.·Fl!IRA, 9 DE JCJI'IHO DE 1117

BRA8Ó.JA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art 52,
item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOUJÇÁO N• 54, DE 1987
Altera a Resolução n" 1, de 1987, do Senado Federal
Art. 1• Os artigos 6•, 7• e 11 da Resolução n• I. de 10 de março de 1987, passam. a ter a seguinte
redação, incluindo-se' ainda o artigo 12:
"Art 6• As matérias incluídas em Ordem do Dia dependendo de parecer terão seus Relatores
designados pelo Presidente e seus pareceres proferidos oralmente em Plenário."
§ 1' Se a complexidade da matéria dificultar sua instrução em Plenário, a Mesa poderá
conceder ao Relator prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas.
§ 2• A matéria incluída em Ordem do Dia e dependente de parecer poderá ter sua apreciação
adiada por, no máximo, 72 horas, por deliberação do Plenário, a requerimento de, no minimo; 1/3
da composição da Casa ou de Líder que represente este número, ressalvados os casos de adiamento
previstos no artigo 31 O do Regimento Interno.
"Art 7• Encerrada a discussão da proposição, com ou sem emenda, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte.
Parágrafo único. Encerrada a discussão da proposição com apresentação de emendas em
Plenário, o Relator designado proferirá o parecer sobre as mesmas imediatamente, podendo ser concedido,
em virtude da complexidade da matéria, prazo não excedente a duas horas."
"Art 11 Os Projetas de Lei em curso e os que vierem a ser apresentados por parlamentares,
durante o periodo de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, ficarão sobrestados até a
promulgação da nova Constituição, ressalvados os Projetas de Lei previstos no artigo 42 da Constituição
vigente.
Parágrafo único. Os Projetos de iniciativa parlamentar que versem sobre assunto relevante
e de inadiável interesse público poderão ser incluídos em Ordem do Dia por solicitação escrita de
dois terços da composição da Casa ou de Líderes que representem este número."
"Art 12. Ficam reduzidos pela metade, todos os prazos referentes ao uso da palavra, com
exceção daqueles dispostos nos artigos 16 -XII e 419 "J."
Art 2• Es!a Resolução entra em vigor na data de SU!' publicação.
Art 3• Revogam-se as disposições em contrário.·
Senado Federal, 4 de junho de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
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-sUMÁRIO
1 - ATA DA 32' SESSÃO, EM 8 DE
JUI'IHO DE·1987
1.1 -ABERTURA

o Processo IncratPF Corumbá nQ 763f75, de
interesse do Senhor Horádo Sabb1o Coimbra.

Votação adiada por falta de quorum.

12- EXPEDIENTE

-Projeto de Resolução n9 56/87, que auto-

1.2.1 -Pareceres encaminhados à Me1.2.2 - Leitura de projetos
__:Projeto de Lei do Senado n9 18/87, de_
autoria do Senador Francisco_ Rollemberg,
que toma obrigatória a presença de técnicos
agropecuários no corpo docente das escolas
públicas de 1Q e 29 graus loca1izadas na área
rural.

-Projeto de Resolução n9 57/87, de autoria
do Senador Nelson Carneíro, que dispõe sobre
operação de crédito dos Estados e Municípios,
fixa critêrios e condições.
1.2.3 - Connmk:ações da Presidência
-Recebimento do Offcio n9 5710/87, do
Prefeito de Barbosa Ferraz. Estado do Paraná,
solicitando a retificação da Resolução n 9
32/87.

-Recebimento do Offdo n9 S/11/87, do
Prefeito de Aparecida de Goiânia, Estaqo de
Goiás, solicitando a retificação da Resolução
n9 191/87.
-Recebimento do Offcío n9 S/12/87, do
Prefeito de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Su1, solicitando a retificação da Resolução n9 244/86.

1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR fTAMAR FRANCO. como Líder
- Prorrogação de mandatos de Prefeitos e
Vereadores.

SENADOR NABOR JÚNIOR- Atuação de
IBDF no Estado do Acre.
SENADOR MÁRIO MAl4 cial em Rio Bran~C.
13- ORDEM DO DIA

a ratificar a alienação de terras de que trata

Violência poli-

-Projeto de Resolução n'i' 42/87, que auto.
riza o Governo do Estado de Mato Grosso

riza o Governo do Estado de Rondônia a con-

tratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados. _a 150.000,00 OTN. Votaçio adiada. por falta de quorum.
....,..Requerimento n~ 64/87, de autoria dos
Senadores Itamar Franco eJami1 Haddad, solicitando informações junto ao Poder Executivo, com o objetivo de instruir o estudo do
Projeto de Lei da Câmara n9 22/84. Votação
adiada por falta de quorum.
-Mensagem n9 439/86 (n9 606/86, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Pfefeitura Municipal de Santa Bárbara
d'Oeste, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 15.455,00 OTN. En~:enuda adiscussão do Projeto de Resolução n9 58/87, oferecido pelo Senador Nelson Wedekin em parecer proferido nesta data.
-Mensagem n9 491/86 (n~ 698/86, na origem), relativa à. proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor correspondente a Cz$
4256.000,00 (quatro milhões, duzentos e cinqüenta e- seis mil cruzados). EnceJTadã a dls·
c:ussio do Projeto de Resolução n9 59/87, oferecido pelo Senador Nabor Júnior em parecer
proferido nesta data.
-Mensagem n'i' 515/86 (n~ 760/86, na oiigem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Munidpal de Anastácio, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no vaJor correspondente, em
cruzades, a 9.117,74 OTN. Encenada a dla~o do Projeto de Resoluçi!o n'i' 60/87~ oferecido pelo_Senador RonaldoAragão _em parecer proferido nesta data.
- Offcio S/9 (n9230/87, na origem), relativo
à proposta para que seja retificada a Resolução
n9 3~5/86, que autorizou a-Prefeitura Municipal
de Omuarama, Estado do Paraná, a contratar

operação de crédito no valor correspondente
a.502.056 UPC. Encen'8da a discuss4o do
Projeto de Resolução n9 61/87, Oferecido pelÔ
Senador Mário Maia em parecer proferido nesta data.
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 33/87 (n~ 828186,
na origem), peJa quaJ o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Javme Villa~Lobos, Minis-tro de Ségi.mda _Oasse, da carreira de diplomata, para exercer a função de Embaixador
-- doBrasiljuntoàRepúblicaGabonesa.Discussão adiada por falta de quorum.
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n95l/87 (n9 61/87,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Moacyr Moreira Martins
Ferreira, Ministro de Segunda aasse, da carreira de diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República da
Corêia Dlsc:ussão adiada por falta de quo·
rum.
1.3.1- DlsClii'SO$ após a Onlem do Dia

SENADOR MAURO BENEVIDES - Pleito
da Cooperativa Agrícola de Quixadá-CE,junto
ao Banco Central.
SENADOR JOÃO MENEZES- Prorrogação de mandatos de prefe[tos e vereadores.
SENADOR FRANGSCOROLI.EMBERGProjeto de Lei do Senado n118, de 1987,1ido
na presente sessão.

SENADOR L()(JRJVAL BAPTISTA- Homenagens da Câmara Municipal de Salvador ao
escritor João Gbaldo Ribeiro e ao jurl~ Manoel Ribeiro.
SENADOR J(ffAHY MAGALHÃES- Politica agrícola.
1.3.2 - Comunicação da Presld~nda
Convocação de sessão extraordinária a rea~
lizar-se quarta-feira, dia 10, às .18 horas e 30
minutos, com Ordem do Dia que designa.
1.4- ENCERAAMENTO
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2 - DISCURSOS PRONW'ICJADOS
EM 8ESSÓES ANreRIORES
Do Senador Mansueto de Lavor, proferidos
nas sessões de 18-5-87 (republicação) e

5 -SCBSECRETARIA DE A.DMINIS·
TRAÇÁO Dll PESSOAL DO SENADO
FEDERAL
Editais. de convocação

1'·6-87.

Ten:a·felra 9
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Resoluções n111 11 e 12, de 1987
Portaria

7 - MESA DIRETORA

3-A.TOS DA COMISSÁO DIRETQ-

RA

Anexo ao Aro n~" 26, de 1987

4 -A.TOS DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
NI'O 145 a 147 de 1987

6 - INSTITOTO DE PREVIDà!CJA
DOS CONGRESSISTAS

8 - UDERES E VICE-UDERES DE
PARTIDO

Ata da 1• Reunião Ordinária, realizada em
20-5-87

9 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÓES
PERMAI'IEI'I1ES

Ata da 32" Sessão, em 8 de j~o de 1987
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 48' Legislatura
Presidência dos Srs. Dirceu Carneiro, Francisco RoUemberg e Meira Filho
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior
Leopoldo Peres - Carlos de Carli - Odacir
Soares- Ronaldo Aragão- O! avo Pires -João
Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho
- João Castelo - Alexandre Costa - Edison

-

Lobão -

Chagas Rodrigues -

- Vlf9Ílio Távora Mauro Benevídes -

Hugo Napoleão

no texto· da Lei n 9 6.341t de 5deju1ho de 1976
noS &tigos onde co~. o termo Movimento
Estudantil por Movimento Jovem, dá nova redação ao item n do art 29 da mesma lei e revoga
o parágrafo único do mesmo artigo.
Sala das Sessões, em 8 de junho de 1987.
- Ronaldo Aragão, Relator.

e

ANEXO AO PARECER N• 6, DE 1987

Qd Sabóla de Carvalho José Agripino - Lavosier

Redação final do Projeto de Lei do Senado D' 235, de 1984, que altera a Lei
Marco Macieln• 6.341, de 5 de julho de 1976.
Mansueto de Lavor- Guilherme PBlmeira - Albano Franco ~_Francisco RQllemberg- Lourival
O Congresso Nacional decreta:
Baptista - Luiz Viana - Jutahy Magalhães Art. 1~ A ementa da Lei n9 6,34], de 5 de
João Calmon- Nelson Carneiro~ Itamar Fran- __ jl,l)ho de 1976, passa a vigOrar com a seguinte
co- Ronan Tito- Sev'ero GorrieS- Fernando
redação:
Henrique Cardoso - f\o\áriQ_ CQvas ~Mauro Bor. Dispõe sobre a organização e funcionamento
ges - Iram Saraiva - lrapuail Costa Júnior de Movimentos Trabalhistas e Jovem nos Partidos
Pompeu de Sousa_- Ma_u_tict_o Corrêa - Meira
Políticos, e_ dá outras providências.
Fllho....:.. Márcio Lacerda- Rachld Saldanha Derzi
Art. 2• Os artigos I', 2', item ll, 3•, I O, 11,
- Leite Chaves - Affonso Çamargo .....; José Ri13, 15 e 19 da Lei n• 6341. de 5 de julho de
cha - Ivail Bonato- Dirceu Carneiro- Nelson
1976. passam a vigorar com a seguinte redação.
Wedekin - Carlos Chiarem - Josê Paulo Biso!
"Art 1'~" OsPartidosPolíticospoderãoor-José Fogaça.
ganizar Movimentos Jovem e Trabalhista,
com direito a representação nos Diretórios
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- A lista
Municipais, Regionais e Nacionais, como órde presença acusa o comparecimento de 54 Srs.
gãos de ação partidária.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
Art. 20 .......~~- ..........:........... -..........................~ •.
aberta a sessão.
U - Se jovem, a prova de ser maior de
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trà16 anos e_ ter idade máxima de 27 (vinte
balhos.
e sete anos.)
O Si'. Primeiro~Secretárlo irá proceder à leitura
Art. 3~ Caberá aos Movimentos Jovem
do _Expediente.
e Trabalhista, através da ação partidária, pugnar pela realização de seus ideais e objetivos.
É lido o seguinte
Maia -

Marcondes Gadelha -

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER
N•G, de 1987

Redação final do Projeto de Lei do Se·
nado n• 235, de 1984.
O Relator apresenta a redaçâo fmal do Projeto
de Lei do Senado n• 235, de 1984, que substitui

Arl 1O. O mandato dos integrantes de
órgãos dos Movimentos Jovem e Trabalhista
terá duração igual ao dos membros dos Dire-tórlos Partidários.
Art. 11. As Comissões Executivas dos
Partidos providenciarão o registro, nos Tribu·
nais Regionais, dos Diretórlos Municipais e
Regionais e, no Tribunal Superior Eleitoral,
dos Diretórtos Nacionais dos Movimentos Jovem e Trabalhista.

---·-··---··-································

Arl 13. Para indicação dos candidatos,
os Movimentos Jovem e Trabalhista reunirse"-ão, em- Assembléias Gerais, observados
os requisitos do art 34 da Lei n? 5.682, de
21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Parti·

dos Políticos), até 1O (dez) dias antes da cor·
respondente convenção partidária, podendo
votar: ...

Art. 15. Os Partidos Políticos deveria
promover a adaptação de quaisquer órgãos
de atuação jovem ou trabalhista existente U
normas fJXadas nesta Lei.
Art 19. Os Diretórios Nacionais dos Partidos designarão uma Comissão Provisória
Jovem e uma Comissão Provisória Trabalhista, cada wnit-Composta de 9 (nove) membros, as quais terão, também, a atribuição
de constituir_ Comissões Provisórias Regio-nais incumbidas cl_e organizar os respectivos
Movimentos nos Estados e Territg_rios."
Arl 3 9 É revogado o parágrafo único do artigo 29 da Lei n9 6.341, de 5 de julho de 1976.

_ Art._ 49 Esta Lei entra em yigor na data de
sua publicação.

Art. 5_9 Revogam-s~ as disposições em cOntrário.

PARECER
N• 7, Cle 1987
Redação do venddo para o 2~ turno
regimental do Projeto de Lei do Senado
"'274, de 1980.
O Relator apresenta a redação do vencido para
o 29 turno regimental do Projeto de Lei do Senado
n9 274,-de 1980, que modifica dispositivo da vigente Consolidação das Leis do Trabalho.
Sala das Sessões, 8 de junho de 1987.- Ronaldo Antgão, Relator.
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ANEXO AO PARECER N' 7, DE 1987

Redação do vencido para o 2' turno
regimental do Projeto de Lei do Senado
n' 274, de 1980, que modifica o artigo
16 da ConsoUdação das Leis do Traba-

ção:

·
"Art 16. A Carte~a de Trabalho e Previdência SociaJ (CIPS),-além do número, série,
data da emissão e folhas desl:irt.adas às anota-

ções pertinentes ao contrato de trabalho,
conterá:

1- fotografia, de frente,-rilodelo 3x4;
II- nome, fi1iação, data e lurgar de nascimento e assinatura;
· RI_: nome~ idade e estado civil dOs dependentes;

IV - número do documento de naturaJização ou data da chegada ao Brasil e demais
elementos constantes da identidade de estrangeiro, quando for o caso.
Parágrafo único. A- Carteira de Trabalho
e Previdência Socia1 _(CfPS) será fornecida
mediante a apresentação de:
. ·-a)

2 (duas) fotografias com as caracte-

rfsticas mencionadas no inciso 1;
b) quaJquer documento oficia] de identificação pessoal do interessado, no quaJ possam ser colhidos dados referentes ao nome
completo, ffiiaç:ão, data e lugar de nascimento."
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contr6rio.

na data de

Art 39 Revogam..se as disposições em contrário.

PARECER
. N• 9, de 1987

Dlo-

O Congresso Nacional decreta:
Art 1~' O artigo 16 da Consolidação das Leis
do Trabalho passa a vigorar com a seguinte reda-

Esta Lei entra em vigor

sua publicação.

Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 114, de 1982.

O ReJ.8tõr apresenta a redação fU1al. do Projeto
de Lei do Senado n9 114, de 1982, que dispõe
sobre licença especial para a empregada adotante
de menor de 2 (dois) anos.
- Sa1adasSessões,8dejunhode 1987.-Mário
Mala, Relator.
ANEXO AO PARECER No 9, DE 1987

Redação ftnal do Projeto de Lei do Senado R' 114, de 1932, que dlspóe sobre
DeSça especial para a empregada adotante de menor de 2 (dois) anos.
O Congresso NacionaJ decreta:
Art. ]9 A empregada, adotante· de criança de
até 2 (dois) anos de tdadr;:, tem direito à li<:ença,
sem prejuízos dos salários, durante 30 (trinta) dias.
Art 29 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 3° Revogam-se as_ disposições em contráriO. --

PARECER
N• 10, de 1987
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~' 91, de 1984.
O Relator apresenta a reda,ção fmal do Projeto
de Lei do Senado n9 91.,_ __d~ 1984, que dispõe
sobre contagem de tempo de serviço público e
de atividade privada, para efeito de aposentadoria

peloiNPS.

PARECER
N•S, de 1987
Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 75, de 1982.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de lei do Senado n 9 75, de 1982, cjue-acrescenta
parágrafo ao artigo 552 do Código de Processo
Civil.

.

Sala das Sessões, 8 de junho de 1987. -Mário
Mala, Relator.·
ANEXO AO PARECER No 8, DE !987

Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 75, de 1982, que acrescenta par.lgrafo ao art. 552 da Lei n' 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo CiviL
O CongresOO Nacional d_~reta:
Art I' O artigo 552 da Lei n' 5.869, de 11
de janeiro de 1973 -Código de Processo Civil
- é acrescido do seguinte parágrafo:

"Art 552.

····························-··----

§ 49 Quando houver pedido de vista, com
interrupção do julgamento, far-se-á nova publicação de pauta, observado o disposto no

§I'"

Sala das Sessões, 8 de junho de 1987. -Mansueto de Lavor, Relator.
ANEXO AO PARECER N° I O, DE 1987

Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 91, de 1984, que dispõe sobre
contagem de tempo de seiViço púbHco
e de atlvldade privada, para efeito de
áposentadoria pelo II'IPS.
O Congresso. Nacional decreta:
ArE 19- Observadas as demais disposições da
Lei n" 6.226, d_e 14 de julho de 1975, o tempo
de .serviço público dos segurados do INPS .sE!rá
computável para· fins de aposentadoria proporcional a que se refere o art. 1O, Item I, a1inea
"a", da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
.
, Art ,39 Revogam-se as disposições em ·contrário.

PARECER

N•n, de 1987
Redação ftnal do Projeto de Lei do Senado n' 232, de 1985.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Lei do Senado n' 232, de 1985, que isenta

Junho de 1987

de todas as custas judiciárias e .cartm:árias a ação
ou contesta_ção judicial de qualquer narureza, visando à preservação do melo ambiente.
&la das ~Ssóes, 8 de junho de 1987. - Mansueto de Lavor, Relator.
ANEXO AO PARECER N' 11, DE 1987

Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 232, de 1985, que Isenta de todas as custas Jucldárias e cartonlrlas a
ação ou contestação judldal de qualquer
natureza, visando à preservação do meio
ambiente.
o-congresso NaciOnal dOCreta:
Art )9 É isenta de todas as custas judiciárias
e cartorárias a ação judicial, de qualquer natureza,
visando à preservação do meio ambiente.
Parágrafo único. Goza da mesma isenção a
parte que contesta qualquer ação judicial que agrida ou ameace a conservação do meio ambiente.
Art 2~' Consfdera-se- prese NaÇão do meio
ambiente, para efeito desta le~ as finalidades da
Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA).
Art. 3~' . Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4~ Revogam-se _as disposições ao contrário.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa projeto de lei que será lido pelo
Sr. )9-Secretárlo.

É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 18, de 1987
TOma obrigatória a presença de técni-

cos agropecuários no corpo docente das
-escolas públlcas de 1' e 2" graus localizadas na área rural.
O CongressO NaCional decreta:
Art J9 Toda escola pública de primeiro e se. gundo graus, localizada em área rural, deve con.
tar, em seu corpo docente, com um técnico em
Agropecuária de nível médio.
Art 29 A atividade de ensino e prática rural
exercida pelo Técnico Agropecuário será executada em propriedades dos próprios alunos e em
caráter rotativo, de modo a atender à totalidade
do corpo discente, em regime de mutirão.
Parágrafo único. Municipal a escola, mesmo
localizada em distrito, a Prefeitura facilitará a: locomoção de alunos e professores.
Art. ,39 A atividade de ensino agrope_cuário
exercer-se-á em horário compatível com outras
atividades do aluno.
Art. 49 Cada MUri.iCípio deverá estabelecer o
número de professores técnjcos, na forma desta
lei, de acordo com sua população e peculiaridades geográficas.
Parágrafo único. É vedado à escola ter seu
próprio agropecuário, estabelecendo-se o mínimo de wn Técnico por Município.
Art. 59 O Governo Federal patrocinará a instalação de escolas técnicas em todos os Estados,
como formadores do magistério previsto nesta
lei:
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O projeto de Resolução :;implesmente devolve
à responsabilidade do Senado a autorização de
endividamento e seü controle, dando ao mesmo
nnecessidade e urtrário.
tempo maior autonomia c responsablUdade
gência, apresentando cabal e minudosa fundmArt. 8• Esta Lei entra em vigor na data de mentação.
às administrações estaduais, com apreciação dos
sua publicação.
parâmetros de endividamento a cargo das respecParágrafo único. A fundamentação dessaB
tivas assembléias estaduais ou câmaras de vereamedidas será apresen~da ao Sr. Presidente dz.·
Justificação
República, a flm de que seja submetida à delibedores.
ração do Senado Federal.
Os parâmetros fixad~s no projeto são, também,
Asolução do problema rural brasileiro, inclusive
Art. 4 9 Para os efeitos dessa Resolução, commais condizentes com a realidade atual das fmanas reformas agrária e fundiária, passã. pelo apripreende-se como divida consolidada toda e qual·
ças estaduais.
moramento da educação agro-pecuária, que proquer obrigação contrária pelos Estados e MuniclO aumento do endividamento é fixado em funpiciará a formação de agricuhores tecnicamente
pios, em decorrência de flllanciamentos ou emção do déficit orçamentário preVisto, e não de
mais capazes e conseqüentemente mais produpréstimos, mediante a celebração de contratos,
desempenho passado. Porém, é limitada a protivos.
emissão ou aceite de títulos, ou concessão de
porção do défícit a 50% da receita corrente preNão há melhoria da produtividade primária,
garantias que representem compromisso em wo
Jista no exercício. Esses indicadores são mais
sem aprímor:amento da sua tecnologia.
exercício para resgate em exercício subseqüente.s..
realistas porque já incorporam a inflação <:orrente
Enquanto os técnicos rurais levarão à formação
Arl 5~" Nos casos de emissão de títulos da
do ano em a.rrso, que parece se alterar substande lideranças nesse setor da economia, estarão,
dívida pública estadual ou munic:ipal, os respeccialmente a cada mês.
paralelamente, eliminando os fundamentos do
tivos lançwnentos púbUcos deverão seguir proAlém disso, subordina as exceções, às regres
êxodo rural.
grama elaborado pelas Secretarias do Tesowu
à responsabilidade dos Poderes Executivo e Le,
Sala das Sessões, _em 8 de junho de 1987. Estaduais ou Munic!.pais e recebet posteriormente
gislativo estaduais e ao próprio Senado. Nada
-Senador Frandsco RoDemberg.
registro no Banco Central do Brasil, -pãra fins de
mais coerente comô a nova postura democráti<:a,
discipllnamento da politica monetária do Governo
federativa de mútua confiança e responsabiO SR. PRESIDENTE (Melra Filho)- O proFederal.
lidade que admite-se em pleno vigor em nosso
jeto lido vai à publicação.
País.
§ 1~ Os títulos poderão Ser emitidos com
Sobre a mesa, projeto de resolução que vai
cláusula de correção monctá.ria, de acordo com
A emissão de títulos,· por outro-lado, é feita
ser lido pelo Sr. !•-Secretário.
as regfãS-érii:Vigóf para os títulos públicos federais
segundo programação das Stcretarias de FazenÉ lido o seguinte
ou do Banco Central do Brasil.
da, porém prevendo registro posterior no Banco
§ 2" Os prazos de veridffierito dos títulos não
Centra] para efeito de disciptinamento da politica
poderãq ser inferiores a doze meses, contados
monetária. Prevê-se regras de indexação e prazos
a partir da data de emissão de- cãda série. · ·
idênticOs aos vigenteS para os títulos fedérais.
PROJETO DE RESOLCIÇÁO
Art. 6~ Os limites flx,ados nesta Resolução
Füi.almente, estebelece a soberania do Senado
N• 57, de 1987
não se aplicam às operações de crédito para ante·
para o controle das- dívidas, estabelecendo _um
cipação de receita autorizada_no orçamento anual,
sistema de informações trimestrais a ser eiwiado
Dispõe sobre opernção de aédlto dos
que não poderá exceder a 50% da receita prevista,
para fins de fiscalização· da Resotus-ão.
_
Estados e Municípios? fixa critérios e
e são obrigatoriamente liquidadas atê 30 (binta)
Entende-se, dessa forma, que se estabelece a
condições.
dias depois de encerrado o exercício.
competênc:iél_ e.retiva do Seriado sobre a matéria,
O Senado Federal resolv_e:
Ar!- 7~" . 9?. -~~os e Municipios deverão en~ dá-se autonornja com .responSabUidade-aos goArt. 1" Subordinam-se àS norm.as fixadaS-- c~har ao Sen(ldo I:e-~raiQ1f0rri1asóe:Sltimes,
vernos· eStaduais, estahele<:e-.se ·a correspons:abinesta Resolução as operações de Crédito dé qual~s-SObre a ÇoS:içâ6 de Suas dívidas, com respec~
iidade deis Assembléjas Legislativas, às quais cabe
quer natureza, realizadas pelos Estados e_Municia aprovação doS orçamentos estaduais, e _restabetivos croriogr&na5- çle-_VeriClmento; para o exer,
pios, e que resul~m em _ampliação da _dívida conlece-se parârn:etros mais realistas para os limites
cíci~ da fiscalização (Juanto à observância das
_.
solidada dessas unidades da federação.
de e_ndividameil.to a Ser~ seguidos. _aQ mesmo
disposiçõeS da presente Resolução.
Parágrafo único. Subordinam-se, também, ao
tempo em que também restabelece critéiio& mais
Art. &' Esta Resolução entra em vig9r na data
disposto n~ Resolução•. ~ op~ções de crêde sua publicação, revogadas as disposições_ da
adequados para as exceções. a ser_em apreciadas
dito em que sejãm intervenientes as entidades
Resolução n~> 62,~-do Senado Federal, de _ pelo Senadç. A nqva . sisterftátiç:a afigura-~ por28-!b-1975.
autárquicas estaduais e municipais.
tanto tecn1camehtifmais adequada e m~s c;ondiArt. 2" A dívida consolidada interna dos Estazente <:om a realidade democrática da Nação.
Justificação
dos e Municlpios deverá t~_r seu crescimento, a
Brasília, 8 de junho de 1987. - Sep<'!ldor Nelcada ano, limitado ao déficit orçamentário preson Carneiro.
visto pela legislação estadual_(Lel de Meios) para
O objetivo do projeto; ê devolver aos Estados
(À Comissão de ConstÍtÕição e Justiça)
a responsabilidade e a capacidade de gerência
o ano em c:urso, que, no entanto, não deverá
O SR. PRESIDENTE (Me~a Filho)- O prode suas dívidas, porém mantendo a supervisão
ultrapassar, salvo exceções referidos no art 3',
jeto lido será publicado e remetido à comissão
e o controle do Senado Federal, bem como parâa 50% da receita ordinária prevista.
Parágrafo único. O déficit a qi.ie se rerere este
metros aaequados -aOs noVOs limites de endivic:ompete~.
-·
-damento.
·
artigo deverá resultar ·da diferença entre receftas
O
SR.
PRESIDENTE
(Me~a
Filho)A
Presicorrentes e despesas globais, inc:Iufndo nessas
A Resolução 11.9 62,.. ora em -vigor, transformoudência recebeu, do Prefcilio de B~ Ferraz,
os gastos correntes, de capital e o_ serviço fmanse de fato_ em instrumento de poder e coerção
Estado do Paraná, o Ofício n• SI! O, de 1987, solicido governo federal sobre as finanças estaduais.
ceiro da d"'IVida vincenda no ano em curso.
tando a· retifica~o da Resolução_n9 32, c;!e 1987,
Com
base
em
um
dispositivo
que
prevê
a
apreArt. 39 Nos !:asos em que o déficit previsto
que atitorizoli_ a,quele fllunicíj,io a contratar _operaciação e o registro da dívida no Con:;elho Moneuitrapassa a 50% da receita ordinária prevista no
ção de crédito no_ valor correspondente a 40.000
orçamento, poderá o poder executivo estadual
tário, e sob o pretexto de regulamentá-lo, surgiram
OTN.
diversas Resoluções do ~lho Monetário e do
ou municipzll solicitar permissão especial de
Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, a Presiacréscimo de limite de endividamento· ao Senado
Ministério da. F.azenda que resultaram, na prática
dência designará, oportunamente, o Relator !ia
, em· férreo controle do Governo Federal sobre
Federal, justificando a soliéltação com base nos
matéria.
as finanças públicas estaduais, relegando a plano
seguintes critérios: O SR. PRESIDENTE (Me~a Filho)- A PresiI - Realizar operação de crédito especifica- secundário a ingerência do Senado. Configuroudência recebeu,do Prefeito de Aparecida de Goiâmente vinculada a empreendimentos flllélflceira~
se assim claro desvirtuamento da Resolução e
nia. Estado de Goiás, o Ofício n• 5111. de 1987
mente viáveis e compatíveis com os planos esta-- subordinação inadimlssível dos governos esta(n' 187/87, na origem). solicitando a retillcação
duais ou municipais de desenvolvimento, aprova- duais ao poder federal.
de 120 (cento e vinte) dias.
Art. 7' Regovatn-se as disposições em con-

das pelas respectivas Assembléias Legislativas ou

Çâmar~s de Ve~eadores.
Caso~ de excepcional

e

1082

Terça-feira 9

da Resolução n9 191, de 1987, que_autorizou
aquele município a contratar operação de crédito
no valor de Cz$ 8.512.000,00- (oito milhões,
quinhentos e doze mil cruzados}.

Nos termos da Resolução n<:> 1, de 1987, a Presidência designará, oportunamente, o Relator da
matéria.

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- A presidência recebeu, do Prefeito de Campo Grande,
Estado de Mato Grosso do Sul, o Oficio n" s/12,
de 1987 (n~' 528/87, na origem), solicitando a
retificação da Resolução f1l' 244, de 1986, que
autorizou aquele município a contratar operação

de crédito no valor de Cz$ 155.857.060,00 (cento
e cinqüenta e cinco milhões, oito<:entos e cin-

qüenta e sete mil, sessenta cruzados e oitenta
centavos).

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, a Presidência designará, oportunamente, o Relator da
matéria.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra ao Uder do PL. nobre Senador
Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO (PL - MQ.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em 25 de maio de 1980, lembrava eu, no Senado Federal, a posição histórica flrmada pelo Congresso Nacional, em 1958, em reJação à prorrogação de mandatos, acolhendo parecer da lavra
do jurista Milton Campos; a queril sUcedi na CâmaRI Alta, na qualidade de representante de Minas
Gerais. Naquele ano de 1980, Senhores Senadores, o Senador Mendes Canále-e eu impetrávamos
mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal na tentativa de impedir a prorrogação
dos mandatos dos Senhores Prefeitos e Vereadores. Esse mandado foi feito por intermédio do
culto e ilustre advogado Roberto Medeiros.
Dizia, ent.So, na época o eminente Prof. Roberto

Lyra:
"A República e a Federação foram preteridas no Supremo Tribunal Federal por glosas, nugas, questuínc:i.Jlas, casuísmos maleflciários incompatíveis Com a atitude colenda.
SUpriram a jurldiddade com o pragmatis"ino
plástico."
"Convém a quem?" Perguntava o notável jurista, Professor Roberto Lyra. Perguntamos nós. hoje. aos Srs. Senadores da República. em 1987:
Convém a queril a já falada prorrogação de mandatos de prefe~s e vereadores e amanhã, quem
sabe, de governadores e do Presidente da República?
~ ·
À Nova República, aos interessados? Por certo,
não ao povo. à moraJidade públfca em uma época
cheia de incertezas, de estado de corrupção institucionalizado em certos casos e - repito, Srs.
Senadores - de estado de corrupção institucionalizado, em certos casos, de desrespeito a tudo
e a todos, de desgoverno. Não é de se adrrúrar,
mas que é triste e lanlentável, isto é.
Particularmente, quando estamos propondo ao
País uma nova Constituição, que esperamos moldada de acordo com a realidade nacional. Chegamos nós mesmos a apresentar wna emenda, na
Comissão de Organização de Poderes; não permitindo tal imoralidade. Prorrogar, para coincidir
eleicões? O arsrumento é tão barato, Sr. Presi·
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dente, Srs. Sen~adores, tão vil, tão surrado, que
custa que seja renovado nesta época de 1987,
nesta época da chamada NOV<l República. Por
que, então, não dar eJeições gerais em 1988 de
vereador a Presidente da República? Não seria
mais decente? Não seria melhor, então, cOincidir
as eleições gerais no País desde vereador à eleição
do Senhor Presidente da República?
Mas, nesta hora, Srs. Senadores, nesta hora
presente, quandO tudo aumenta neste Pais, numa
inflação mensal de 28% e de juros de 2.000%,
por que também não aumentar os mandatos dos
Srs. prefeitos, dos Srs. vereadores, quiçá dos Srs.
governadores, e quem sabe, de Sua Excelência,
o Senhor Presidente da República?
Valho-me, mais uma vez, da citação de Roberto
Lyra, a quem o Senador Nelson Carneiro deve
ter conhecido_e respeitado, não tenho -dúvida,
quando lembrava Rui Barbosa:
"Mocidade viril! Inteligênci~ brasileira! No-bre Nação explo1·ada! Brasil de ontem e amanhã. Dai-nos o Brasil de hoje."

Será que a Nova República, Sr. Presidente, vai
nos dar o Brasil de hoje, com tanto desgoverno,
com tantos escândalos, com tantas obras faraônicas? Mas estou certo_ de que o Brasil de hoje
haverá de repudiar aqueles que pretendem tal
prorrogação. O Brasil de hoje - e pude notar
ainda no aeroporto do Rio de Janeiro, Srs. Senadores - em todos os segmentos sociais da Nação, já está cansado, pessimista, descrente de
tudo e de todos, principalmente de alguns fisiológicos, que, por comando superior, começam a
vender a própria alma, rião no interesse da Nação,
não no interesse do País, crias -para manter o sta·
tus quo da indignidade que já assola a vida pública do País.
As investidas prorrogadÕnistas tomam-se tanto
mais graves e perigosas em sistemas como o
nosso. Tais precedentes abrem o caminho para
a implãlltação de um regime oligárquico e despótico, porque o povo_não poderá ser mais ouvido.
O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V.
Ex' um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO -Pois não, nobre
Senãdor.
-

O Sr. Mansueto de lavor- Nobre Senador
Itam~ F'ranco, se reveste de absoluta oportunidade_ ó piõnunciamento que V. EX' faz na tarde
de hoje, focalizando, principalmente, a propalada
proposta de prorrogação de mandatos de Prefeitos e Vereadores, sob a alegação de que é opor~
tuna a <:oincid~ncia de _eleições, sob a alegação
de que eleições, em anos seguidos, fazem mal.
Estava pensando, quando li esta notícia, que para
esse Governo se emparelhar, por completo,' com
o Governo anterior, restavam·lhe duas coisas: a
.manipulação dos dados oficiais e a prorrogação
de mandatos. Infelizmente, esses dois fatos foram
constatados nestes últimos diás. Houve a denúncia de_que, na gestão anterior do Ministro da F'azenda, os dados relativos às importações tinham
sido retocados para dar uma diferença favorável
ao 13rasi1 na balança comercial, mais alentada.
Agora, vem a proposta da prorrogação de mandaM
tos~ Tehho de perguntar ao meu partido, ao
PMDB; ~ ao nosso Líder_- já estou vendo que
S. Ex< irá apartear V. Ex< - Fernando Henrique

Junho de 1987)
Cardoso: que é que nós, do PMDB, temos a ver
com isto? Corn_a rn_an_ipulação de dados oficiais
e com a prorrogação de mandatos? Quero saber
o que é que n6s temos com isto. Peço, aprovei~
tando a oportunidade que V. Ex• me dá, uma
vez que é- mais um assunto interno do nosso Partido, que seja levado ao Presidente CDysses Guimarães um apelo para que faça um pronunciamento,
imediatamente, a respeito disto, dizendo que o
PMDB não tem nada a ver com prorrogação de
mandatos, que o PMDB não patrocina prorrogaçêo de mandatos, porque essa foi uma das
imoralidades que sempre combatemos no regime
anterior, e não é porque, agora, se apóia o Presidente da Repúblfca, que se vai calar, ou aceitar,
negativas que foram, realmente, a tônica do sistema militar: a manipulação de dados oficiais, para
ludibriar a opinião pública, e a prorrogação de
mandatos. Prorrogaram-se mandatos para não
coincidirem as eleições, e agora esses argumen·
tos aparecem assim, como que atribuídos, inclusive, a colegas nossos do PMDB, e é necessário
haver esse pronunciamento oficial do nosso Parti~
de>. da não-aceitação dessas manobras antidemo-cráticas. Agradeço a V. Ex' a oportunidade que
me deu para falar mais ao meu Partido e apoiar
o seu pronunciamento.

O SR•. ITAMAR FRANCO deço a intervenção de V. EX"

Eu que agra-

O Sr. Chagas Rodrigues -

V. Ex' permi-

te-me um aparte, nobre Senador?

O SR. ITAI't1AR FRANCO -Eu apenas vou
responder o aparte.

o Sr. Chagas Rodrljl"es- Era para complementar.

O_ SR. ITAMAR FR.ANCO. mWto__ prazer, ouç:o V. Ex'

Então, com

O Sr. Chagas Rodrigues- i P"ra dizer qu~
o Presidente do nosso Partido, Deputado Constit
tuinte Ulysses Guimarães; já se pronunciou co~
trárlo a esSa. prorrogação, que não tem o m~or
sentido, é inteiramente absurda. E acredito que
esse é o pensamento de todos os nossos grandes
lideres, inclusive do noJ?re Senador por PemambU<:o..
-

O SR. ITAMAR FRANCO - Agradeço. a intervenção de V. Ex'
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Nós gostaríamos de comunicar ao l!lll!dor,_ilustre
Líder, que seu tempo está esgotado, segundo a
Resolução n9 1, art. 12.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente,
sinceramente, creio que teria 20 minutos par~
falar, mas já que estamos com o témpo reduzido,
terei menos tempo, de acordo com a resolução.
O SR.· PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Uustre Líder, a Resolução n<? 1, art. 12, diz o seguinte:
"Ficam reduzidos pela metade todos os
casos referentes ao uso da palavra, com exceção daqueles dispostos nos art. 16. item
XII, e art. 419, item IX."

O SR. ITAMAR FRAI'ICO- Conheço bem
a resolução, mas gostei que V. Ex' repetisse para
que se tome conhecimento do cerceamento que
tem hoje a atividade parlamentar no Senado da

Junho de 1987
Repúblfca. É exatamente isto. Mal se tem instalada

uma sessão na segunda-feira, o Senador pede
a palavra e tem menos de 10 minutos. Mas vou
obedecer a V. Ex', Sr. Presidente. Mas antes, se
V. .EJc!' me.permitisse, ouviria o aparte do Senador
Nelson Carneiro e do Senador Fernando Henrique

Cardoso.

Mas gostaria de dizer a V. Ex', nobre Senador
Mansueto de Lavor, que é incrivel. Quando disse,
há' pouco, que a corrupção êsfá..se institucionalizando no País, perguritaria se V. Ex' recorda o
episódio da CACEX. Ninguém mais dlz nado. Há
pouco. c_onversava eu com o Sertador MaW'O Borges, preocupado com a importação de alúnentos.
Importação de alimentos que; pelo menos, a im·
prensa noticia e seguidamente se tem faJadQ, qUe
o ex-Ministro da Fazerida sobre ela teria informa-.
ções terríveis, para dar à Nação. Mas ninguém
fala nada. E por Mo falar na.da, Senádoi "Mãrt-·

sueto, é.que, devagarinho, em 1980, a prorrogação dos Prefeitos e Vereadores se processou,
e até mesmo, como eu disse, Q Supremo Tribunal
Federal negou o mandado impetrado pelo Senador Mendes Canale e por mim.
JV\as vou ouvir, Sena.dor Nelson Carneiro, com
muita alegria, V. Ex" e, em segUida, o nobre Uder
e meu prezado amigo, grande Uder, Fernando
Henrique CardoSÇ>.

O Sr. Nelson Carneiro- O meu aparte será
brevíssimo exatamente porque V. Ex' não tem
tempo. Mas, com a autoridade de quem votou,
neste Congresso, contra a prorrogação do mandato do Presidente Castello Branco, quero apenas
referir-me que ao conb'ário do que.se diz, quanto
mais eleições existirem neste País maid fácil será
a prática democrática. Esta é que é a lição. Cada
ano uma eleição acabará a corrupção, ou ao me-nos diminuirá, acabará a influência do dinheiro
e se farão eleições distintaS'" para a Presidência
da República, para os Estados. para osMunicip!os.
A coincidência é um erro, wn erro que nós queríamos dissipar, quando estendemos, por seis anos
os mandatos dos Deputados, dos Vereadores .e
dos Prefeitos, e que agora se quer outra vez res-suscitar sob o pretexto de que precisa-se fazer
coincidir. V. Ex' tem inteira rezão no protesto ~e
faz, que eu acredito que seja de todo o eleitorado
brasileiro.
O SR. ITAMAR FRMICO- Muito obrigado
pela intervenção de V. Ex', Senador Nelson Car·
neiro. Com prazer, ouço o nobre Uder Fernando
Henrique Cardoso.
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ria, Deputado PrlSCo V"Wla, de que S ..J::xt retiraria
do seu parecer essa alusão. Recebi esSe parecer,

posteriormente, e ,o I~ ainda por cima, mas me
pareCe que está: mantida a· prorràgaçao do mandato dos prefeitos eleitos em 1985, o que é absolutamente inaceitável. Não sei se querem castigar
m~ ai!lc;la São Paulo, ampliando a duração do
mandato do Prefeito atuaJ, ou se é por uma vingança do Nordeste contra São Paulo, que se propõe agora essa prorrogação, que é inadmissível
em tese e na prática. O Senador ?risco Viana,
que fez a proposta, prorroga o mandato do Pfe...
feito Jânio Quadros; por Isso estou brincando.
Acredito que essa posição que V. EX' expressa
é a de todos nós, é um momento. em que não
podemos transigir com esse tipo de postergação.
da implantação efetiva da democracia. V. EX' está
..~berto de razãÇ>! Falo_a~_p~e~ .e.ac.redito que ó f!':ça. pela"'&lncada do PMDB. Não creio
que a1guém na Bancada do PMDB venha: a defender a prorroQação de mandatos, o que seria abso-lutamente incompatível, não com a nossa postura
no passado, mas com o .compromlsso presente
de todos nós, pela redemocratlzação do Brasil.
por acaso, esse parecer tiver sido mantido,
não tenha dúvida nenhuma de que farei um empenho total no sentido de sua rejeiçãO pela Comissão pertinente, se não cair ·na Comissão de Siste-matização. porque sempre haverá a1guém capaz
de propor o oposto; nós iremos compatibilizar
em nome da democracia, cortando essas veleidades de prorrogaclonismo.

Certeza, é marcar aquelas eleições que ainda nio
estão bem configuradas no horizonte e no calendário eleitora] do nosso País, Isto é, eleição para
Governador do Distrito Federal e Presidente da
República. Muito obrigado.

O SR. ITAMAR FRMICO - Eu que agra·
a intervenção-de V. EX'
Vou encerrar, Sr. Presidente, dizendo ao nobre
Uder Fernando Henrique Cardoso que é sempre
bom ouvir a voz de um peemedebista histórico,
daquele homem compromissado com o progra~
·ma-dQ.PMDB e com a su~ ~a.
É triste ver.· como· dizia há pouco o Sena:dor
FemaÍldo Jãenrique Cardoso.. que aJguns homens ·
possam ve'B'der a sua aJma fisiologicamente. É
fundamental que V. Ex", com a sua autOridade
de Uder e de homem público, não permita que
maia.wna vez se prorroguem, neste Pais, quaisquer' mandatos.
Permita apenas, Sr. Presidente, lembrar Assis
Brasil, em "Democracia Representativa", quando
dizia:
d~

"O remédio que o povo tem c:ontra os possíveis desvios dos seus representantes não
pode ser o mandato imperativo, que. elém

se.

O SR. ITAMAR FRAI'ICO- Multo obrigado,
nobre L1der; é sempre bom ouvir a voz dos peeJne,.
debisllis.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A
Presidência pede licença ao orador, para anunciar
a presença em -nOsso plenário da Delegação de
deputados japoneses composta pelos Srs. Michio
Watanabe, Chefe da Missão e Vice---Presidente do
Grupo Parlamentar Brasil-Japão, Yoshinori Ohno
e Masamltsu Ohishi. (Palmas.)
A Presidência agradece. ao orador e aos visitantes.

O SR. ITAMAR FRMICO - Sr. Presidente,
se V. EX' me permitisse, eu juntaria minha voz
à de V. Ex', para saudar os ilustres visitantes.
O Sr. Nelson Wedeldn- Permite V. Ext um
apãrte7

O SR. ITAMAR FRAI'ICO- Sr. Presidente,
vou encerrar, mas antes aProveito para ouvir o
Senador Nelson Wedekin, e peço mais um minuto
à presidência para que possa concluir o meu pronunciamento e responder ao ilustre Uder Fernando Henrique Cardoso.

O SR. FERI'JAI!IDO He:riRJQ(JE CARDOSO- Senador Itamar Franco, V. Ex' mais uma
vez, nesta tarde, fa1a como um antigo emedebista,
como eu também sou. Não tenho outra coisa
O Sr. Nelson Wedekln - Senador Itamar
a fazer senão concordar com V. Ex', na questão
Franco, serei bastante breve não s6 pàra cumprirelativa à prorrogação dos mandatos de Prefeitos.
mentá-lo mas, também, para incorporar a minha
Aliás já emiti a minha opinião, com toda a clareza,
opinião à opinião expedida por V. Ext com muita
e de plano considero wn absurdo inaceitáyel qualfirmeza, combatividade e veemência, como é do
quer prorrogação. Nós estamos numa fase de
seu estilo. É por isto que V. EX' é um dos homens
transição, e queremos implantar a democracia,
públicos mais respeitados neste Pais.
co!'lleçando por prorrogar man~. estendendo
de seis para oito anos a duração dos mandatos,
.O SR. ITAMAR FRMICO - Obrigado a V.
seria inadmissível. Devo dizer a V. f!xt.que na reuEx'
nião havida, no sábado, com as Uderanças e os
O Sr. l'lelaon Wedekln - Se há um tempo
Relatores- eu não estava presente, porque fiquei
retido em campo Grande, pelo mau tempo - . em que não devemos desmarcar eleições já m'81"--.
houve um compromisso do Relator dessa maté- cadas é este. O que temos que fazer, e com toda

de ser autojurídico, acanhada a inteligência
a teinporariedade."

e a ação desde. Este remédio é

No caso, a temporariedade dos mandatos.
Esperemos, Srs. Senadores. que o exemplo do
alto não atinja a todos nós. Temos certeza de
que agora, com a palavra do Uder Fernando Henrique CardOso, a Nação brasileira não sofrerá mais
esse ultraje.

Dumnte o discwso do Sr. /IBmar Franco,
o Sr. Meira Filho deixa a cadeim diJ Presidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu c.-,.
neúo.
O SR. PRESIDErtTE (Dirceu Carneiro)Coilcedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.

O SR. !'lABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
A continentalidade do Brasil é destacada, iflva...
riavelmente, como um dos maiores obstácuJos
a seu próprio desenvolvimento, pois envolve diver·
SOS matizes - até contradit6rios - da mesma
situação.
É um erro secular, reiteradamente -cometido,
ode querer tratar condições diferentes com regras
únicas.

As teorias ecológicas e preservacionistas elaboradas nos bares de Ipanema ou nos círculos aca-dêmicos paulistanos podem até, em termos teóri·
cos, merecer aprovação coletiva da naciona1ida~
de, mas, na prática, muitas vezes se revelam inviáveis, nocivas ou até mesmo criminosamente danosas a imensas parcelas do território e da popu~
lação deste gigantesco País.
A experiência, sem dúvida, aponta para a necessidade de cuidar-se das peculiaridades regionais,
na elaboração dos grandiosos "planejamentos",
sob pena de prejudicar irremediavelmente sua
transformação em "fazimentos". Esta lição, colhida junto 11 população hurrulde das regiões mais
distantes dos grandes centro~, como o Acre, ja~
mais deveria ser esquecida pelos responsáveis,
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na elaboração de suas macropropostas econômicas, políticas e, principalmente, sociais.

Minha preocupação é ainda maior com os pequenos prOdutores, manietados nos Projetes de

Colonização, hoje sufocados pela insegurança
O Estado do Ac~ vive, hoje, um problema ex-

tremamente grave: o estrangulamento de suas
atividades rurais por normas estabelecidas pelo
IBDF para a. derrubada das matas.
Ninguém mais do que este amazônida, Sr. Presidente, preocupa-se com a preservaçtJo do ecos-sistema da grande RegicJo. A castanheira, a seringueira e outros colossos vegetais nativos devem

merecer atenção priorit6ria e respeito, garantido
pelo Estado, para que DS tradicionais ati.vidades
extrativistas não sofram mais do que vêin sofrendo nessas décadas de iocúria devastadora.
Daí, entretanto, a condenar os agricultores à
miséria e à forne; daí a prejudicara abastecimento
dos centros urbanos em nome de leis irrealistas;
daí a povoar as periferias das cidades com levas
intennináveis de fugitivos do meio rural -

das

boas intenções mal-enunciadas até a realidade
esquecida, vai uma distancia imensa.

O problema foi levantado com firmeza e serenidade pelo matutino Gazeta do Acre, na semana
passada. O competente e arguto repórter Flamínio Araripe soube, mais uma vez. captar os principais aspectos da questão. mostrando o absurdo
de impedir o trabalho dos agricultores por causa
da in~ompetência e da ausência do IBDF.
Não fa1o doS funcionários que servem a esse
órgão no meu Estado- condeno, isso sim, justamente a falta de recursos e de instruções lúcidas
para que eles possam cumprir as importantes
tarefas inerentes aos respectivos cargos.
No centro do problema estão duas Portarias
do IBDF, n' 486/86-P, de 26 de outubro de 1986,
e n' 501-P, de 12 de novembro também do ano
passado. Nelas são estabelecidas as regras para
a derrubada de matas e a ocupação das glebas
por culturas regulares, atendendo às preocupações preservacionistas quanto às espêdes mais
knportantes, como a castanheira e a seringueira.
Existem, segundo os representantes dos agriaitores, ·flagrantes contradições entre essas duas
portarias e o Código Florestal ainda vigente, que
privilegia os produtores rurais da Amazônia justamente por causa das peculiaridades regionais.
Além disso, 0 IBDF exige previamente uma fis._
calizaçáo incumbida a seus pf6prios funcionári~.
mas a escasse% de quadros e as diftculdades operadonaís, decorrentes das grandes extensões de
terra e da falta de nonnas definitivas, inviabilizam
essa inspeçáo saneadora.
Mesmo que os produtores rurais consigam
atender às exigências de projetes e documentos
contidas nas Portarias n911 486 e so 1 do lBDF,
que são muitas e burocraticamente minuciosas,
mesmo assim esbarrariam nos conflitos de legisIação e na falta de estrutura da fiscalização daqueJe e de outros órgãos com jurisdição sobre a matêria
Quis o acaso, Sr. Presidente, que na mesma
ediçãodaGazetadoAc:re,queestampaarevolta
dos agricultores, viesse uma outra reportagem,
citando as maz.elas e o inchaço de Rio Branco
, capital do Estado, em decorrência do êxodo
rural. Evidenciou-se, assim, a real natureza do problema: prejudicar ou impedir o desenVolvimento
do interior resulta, inevitaVelmente, na favelizaçâo
dos núdeos urbanos.

quanto ao futuro imediato.

Os grandes produtores podem-se articular com
irriportantes.advogados e usar os legitimes meios
de pressão disponíveis, mas aos parceleiros inenores só restam, como alternativas, a fome e a
fuga para a miséria nas cidades.
A situação se mostra tão grave que os líderes
do empresariado e dos trabalhadores rurais estão
se articUlando J?ara. juntos, exigirem uma solução
COJ;Icreta para o problema.
Superando suas divergências básicas, unem-se
em tomo do interesse também básico, o dé Qarantirtrabalho, comida e esperança para os acreanos.
Essa insegurança feiil de acabar para que os
agricultores cumpram seu trabalho e o Acre supere as imensas dificuldades, mais uma vez impostas pela insensibilidade e pelo desconhecimento.
Cito, ainda uma vez. a Gazeta do Acre, que,
em editorial, condena o quadro de insegurança
e de prejuízos causado pela açâo- melhor dizendo, pela omissão - do IBDF: Diz a Gazeta
do Acre:
"Os agricultofes tiveram que vir à cidade,
perdendo ~s de trabalho e deixando suas
rriulheres e filhos ao deus-dará, e passar dois,
três dias dormindo ao relenteo para chamar
a ~enção das autoridades para seus problemas: abertura e conservação de ramais e a
revogação de uma portaria esdrúxuJa do
IBDF, que os impede de derrubar para fazer
seus roçados".
"Ora - conclui o editorial - se foram
jogados como animais no meio da floresta,
terãoquedenubarpelomenosalguns hectares para plantar e sobreviver."
Este é o verdadeiro ponto em questão, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Não se trata de especular
com madeiras; não se propõe devastação de florestas para transformá-las em lenha ou móveis
de luxo; não querem os agricultores acreanos que
a caça às espécies vegetais mais nobres se transforme no objetivo mais destacado de seus pleitos.
Os projetas de ''manejo sustentado" são, em
teoria, iniciativas necessárias à preservação da natureza, mas. em regiões como o Acre, devem ser
analisados com cautela e, depois, substituídos por
determinações realistas, compatíveis com a fmperiosa exigênda nadonal da ocupação-;de..espaços,
de salvar nosso território e nossas reservas da
cobiça internacional que, muitas vezes travestida
de "preocupação ecológica", volta-se fundamentalmente para o congelamento dos vazios demográficos.
Estamos às vésperas da prrn:nulgaçao de uma
nova <;arta Magna, e ~ Amazôma, com renovadas
esperança e deterrrunaçã.o, busca reafirmar os
princípios da nacionalidade na adoção de medi-das destinadas a _questões específi~as.
Praticamente do tamanho da Africa, o Brasil
não pode ser tratado com um unitarismo políticoacbninistrativo que a ~alidade vem desmentir a
cada passo. Quem vive o problema sabe de suas
peculiaridades. É irreal pretender que os sulistas
conheçam, em profundidade, os dramas amazônicas; a mesma legislação aplicável aos castanhais e às áreas impresclndlvels para a agricultura,
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no Acre, não pode ser considerada na preservação
da Serra do Mar ou da caatinga nordestina ·
Tenho em mãos um importante e objetivo documento, aprovado pela Câmara MunidpaJ de Tarauacá, no Estado do Acre, analisando os principais aspectos da questão que me traz hoje a esta
tribuna.
A Câmara tarauacaense pede um reeMme dos
termos e dos objetivos, inscritos pelo IBDF, na
Portaria w 501-P, e justifica:
"A Portaria n' 501-P, de 12 de novembro
de 1986, prejudicou totalmente o agricultor
acreano, no seguinte:
I - a falta de mão-de-olj>ra especializada
para o levantamento topográfico das áreas;
n- a falta de engenheiro florestal na região;
m~ poder aquisitivo do agócultor.
a) dado o pequeno e médio agricultor
não ter ajuda financeira para cultivar a agricu1tura em grande escala, ele s6 conseguirá
desmatar em média, por ano, 2 hectares de
terra:
b) o agricultor não poderá cumprir junto.
ao IBDF as exigêndas feitas pelo mesmo;
IV --a região é totalmente complexa, o
agricultor só terá 90 (noventa) dias, ou seja,
de abril a julho, para desmatar; se aí mio
for efetuado o refefldo desmatamento, o agricultor não poderá mais desmatar para. o pJantio, devi_dº às chuvas que são fortes na. região;
V - o município não tem condições de
importar gêneros alimentícios, a.giícolas, pam atender à comunidade."
Como se depreende do documento étprovado
pelos Vereadores de Tarauacá- os legítimos
representantes e defensores dos interesses daquela comunidade-, mais do que nunca o problema exige uma solução urgente e sensível às
peculiaridades regionais.
A realidade que trago ao ~nado da República
é incontestável, fundamentada na verdade dos
fatos e do drama vivido pelo extremo Noroeste
do Pais.
Hoje, neste momento decisivo para a constru·
ção do futuro Brasil, devemos resgatar a dívida
nacional com o Estado, cujo voto nos honra e
cuja confiança nos obóga.
A responsabilidade é de todos nós. Saibamos
cumpri-la! (Muito bel!ll Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia.
0 SR- MÁRIO MAIA (PDT- AC. Pronunda
o _seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nunca, mesmo ao tempo de Território, quando
o Acre era governado por um interventor nomea·
do pelo Presidente da República, nem também
nos recentes anos em que o Acre paSsou a Estado, as crónicas registraram fatos tão dramáticose quase trágicos, como os que ocorreram no dia
5 próximo passado, sexta-feira.
Os jornais de minha terra estampam em man·
chetes_ e fotografias o que ocorreu na capital do
meu Estado, Rio Branco. E pelas manchetes e
pelas fotografias estampadas nos jornais pode·
mos ver o quanto foram graves aqueles acontecimentos.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui está o jorital
O RJo Branco, de sábado, 6 de jWlho, o qual
estampa uma manchete que diz: "Uma violência
iniciada peJo Major Ricardo mela passeata", mos-trando as fotografias, a violência, parecendo mais
estarmos em países do Oriente Médio que no
Brasil.
Lamentamos isso tudo, porque ocorre exatamente agora, quando o Brasil, ou quando nós,
tantos de nós, depois de sofrermos inúmeros anos
combatendo o terror, combatendo a ditadura,
combatendo o autoritarismo imaginávamos que

cenas como essa não pudessem mais ser estam-

padas nos jornais de nosso País, de nossas capitais.

Sr. Presidente, mais eloqüentes de que a nossa
palavra estão aqui os comentários e os editoriais
dos jornais descrevendo os acontecimentos, que
passo a ler: po~ exemplo aqui na coluna de o
Bom dia, que é um editorial do jornal O Rio
Branco, a opinião do Jornal é a seguinte:

BOM DIA. I
Sob a batuta selvagem e irresponsável de
um major reconhecidamente violento e arbitrário, o centro da cidade transformou-se, na
. manhã de ontem, numa sinfonia g~otesca
de espancamentos, de agressões descabidas, de rostos e cabeças quebradas a derramar sangue, ante o olhar estupefato de uma
população ordeira, que parecia estar revivendo os mais negros dias das arenas rom~as.
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Verifiquem aqui a estampa d_e um cidadão en:;angüentado, com o couro cabeludo sangrando
Dltensamente: e a roupa coberta de sangue.

O Sr. Nabor Júnior umaparte?
.

V. Er me pennite

O SR. MÁRIO MAIA- L.ogô que eu conclua
os comentários do jornal, nobre San_dor Nabor
Júnior, darei o aparte a V. Ex'.
Estou fazendo, então, wn apanhado, u.m co-mentário e lendo, natura1mente, trechos de textos
joma1ísticos.
Aqui, vemos tlmlbém um estudante com a cabeça quebrada,. ensangüentado, entre as várias
fotografias estampadas de correrias, de depredações de veículos e pisoteamento de pessoas inde-fesas.

Temos aqui, ainda no mesmo joméd, uma descrição mais aprofundada, mais minund:osa.· dos .
fatos que passo a ler para ser mais objetivo, sob_
o títu1o "G:citn metralhadora, revólver e cassetete,
o PM mostrou sua valentia, no dia da violência
-até deputado apanhou". E o texto diz o seguinte:
"Nem os c;!eputados escaparam da sanha
de violência da Polícia Militar do Acre sob
a batuta do major Ricardo Alexandie-Femandes. O J?eputado Walmir Ribeiro ao protestar
contra a violência dos policiais foi agrecfido
_pelo major Ricardo com empurrões e só
não aumentou a intensidade do seu ato porque foi contido. O Deputado Romildo Magalhães também recebeu wn murro de um soldado. O preSidente da Associação dos Jornalistas do At:re. Edson Luís, também foi vitima

Rio Branco virou umá pi"aça de guerra.
Soldados annados até 0$ dentes investiam
contra uma população indefesa e acuadã,
portando apenas sua coragem e algLms sJOe
gans em protesto pelo aumento Injusto de
100 põt cento nas passagens des ônibus.
lncrivelf Na~a e ninguém f9i poúpado pela
bruta1idade indescritiVel do major Ricardo
Fonseca e seus comandados. Homens, mulheres, crianças, jornalistas e parlamentares
provaram o gosto sempre amargo e humilhante di!IS'<:acetadas, dos pontapés, dos empurrões, dos jatos, d'água e, com ·certeza,
da impunidade, sempre comum e rotineira.
No rescaldo deSlSe vergonhoso episódio
de violência, a Polícia MiUtar assumiu uma
dívida com a sociedade acreana, e Q ·comando da corporação deve, o quanto antes, cuidar de resgatá-Ia, sob pena de perder o que
ainda Jhe resta de credibilidade. Nos seus
ombros recai o peso ·da responsabilidade de
proteger e dar segurança ao cidadão, independente do que ele seja, de onde more e
de suas preferências políticas. E num elementar exercido de memória", o governador
Flaviano Melo precisa lembrar que as centenas de pessoas humilhadas e espancadas
em frente ao seu palácio são as mesmas
que em novembro passado o conduziram
ao supremo poder no Estado pelo voto livre.

Sr. Presidente. e Srs. Senadores, leio aqui um
texto "prisões em massa", que diz o seguinte:'

Sr. Presidente, podemos também exibir aqui
aos Srs. Seriadores aS fotos que acompanham
a reportagem a que me refiro, para que eles verifiquem que n~ há exagero algum nos comentários
que estamos fazendo. As fotos são mais eloqüentes do que nossas palavras.

"Além de dezenas de pessoas feridas, os
policiais militares perseguiram diversos. populares. Davi Bessa, por exemplo, com Um
- golpe na cabeça, foi levado ao pronto-socorro e reclamou: "Sou ajudante de pedreiro,
preciso pegar quatro ônibus por dia. Foi por
isso que eu apanhei". Tácito de Brito, estu-

de agressões.
Nas perseguições a senhoras. meninos e
-Outros ~!.lumifestantes, os policiais militares
chegaram_a QUebrar a porta da Assembléia
Legislativa na base do_ cassetete. N.é o carro
d~_!)~_putada }''\aria das Vitórias foi depredadtJ. _Nem a presença do coronel JUnqUeira,
comandante da Polícia ~i~. ~egou a con~
ter os soldados, totalmente despreparados
para vestir uma farda. Os atos de violência
receberam a condenação dos Deputados Romildo Magalhães, Edmundo Pinto, Walmir
Ribeiro, João Tezza~ S_enador Aluizio Bezerra
e ainda de Pedro Yarzon."
-Diga-se de passagem que os nomes aqui referidos são de deputados devárlos partidos representados na Assembléia Legislativa, incluindo aqui
o nosso colega Senador Aluizio Bezerra.
"Enqúanto o povo enl espancado brutalmente, Oprefeito Adalberto Aragão se escondeU !lo 49 BEC. A riumifestação contra a truculêiidá- j)OliCiaJ levou a multidão a lançar
gritos de protestos abaixo a repressão, o povo
elegeu- Flaviano e Aragão, mas já se arrependeu."
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dante de História e farmacêutico, que teve
a1guns dedos da mão quebrados por um cassetete e recebeu forte pancada na cabeça,
falou. "Apesar de um único homem ter começado tudo isso, a culpa de tanta violência
é de um governo que protege toda essa truculêilcla poliCiai''.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Gazeta do
Acre, que é- Um -6rgão ofidOSd do Governo, é
wn jornal que é porta-voz oficioso do Governo
aqui registra cenas de vandalismo cometidas pela
polida do Governo do PMDB do Acre. Está aqui
um cidadão n? chão s_endo pisoteado por elemento da Policia; outro cidadão aqui está sendo gol~
peado brutalmente pelo cassetete dos elementos
da Polícia do Sr. Governador e o povo aquí, sendO
escoraçado em várias estampas que estão nos
jornais, tanto um joma1 independente, como o
Rio Branc:o, quanto um Jornal oficioso que é
a Gazeta do Acre.
·

Sr. Presi9ente, mas não são s6 os jornais regionais do Estado do Acre que registram. Poderia
,alegar-se que são exageros da imprensa regional
que flagrou .as fotografias e está exagerando nos
comebtários. Tambêm o- Jornal do BrasU, em
sua edição de sábado, dla 6, estampa a segUinte~
manchete:
..
.
.
'"PROTESTO DEIXA 52 FERIDOS NO ESTADO DO ACRE
RIO BRANCO - Uma mulher grávida es-

pancada e internada em estado grave e··mafs
45 manifestantes e séiS policiais feridos foi
o resultadc do conflito oconido ontem
diante do ptdádo do governO, envolvendo
soldados da !POlícia Militar- e· pa'Ssllgeiros_de
ônibus, no dia D (de descontenbiJDento),
convocado ~la Fede~ção das Associações
dos Morado(e~.clp Acre (Famac), pioia protestar cORtra o aumento de 100% nas passa-gens. Dep~dos e vereadores também apanharam da policia.
·· Os incidentes começaram cedo, com a
prisão de várias pessoas que, atendendo à
convocação da Famac, pagavam o preço
tigo ao passar pelas roletas dos ônibus. A
violência começou por volta das 1Oh, quimdo
duas mil pessoas realizavam Um ato púbUco
em frente ao palácio do governo, e uma tropa
de choque da Polícia Militar, comandada pelo
major Ricardo Fernandes, tentou disperSá-la.
A multidão reagiu, apedrejou um ônibus que
estava estacionado e os soldados avançaram,
dando tiros e batendo, apoiados _por carros
do Corpo de Bombeiros, que lançavam jatos
d'água.
Uma mulher gráVida -que tentou furar o
cerco policial foi agarrada pordnco soldados
e violentamente espancada. Depois de atendida no Palácio Rio Branco, foi intemáda em
estado grave. Alguns deputados e vereadores
que realizavam sessão desceram para contornar a situação e acabaram apanhando
também dos soldados.
O conflito s6 terminou quando o Governador Flaviano Melo ordenou que a tropa
de choque da PM se retirasse. Depois o ato
público prosseguiU até à tarde, sem mais inci·
dentes."

an-
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blica, acedeu em decretar um novo aumento_ de _ escudo da máquina municipa1 de Rio Branco, tendo _à frente da campanha o atual Governador,
então Prefeito bi6ilico.
registrado _o grau de violênc::ia que atingiu o nosso
Foi públicO notório o empenho e os gaStOs
Estado. E não podemos deixar de responsabilizar
o Governo do PMDB do Estado dó Acre por estas
soas feridas, o número registrado pelos jornais, com que o Sr. Flaviano, à frente da Prefeitura
de Rio Branco, contribuiu para fazer o Sr. Aragão
ações lamen~eis que estão ocorrendo.
e aqui pelo Jornal do BrasU, das vítimas da
prefeito e uma vez eleito Governador continuou
atual administração_do Governo do PMDB do Acre
O Sr. Nabor Júnior- Permita-me agOra um
é para a população do Rio Branco uma exorbi- influindo na Prefeitura, enquanto influi corno Governador.
aparte, nobre Serador.
tância multo grande, um número dramático. É
alguma coisa como se, em São Paulo, de uma
OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -CoO SR. MÁRIO MAIA - Pois não. Concedo
manifestação popular pudesse resultar 5200 ferimunico· ao nobre orador que o tempo de V. EX'
o aparte a V. Ex'
dos. Uma verdadeira guerra cMI. A Força Expedijá ultrapassou 1O minutos. Solicito a V. Ex' que
O Sr. Nabor Júnior- Nobre Senador Mário
cionária Brasileira~ creio eu, durante as suas opeconclua o seu pr<munciamento.
Maia, quero dizer a V. Ex', no momento em que
rações nos campos de batalha na Itália, proporciotraz ao conhecini.ento do Senado Federal QS lanalmente, talvez não tenha tido um número tão
O SR. MÁRIO MAIA - Sr. -Pcesidente, eu
mentáveis acontecimentos verificados na última
elevado de vítimas durante toda a sua estada.
atenderei V. Ext, mas peço a compreensão da
sexta-feira na Capital de nosso Estado, do Acre,
Mesa para o seguinte: como eu estava inscrito
· que n6s do PMDB não aprovantos, de maneira
Como-registra a notícia e atestam as informanormalmente na lista de oradores, e tinha também
nenhuma, violências, partam de quem partir, conções_ que nos deram as pessoas que assistiram
me
inscrito para falar como Uder do PDT, solicito
tra a popu1ação ordeira de nosso Estado. Tão
à brutal agressão e sofreram-na, o braço armado
a V. Ex" conceder-me alguns minutos da parte
Jogo tomei conhecimento desses fatos ocorridos
que violentou o povo foi decerto a polícia, mas
que eu ocuparia como Líder do PDT, para concluir
na tíltima sexta-feira, telefonei· a S. Ex', o Goverquem o annou e deu ordens para agredir foi certao meu discurso, porque faltam apenas duas Iau~
nador do Estado, Dr. Flaviano Melo, para me inteiJ
mente o Governo do PMDB, o que é profundadas manuscritas. Serei breve.
rar da extensão_ desses ~contecimentos. S. Ex' mente lamentável porque o PMDB, em passado
então informou-me de que a ação policial estava
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)recente, era o a:rauto das liberdades públicas e
sendo investigada porque apenas, a pedido das
Eminente Sena~or. o tempo normal de V. Ex'
o defensor intransigente das massas violentadas.
empresas de transportes _coletivos do Estado, o
Econstrangedor poder afirmar nos dias de hoje, terminaria às 15 horas e 52 minutos. Estou a
Governo acedeu en:) preservar o patrimônio dame referir ~o -~~!!1_p~ que V._Ex' está a ocupar
da Nova República, que fatos como os de sextao microfone, já como Líder do PDT.
quelas empresas contra a depredação. Não hotNe
feira, em Rio Branco, jamais tivessem oconido,
da parte do Governo nenhuma recomendação
no Acre, em tempo algum, mesmo nos tempos
o "sR. l'IARio MAIA- o total de tempo?
para reprimir, de maneira violenta, a população.
caliginosoS da ditadura. Teria o PMDB mudado
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) O toDe modo que quero afirmar a V. EX' e ªos ilustres
ao chegar ao poder? Seus postulados só têm sertal do tempo.
pares, que integram esta Casa, que o Governador
ventia quando se está na Oposição? Qma vez no
Aaviano Melo não aprovou e- está apurando a
Governo a teoria na prática passa a ser outra?
O SR. l'IARIO MAIA - Entiio agradeço a
responsabilidade daquelas pessoas que exorbiNão! Não acredito, Sr. Presidente e Srs. Senadoadvertência de V. Ex1' e concluirei, Se -me pel'rilite
taram no exercício das suas funções._ Da nossa
res. Quando o Governo do Acre permite sua polía Mesa, dentro de poucos minutos.
parte nós temos deplorado estes acontecimentos
cia espancar o povo, que agora o incomoda agloSr. Presidente como eu dlzia, foi público e notóe ficar solidáriO com a população que foi espan:
merado na praça em frente ao Palácio Rio Branco,
rio o empenho do atual Gpvemador pela eleição
cada vilmente pela Polída Militar do meu Estado.
com rélWid.lcações justas; a exigir o CUniprinlentõ
do atua1 prefeito. Nada é feito na Prefeitura, sem
qlle o Governo tome Conhecimento. Ambos são
O SR.l'IÁ.RIO MAIA- Niio poderia ser dife- de promessas da campanha eleitoral, creio não
estar interpretando nem o ideário, nem o progrado PMDB, mesmo porque há uma dependência
rente a atitude de V. Ex", nobre Senador Nabor
ma nem os estatutos do PMDB, pelo menos, do
muito grande da Prefeitura, prindpalmente das
Júnior, uma vez que, no seu Governo, do qual
PMDB que eu conheci, não está, Sr. President~.
Prefeituras do EstãdO todo, ·o Poder Central do
participamos inicialmente _e depois divergimos e
Estado.
. .
.
A serviço de quem estaria então o atual Governo
nos tomamos respeitosos adversários. .Mas é de
acreano? A bancada Federal na: Cãmara, no Sena~
O aumento das passagens em_ t:narç:o, como
justiça que se diga, aqui. que durante o seu Goverd() e as bancadas nas Assembléias- LegislatiVas,
já referi, de Cz$ 1,80 para Cz$ 3,50 e, agOra, de
no hotNe sempre um esforço muito grande em
e na Câmãra Municipal, os filiados, os militantes,
Cz$ 3,50 para Cz$ 7,00 foi feito com o aval do
dirimir as questões populares, coletivas, com sereSr. GovernadOr. -e simpatizantes estariam endossando tais atos de
nidade e com sabedoria. Entretanto, o seu suces~potência e estupidez? Não. Não é possível, posÉ preciso que o PMDB tenha a coragem de
sor não está correspondendo a esta e.xpectatttra
so afirmar que não estão, pois não é possfvel,
assumir essa responsabilidade, porquanto Prefeide toda a população do Acre, porque, em verdade,
que
tanta
gente
mudasse
em
tão
pouco
tempo
to e Governador são dÕ _PMDB. As passagens
embora S. Ex' emita comunicados através_ dos
seus tonceitos de democracia e de Iiberdadel Qm
não·foram- aumentadas peJa Polícia Militar. O aujol118is, dos notici9SOS, embQ_ra _se comprometa
fenômeno explica tal atitude: a falta de compromento foi concedido pelas autoridades do PMDB.
a apurar os fatos. para chegar à responsabilidade
misso ideológtco partidário, dtJque!es que de reForam os Goyemos do PMDB acreano, municipal
daqueles que os desencadearam, em verdade,
pente são promovidos ao poder sem vinculas
e estadual, que decretaram o aumento das passaa ação da Polícia, na sua truculência, reflét.e o
gens de ônibus à revelia e contra a vontade do
estado de insegwança em que se encontra._~.çio- éóin os princípios partidários. Independentes e
povo.vemo de nosso Estado, tendo à frente um Qi~Jrep., descompromissados, fazem o que lhes vem à cabeça e não o que o partido programa; impõem
Portanto, a causa primeira dos dramáticos incinodoPMDB.
suas idéias e desprezam os princípios dos partidos
dentes, que, por pouco, não chegaram à tragédia,
Ora, vejam bem, Srs. Senadores, que foram
que os adotaram. O resultado é o que se vê: gover-foi o deCreto de aumento dos preços ~ passa52 feridos, nurrtit população de cerca de 2.000
nadores, eleitos por via de uma fisiológica política
gens, e não o protesto contra esse aumento.
a ·2.500 pessoas que estavam aglomeradas em
Conseqüentemente, quem começou a desorfrente ao Palácio Rio Branco, uma populaç&o or- · de favores por parte do poder ~ntral, tomam-se
verdadeiros interventores a fazerem o que o mesdem? Naturalmente, foi o Governo do PMDB no
deira, que se comportava pacificamente, apenas
tre manda e não mais o que o povo o elegeu
Estado do Acre. A Policia Militar agiu, entrou em
protestando por aquilo que achava ser de direito,
quer. É exatamente o que está ocorrendo, é o
cena, é bem verdade; mas agiu apenas como
porque há poucos meses atrás - há um m~
que e~ acontecendo no Estado do Acre, não
o braço armado e autoritário, para fazer cumprir
e meio ou há dois meses - tinha havido um
adiantam agora, depois da catástrofe, desculpas
alei elaborada pelas autoridades do PMDB. Como
aumento de 95% no preço das passagens- conformais e comunicados cínicos; o Governo do
assim? Ninguém. é ingênuo para imaginar que
cedido pela Prefeitura e o Prefeito é do PMDB
PMDB no Ácre é o respOnsável por tudo. Os fatos
a Polícia saisse de seu quartel sem que alguém
-que passou de Cz$ 1,80 para Cz$ 3,50. Nem
são cristalinos e transparentes, o :atual Prefeito,
lhe ordenasse. Se desde cedinho os ônibus come,se passaram dois meses e já o ~feito. à reve,_lia
çaram a circular com forte guarnição interna, paro
da vontade popular, sem consultar o oplnláo pú-. sucessor- do atual Governador elegeu-se sob o

Sr. Presidente, ao ler estes _comentários, estas
reportagens dos jornais, a I_10S{KI intenção é _deixar

Cz$ 7,00, quando havia um acordo_ com a Associaçã.o 4-e..MoJadpres de_que o aumento não ultra:passaria Cz$ 5,00. Então, di'!:Qüe-nta e duas pes---
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garantir a cobrança majorada é porque alguém

assim ordenou. E esse alguém na hierarquia das
responsabilidades políticas e administrativas. só
pode ser o Sr. Governador, qtie é o Comandanteem-Chefe da Polida Militar do Estado do Acre.
O Governador do PMDB tinha conhecimento
do aumento, o Governo do PMDB sabia do movi-

mento de protesto, o Governo do PMDB autorizou
a Polícia a sair às ruas, o Governo do PMDB é

Estado de Rondônia a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
150.000,00 ObriQ-ações do Tesouro NadonalOTN,tendo
PARECER ORAL FAVORAVEL, proferido em
Plenário.

-3Votação, em turno único, do Requerimento n"

responsável pelo que ocorreu até que provem
ao contrário, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
A responsabilidade do Governador é intransferível; ele tem ou não tem autoridade. O Governo

64, de 1987, de autoria dos Senadores Itamar

do PMDB no Acre deve uma explicação não ape--

o objetfvo de instruir o estudo do Projeto de Lei
da camara n9 22, de 1984.

nas ao povo acreano, mas à Nação brasileira por
este crime público e notório, flagrante; crime por
ação ou omissão. que é ainda muito pior.
Sr. Presidente, nós não podemos separar a responsabilidade do GovernadOr do Estado do Acre
e do Prefeito da Capital, Rio Branco, dos lamentáveis acontecimentos que ocorreram na capital
acreana no dia 5, sexta-feira passada.
Faço esta declã:ração e aproveito a oportuni-

dade para chamar a atenção das autoridades
competentes e do Ministro da Justiça para que
fiquem atentos para que fatos dramáticos de van~
dalismo como este não se repitam, porque estão
a atestar duas coisas: ou a participação do Governo como agente autoritário e que neg~ aquelas
promessas de busca, de perseguição das liberda~
des ao povo acreano, ou o Governo está omisso
e indiferente. De uma ,forma ou de Outra é preciso
que as autoridades federais tomem conhedmen~
to ·e fiquem alertas para que dramas como os
que ocorreram na sexta~ feira, _não se repitam, em
breve, em tragédias lamentáveis, e que tenhamos
de chorar depois que o leite esteja derramado.
Era o que tinha a considerar e denunciar à
Casa. Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mário Maia o
Sr. Dirceu Carneiro deixa a cBdeira da presidência que é ocupada pelo Sr. Frandsco Ro--

Uemberg.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há quCHUm, em plenário, para deliberação.

Em conseqüência as matérias constantes dos
Itens 1 a 3, que se encontram em fase de votação,
ficam adiadas.
São os seguintes os itens cuja votação é
adiada:

-1Votação, em turno único, do Projeto. c;le.Resclução n~" 42, de 1987,,que autoriza o Governo do
Estado de Mato Grosso a ratificar a alienação de
terras de que trata o Processo INCRAIPF Corumbá
n'1763n5, de interesse do Senhor Horácio Sablno

-Coimbra, terido
PARECER ORAL FAVORAVEL, proferido em
Plenário.

-2Votação, em turno ilnico, do Projeto de Resolu56, de 1987, que autoriza o Governo do

~n'

Franco e Jamil Hadclad, solicitando, nos termos
do art 239, inciso ~ alínea b, do Regimento Interno, informações junto ao Poder Executivo, com

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-ltem4:
Mensagem n9 439, de 1986 {fll' 606/86, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste,
Estado de São Paulo, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a !5.455,00 Obrigações do Tesouro NacionaiOTN. (Dependendo de parecer.)
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
extraordinária anterior, tendo a sua apreciação
adiada por falta de quorum. Nos termos do art.
& da Resolução n9 1, de 1987, designo o nobre
Senador Nelson Wedekin para proferir parecer
sobre a Mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resi>lução.
O SR. I'IELSOI'I WEDEKII'I (PMDB - SC.
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 439, de 1986, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste contrate, junto à Caixa EC:onômlca Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sociai-FAS, a seguinte operação
de crédito:
Caract.eriatlcas da Operação
1. Proponente
1.1 Denominação: Municlplo de Santa Bárbara
d'Oeste
1.2 Localização (sede): Av. Monte Castelo,
1000, Santa Bárbara d'Oeste -SP
2. Financiamento
2.1 Valor: Equivalente, em cruzados, a até
15.455,00 OTN.
22 Objetivo: Implantação de unidades pré-escolares.

23 Prozo: Carencia: até 3 (três) anos.
Amortização: 9 (nove) anos.
2.4 Encargos: juros de 4% ao apo, cobrados
trimestraJmente, sendo o saldo devedor reajustado em 100% do índice de variação das OTN.
-2.5 Condições de liberação: O financiamento
será liberado em parcelas de acordo com crono.
grama a ser apresentado.
·· 2.6 Condições de amol1ização: O saldo devedor
será amortizado em 36 (trinta e seis) prestações
triméstrais e sucessivas, calculadas pelo Sistema ·
SA.C, venclveis no último dia de cada trin)estre
civil, prevendo~se os seguintes dispêndios anuais:
1986 1987 -

ez$ 32.134,00
ez$ 96.520,00
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1986- Çz$ 96.520,00
1989-Cz$142.198,00
1990- Çz$ 272.529,00
1991- ez$ 26!.804,00
1992 - Cz$ 251.080,00
1993- Cz$240355,00
1994- Çz$ 229.631,00
1995- Cr$ 218.907,00
1996- ez$ 208.163,00
1997- ez$ 197.480,00
1998-Cz$ 141.057,00
2.7 Garantias: Vmculaçâo de parcelas do lm~
posto sobre Orculação de Mercadorias -ICM.
2.8 Dispositivos legais: Lei Municipal n' 1.662,
de 14 de março de 1986.
Ouvida a respeito, a Secretaria de Planejamento
da Presidência 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 análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n"' 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da ~mbléia Nacional Constituinte, opi~
namos favoravelmente sob os aspectos econômico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, ooncluimos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO

__
.·. !'!• 58, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Santa Bált>ara d'Oesle (SP) a c o opemçiio de crtdlto no valor~
dente, em cruzados, a 15.455,00 011'1.
O Senado Federal r~lve: .
.
Art 1' É a Prefeitura Municipal de Santa BMbara d'Oeste (SP), nos tennos do artigo 2' da
Resolução n~" 93n6, alterado pela Resolução roo
140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor correspon·
dente, em cruzados, a 15.455,00 OTN junto .!li
Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social - FAS. A operação de crédito destina-se
à implantação de unidades pré-escolar.
Art. 2"' Esta resolução entra em vi99f na data
de sua publicação.
O SR. PliESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Em discusSão o projeto, em turno único. (Pau·

·a.)
Não ~endo quem peça a palavra, encem>
a discussão.
A vOtaÇão da matéria proeeder-se-á na Pfóx!ma
sessã« nos termos dQ art. 7 9 da ReSQiução W
54, de, 1987,
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-ltem5:
Mensagem n• 491, de 1986 (n• 698186, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada,
a Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do
Paraná, a contratar operação de crédito no valor
correspondente a Cz$ 4.256.000,00 (quatro milhões, duzentos e cinqüenta e seis mil cruzados).
(Dependendo de parecer.)
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A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
extraordinária anterior, tendo a apreciação sido
joqdiada por falta de quonun.
Nos termos do art. & da Resolução n\0 1/87,
designo o nobre Senador Nabor Júnior para pro-

ferir parecer sobre a mensagem, oferecendo o
respectivo projeto de resolução.
O SR. NABOR JáNIOR (PMDB -AC. Para
proferir parecer,) -Sr. Presidente, Srs. Senado-

res:
Com a Mensagem n? 491, de 1986, o Senhor
Presidente da RepúbUca submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Capanerna (PR) oohtrate,junto ao Banco do Estado do Paraná SA, este na
qualidade de agente financeiro do Banco_Nado-

nal da Habitação (BNH), hoje Caixa Económica
Federal, a seguinte opernção de crédito:

Características da operação:

A-Valor: ez$ 4.256.000,00

B-PrazOll:
1 -de carência: 30 meses;
2 - de amortização: 240 meses;
c -Encargos:
1- juros: 6,5% a.a.;
2 -Taxa de administração: 2% sobre cada desembolso;

3 -Taxa de repasse: 1% a.a. ao agente fiilan~
ceiro;

D- Garantia: quotas do Imposto sobre arcu·
laçiio de Mercadorias - ICM;
E-Destloaçio dOll recursos: execução de
obras de infra-estrutura urbana, compreendendo:
psvimentaçã.o asfáltica, aquisição de terreno, recuperação de área de lazer, recuperação de microssistema de água potável e equipamento co-munitário de saúde.
Ouvida a respeito, a Sec:retaria de Planejamento
da Presidência da República (SEPLANISAREM)
mformou nada ter a opor quanto à realização da
operação que é técni<:a e financeiramente viável.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm mereddo a aprovação 'da Casa,
tendo em vista a alta relevânda social do projeto.
Nos termos da Resolução~ 1,'de 1987, que
estabelece normas de eJCiboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Aasernbléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos econômico-financeiro e legaJ da matéria.
.
Assim sendo, conduúnos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 59,l)E I 987
Autoriza a PrefeltuntMuniclplll de capanema (PR) a contrator opuaçio de
crédito no vaior de Czt 4.256.000,00.
O Senado Federal resolve:
Art. I • É a Prefeitura Municipal de C.panerna
.{PR).I).ps ~nngs_ do ":fl_29_.~ ~Resol!!Çª~ 1).9• ~~{I~.
aiterado pela Resoluçiio n9 140185, ambas do Se-nado Federal, autorizado a contratar operação de
crédito no valor de Cz$ 4256.000,00 (quatro milhões, duzentos e dnqüenta e seis mil cruzados)
junto ao Banoo do Estado do Paraná S!A, este
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), hoje Caixa Económica
Federal. A operação de crédito destina-se à execuçio de obras de fnftci-~tura urbana, com-
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Preendendo: pavimentação asfáltica, aquisição de
terren_os,.__r:_e_çuperação de área de lazer, recupera!;ão de mJcmssistema de água potável e equipamento comunitário de saúde.
Art 2'1 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDI!l'lll! (Prandsco Rollemberg)
-Passa-se à discussão_ do projeto, em twno úni~
co.
Não havendo quem peça a pa)avra, encerro
a discussão.
A votação proct!der-se-á na sessão seguinte,
nos termos do art. 79 da Resolução n9 54/87.
O SR. PRESIDI!l'lll! (Francisco Rollernberg)

-Item6:
Mensagem n• 5I5, de I986 (n• 760/86,
na origem), relativa à proposta para que seja

autorizada a Prefeitura Municipal de Anastácio, Estado do Mato Grosso do Sul. a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados. a 9.117,74 Obrlga_ções do Tesouro Nacional-_OTN. (Dependendo de parecer.)

A matéria Constou da Ordem d~· Dia da sessãÓ
extraordinária anterior, tendo a apreciação sido
adiada por falta de quorum.. Nos termos art 69
da Resolução de n91/87 designo o nobre Senador
Rohaldo Aragão para proferir parecer sobre a matéria, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. ROI'IALDO ARAGÃO (PMDB...,. RO.
Para proferir parecer.} -Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 515, de 1986, o Senhor
Presidente dã RepóbUca submete à deliberação
do Senaao Federal a autorização para ()ue a Prefeitura Municipal de Anastácio (MS) contrate, junto
à Caixa Econômi<:a Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi..
mento Social- FAS, a seguinte operâção de
crédito:
1. Proponente
U Denominação: Municiplo de Anastácio
I2 Localização (sede): Praça Garibaldi Medeiros, I 977 Anastácio-MS
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
9.I17,74 OTN.
22 ·.ObJ~:'lmplantaçio de merc'!flo púqll<:o

2..3 Prazo: Carência: até 3
Amortização:

(~) anos.

I 2 (doze) anos.

2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados
trimestralmente, sendo o saldo
reajustado em 100% do índice de variação das OTNs.
2.5 Condições de liberação: O finanCiamento
será liberado em parcelas, de acordO com cronograma a ser apresentado.
2.6 Condições de amortização: O·saldQdevedor
será amOrtizado em 48 {quarenta: e oito) prestações trimestrais e suce.!t5ívas, calCUladas pelo sistema·SAC. vencfveis no último dia de cada trimestre dvil, prevendo-se os seguintes dispêndios
IUlUI!is:
. I~~Cz:r. 23.702,00
Iatlt -,~ 56.940,00
-198lí-cz$ 56.940,00
Í989- Cz$ 77.I5I,OO
I990-: CZ$ 134,820,00

deveoor

JWJho de 1987
I 99I - ez$ 1.30.075,00
I 992 - ez$ I 25330,00
1993- ez$ I20.584,oo
I994- Cz$ U5.840,00
I 995- Cz? U L094,00
I996 :..ez$ I06349.00
I997- ez$ IOL604,00
I 99ff- ez$ 96.859,00
I999-Cz$ 92J I4,00
2000 - ez$. 87368,00
2001''- Cz$ 62AI2,00
2.7 Garantias: Vmculaçã.o de parcelas do lm~
posto sobre Orci.sJaçao de Mercadorias -ICM.
2.8 __;. Dispositivos legais: Lei Municipal n 9 65.
de I2 de janeiro de I 986.
.
Segundo, a Cãixa Econômica Federal, a opera~
ção é técnica e financeiramente viável,_ enquaC':l~Jndti:."sé nas normas operacionais_ do Fundo
de Ape:tlo fto Desenvolvimento Social- FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná..
logos que têm merecido _a e1provação da Casa,
tendo em vista a alta re1evâncta social do projeto.
Nos termos da Resoluç&o n"' 1, de 1987, que
estabe1ece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o perfodo de funciona.
mento da Assembléia Nacional Constituiv~. opi·
namos favoravelmente sob os aspectoS econômico, financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos peio acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 60, DE I987

Autoriza a
~

~feitura

Municipal de

(MS) a f:ontrator opemçio de

crédito no valor cOITeSpODdente, em CJU..
zadOll, a 9.117,74 OTN,junto à Caixa
Econômlca Federai.
O S~nado Federal resolve:
· •
Afi... ~'l9'". É a Prefeitura Municipal de Anastácio
(MS), nos tei'mos do artigo 2'1 dá ·Resolução n9
93/16, alterado pela Resolução n' 140/85, ambas
do Senado Federal, auto~do a contratar operação de_créditp tlQ valor equivalent~. em cruzados,
a 9. I I7,74 OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apolo ao Desenvolvimento Social- FAS. A operação de crédito destina-se à implantação de mercado público.
_
Art. 2'1 Esta resolução entra em vigOr na data
de sua publicação.
O SR..PRESIDENI'E (Francisco Rollernberg)
-Passa-se à discussão do projeto, em turno úniéo.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria proceder-se-á na sessão
seguinte, nos tennos do art 79 da Resolução n9
54/87 .
O SR. PRESIDENI'E (Francisco RoUemberg)
-Item 7:
Ot'ído n9 S/9, de 1987 (n9_230/87, na origem), relativo à proposta para que seja retificada a Resõluçilo n9 335, de 1986, que auto..
riza a Prefeitura Municipal.de u,ttuarama, Es-·
tado do Paraná,_ a contratàr operação de crêdito no valor cCHTeSpondente a 502.056 <JPC.
(Dependendo de parec!".) .
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A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
extraordinária anterior, tendo sua apreciação adia-

da por falta de quorum.

Nos termos do arl 69, da Resolução n9 l, de
1987, designo o nobre Senador Mário Mai'ª para
proferir parecer sobre o Oficio nQ 519; oferecendo
o respectivo projeto de resolução.
OSR.MÁRIOMAIA(PDT -AC.Paraproferir

parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com o oficio "S" 9, de 1987, o Sr. Prefeito
Municipal de Umuarama (PR) solicita a rerratificação da Resolução n~ 335, de 5 de dezembro
de 1986, que autorizou aquela Prefeitura a contratar a operação de crédito no valor correspondente a Cz$ 53A18.758,4Q (cinqüenta e três mi·
lhões, quatrocentos e dezoito mil, setecentos e
cinqüenta e oito cruzados e quarenta centavos).
Trata-se, portanto, de um siniples suprimento
legislativo que permitirá ao pleiteante contro1ar
a referida operação de crédlto sem o ânus da

desvalorização da moeda, a fim de que o projeto
a ser financiado continue técnica e financeiramente viável.
Examinando o processo, verifica-se que, coma atua1ização monetária requerida, G endividamento da Prefeitura Municipal de Um~ama (PR)
permaneceria contido nos limites fixact05; pelos
itens L II e DI do art. 29 da ReSolução n~> 62, de
1975, do Senado Federal, razão pela qua1 dispensam-se quaisquer formalidades adicionais, até
mesmo porque a operação em téla ainda não
foi contratada não houve modificação no padrão
monetário objeto do financiamento.
Genericamente, enteildo que aS autorizações
concedidas aos Estados e municípios pelo Senado Federa] em cruzados, sem a necessária correspondência em OTN, e que ainda não foram contratadas,· deva(}) ser rerratificadas, sem maiores
exigências, já que não se muda a essência,ª natureza e nem as condJç:6es financeiras reais das
<?J'!'rações.
.
.. .
.
No·mérito, a matéria já recebeu oreferendum
da Casa, quando da sua apreciação original, tendo
em vista o seu largo alcance sódo-econômico
para aquela municipalidade.
Assim sendo, nos termos da Resolução n 9 1,
de 1987, a~emos o pedjdo, visto ser juódicó
e constitucional, nos termos do seguinte

e

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 61, DE i987

• Rerratlftca a Resolução n" 3.:S:S, de
1986.
O Senado Federal resolve:
Art 1~' O art. 19 da Resolução n' 335, de 5
de dezembro de_ 1986, passa a vigOrar com a
seguinte redação:
·
"Art. 1 9 É <a Prefeitura Municipal de
Umuarama (PR), nos termos do arl 2 9 da
Resolução n"' 93, de: 11 de outubro de 1976,
do Sen_ado Federal, automada a contratar
operação de crédito no valor c;orrespondente,
em cruzados, a 502.056 (quinhentos e dois
mil e cinqüenta e Seis) OTN,jl.Ult6 ao Banco.
..tio Estado do Paraná SJA. este na qualidade
de agente financeiro do Banco Naçi_onal da
Habitação, hoje Caixa Econômica Federal,
destinada ao projeto CURA 10, realização de
obras nas áreas de saúde, serviço social, re-

_-~ __ creação e lazer,· pavimentação asfáltica, galeria-de ~~guaS pl~als, postos de saúde, can~has espo~ ~c." _
Art. 2"' Esta resolução entra ero vigor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDEI'ITE (Francisco Roilemberg)

-Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)

Não havelldo quem peça a palavra, est4 encerrada a discusSão.
· - ·
A votação da matéria proceder-se-A na sessão
seguinte, nOs termoS do art. 7" da Resolução n9
54, de 1987.
As matérias constantes dos itens 8 e 9, que
devem ser apreciados em sessão secreta, ficam
adiadas.
São os seguintes os itens cuja apreciação
é adiada:

8
MENSAGEM N' 33, DE 1987

&colha Cle CJteie ele
Missão Dii>lomiíllca
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n9 33, de 1987 (n 9 828/86, na origem), de 24
de dezembro de 1986, pela qual o Senhor Presi~
dente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Jayme Yilla-Lobos, Ministro de Segunda-aasse, da carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República Gabonesa.

9
MENSAGEM N• 51, DE 1987

Escolta de Chefe de
Mlsaáo Diplomática
Discussão, em bJmo único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
nc 51. de 1987 ( n' 61/87, na origem), de 17
de março do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor Moacyr Moreira
J'.'\artins Ferreira, Miilistro de_ Segunda-Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixad_qr qo Braailjunto à República da Coréfa.

o..O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Esgotada a matéria da Ordem do Dia. Volta-se
à lista de oradores.
Com a pa:lavra o Senador Mauro Benevides.
O SR MAURO BENEVIDES (PMDB -CE.
Pronuncia à seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores
Em longo telex. recebido hoje; da Cooperativa
Agrícola de Quixadá e do Sindicato Patronal daquele populoso município do interior cearense,
foi-me transmitido veemente apelo para que, utilizando a tril;:luna dC) Senado, exponha a diffcil situação com_ que se defronta o sertão central do rrieu
Estac;lo_. a_Dr..,ços çom yma crise dimátlca)á denominada de_ "seca_verde".
Entendendo a postulação que me .encaminharam aquel~ d~as entidades quixa~ensés como
de interesse de centenas de cooperados. não posso deixar de veiculá-la. com real emPenho, na
e>pectativa de que o Presidente José Samev. o
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Miilist.ro Bresser Pereira e o Dr. Fernando MÚiiet,
dirigente máxilno do Banco Central, exiuninarão
as sugestões, viabilizando-as dentro das possibi~
lidades do Governo da Nova R-ePública. O telex referido, Srs. Senadores, acha-se assim
redigido:

··os proprietários rurais associados deste
sindicato e da CooperativaAgricola de Quixadá vg vem mui respeitosamente expor e solicitar a V. Ex" o que segue:
a} a crise climática vem acarretando sérios e grandes prejuízos aos agricultores e
criadores da Região Nordeste, com tendência a se agravar cada vez mais, pois os proprietários não contam com recursos para salvar os seus rebanhos bovinos, e, principalmente para manter os trabalhadores rurais
que estão carentes de alimentação;
b) o atual programa de emergência. divul·
gado pela imprensa, contempla somente o
alistamento de uma pessoa por família, fican-do, assim, um enorme contingente de mãode-obra disponível sem que proprietários
possam utilizá-las nos traba1hos "ímprescindiveis ao desenvolvimento das fazendas;
c) teme-se, também, não havendo· uma
pronta medida -por parte das autOridades
competentes, tumultos e saques no meio rural forçados pela rnlsério e. pela fome que
rodeiam o homem do carv.po;
d) aS altas taxas de juros, com a cobrança
de correção monetária, inviabilizam quaisquer planos -de crédito rural por parte dos
proprietários considerando, principalmente,
que os investimentos a serem realiz@dos de
uma ~aneira geral não apresentam receitas
diretas, como é o caso_ de açud~gem, cercas,
'Clesmatamento etc.;
e) nO momento, o proprietário rural tem
que pensar em salvar o seu rebanho bovino/
ovino, e evitar o ê:9Jdo rural de sua mito-deobra disponível;
f) referidos proprietários conscientes da
grave c~e econômica que passa nossa P6tria, não reivindicam recLESOS a fundo perdido, mas a criação de uma linha de crédito
especial,junto aos bancos oficiais, que pode.riam ser nas seguintes bases e condições:
• Valor do crédito individual: até o limte
da capacidade de endividamento do produtor rural e da_s quantidades de trabalhadores
existentes na fazenda.
ePrazo: de até 10 anos
eCarêncla: de 2 anos
e.Juros: subsidiados (sem correção monetária)
• Finalidade: manter a mao-de..abra. evitando o êxodo rural (açudagem, irrigação,
desmatamento, cercas etc.
Certos de contarmos com o integral apoio
de V. Ex' para concretização desta justa reivindicação, subscrevemos, atendqsamente,
Valdir do Couto Dtnelly, Presidente: Cooperativa Agdcola de Quixadá Ltda. - Antonio Ruftno Magalhães, Presidente: ,Sindicato Patronal de Quixadá."

Pretel'\do secundar, em audiência cOrri o'Presidente_do BACEtt Pr. Fernando.Milliet, a -~cità
ção da Cooperativa e_ do S_indicéte de Quixadá,
certo de que será encontrada uma fórmula mais
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favoráve1 na área do crédito rural, compatível com
a realidade nordestina.
... Admitir-se a atua1izaçã.o de correção monetária

em -débitos agrícolas contraídos sob a vigência

do Plano Cruzado é desconhecer a abrangência
das dificuldades vividas pelas Onidades Federativas que integram o Polígono das Secas.
Com a sua extraordinária acuidade para decidir

sobre problemas vinculados ao Órgão que se
acha, hoje, sob sua lúcida direção, o Dr. Milliet
de Oliveira buscará uma safda mais humana para
a dramática situação do Nordeste.
--.E,ipiêSsõ~ por -isso,amiiifiztconfianÇa em que,
no menor espaço de tempo possfve1, tenhamos
equacionado e.ssa questão, de vita1 importância
para aquele significativo segmento do setor pro-

dutivo de meu Estado•.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENIE (Francisco Rollemberg)

-Concedo a palavra ao Senador João Menezes.
O SR- JOÃO MENEZES (PFL - PA Para
uma cornuniéação. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. SenadoreS.
O eminente Senador Itamar FrancO fez um pronunciamento, hoje, nesta Casa, manifestando que

o seu Partido, o PL, é contra a prorrogação dos
mandatos dos prefeitos.
Quero informar que o Presidente do Partido
da Frente Ubera:l, Senador Marco JY\aciel, conforme vimos em diversas noticias publicadas nos
jornais do País, já se manifeStOu contrariamente
também à prorrogação desses mandatos. E é
uma posição, aJiás, lógica: numa ocasião em que
todos querem encurtar mandato, imagine-se querer aumentar mandato! Pare.ce que o certo mesmo é manter como está, o que já é uma boa
posição.
Era esta a comunicação- que eu queria fazer,
Sr. Presidente. __
Durante o discurso do Sr. João Menezes
o Sr. Frandsco RoDemberg deixa a clldeira
de~ Presidência que 6ocupada pelo Sr. Dirceu

.

OJmofro.

O SR- PRESIDENIE (Dirceu Carneiro)Concédo a pa1avra·aa nobre Senador Francisc-o
RoHemberg.
O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB - SE.- Pronuncia o seguinte discurso.}
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A vocação agropecuária do nosso Pafs, assinalada há mais de um século por D. Pedro O ..somos uma Nação eminentemente agrícola''não pode ser esquecida por sennos, hoje, Uma
potência em vias de desenvolvimento, parcialmente industrializada, oitava potência económica
do mundo.
Assim é que, no ano passado, exportamos material bélico, aviões e toda wna gama de máquinas
e objetos eletrônfcos, mas importamos feijão, arroz, milho, leite e trigo.
E a situação pforou este ano, quando o nosso
"superavit" no balanço comercial, no trimestre,
foi mais de sessenta por cento inferior ao do ano
passado.
Esses dados estão a indicar um grande esforço
nacional, no sertido de apoiar a agricultura, para
que exportemos os excedentes alimentares reclamad~s por uma humanidade faminta.
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Mas a produção agropecuária não aumenta da
noite para o dia e exige wn continuo investiumento tecnológico, a partir da juventude que se
~ola no campo, usando processos medievais
de cultivo do solo.
Foi pensando nesse problema que apresentamos projeto de lei obrigando a presença de
um técnico em Agropecuária, de nive1 médio, em
toda escola públicâ de primeiro e segundo graus,
desde que localizada na área rural.
•. A atividade do Técnico Agropecuário será exerdda em atividades dos próprios alunos e em caráter rotativo, atendendo ao corpo discente, em regime de mutirão. Quando a Escola Municipal estiver
localizada em Disbito, a Prefeitura facilitará a locomoção dos alunos e professores, exercendo-se
_o ensino agropecuário em horário compatível
com outras atividades dos alunos. Caberá a cada
Município estabe1ecer o número de _técnicos-professores, de acordo com sua população e peculia. ridades geográficas.
Havendo no mínimo wn técnico por município,
o Gqxerno.. Federal patrocinará a instalação de
escólas técnicas rurais em todos os Estados, para
formação do magistério.
Quando pensamos na reforma agrária, parece
que s6 interessa a posse da terra e não o incremento da sua produtividade. Se, no País, se multiplicasse o regime da meação, no cultivo da terra,
conl'o desenvolvimento tecnológico que estamos
propugnando, em pouco, desapareceriam os
"bóias-frias", os invasores, os grileiros, desde que
reconhecida a propriedade da terra pela prova
do cu1tivo.
Acrescentt?se que só os técnicos rurais são
capazes de fonnar lideranças construtivas no interior, para soerguimento da economia rural e desenvolvimento harmónico do PaíS.
Era o qUe tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Mui) to b~ml)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro}-:Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
Baptista.

O SR- LOURIVAL BAP'ÍlSTA (PFL -SE.
Pronuncia o seguinte discurso.} -Sr. Presidente,
Srs. SeM.dores:
No dia 28 de maio passado, a Câmara Municipal de Salvador realizou wna sessão solene durante a qual concedeu o título de "Cidadão de
Salwdo~;:::__a_o escritor João Ubaldo Ribeiro, e a
medalha 'Thomé de Souza" ao seu pa( o jurista
Manoel Ribeiro.
!VJ registrar, nos concisos limites desta breve
comunicação, as justas e honrosas homenagens
então tributadas a esses dois eminentes brasileiros, às quaiS me associo com justificada satisfação, convém acentuar o relevan~ significado da
feliz iniciativa dos vereadores. Ney Campello, José
Pires Casté]o Branco e da ex-vereadora e Deputada Federal Lídice da Mata, autores da proposta
-aprovada pela Câmara Municipal de Salvador.
Manoel Ribeiro foi meu colega de tunna no
Colégio Antônio Vieira, na Bahia. Bacharel em
Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade
Federal di! 6ahja, Manoel Ribeiro exerceu corn
êxito suas atividades profissionais, tendo sido em
Seigipe Professor da Faculdade de Direito, Secretário de Segurança Pública do Estado. e meu colega Cori.stituinte, em 1Q46.
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Na Bahia, foi Secretário de Segurança Pública;
Secretário de Bem-Estar Social. da Prefeitura de
Salvador; Membro do Conselho de Contas do Murúcípio de Salvador e seu Presidente; Professor
da Faculdade de Direito da Universidade Católfca
da Bahia, da qual foi posteriormente Diretor; e
vereador, da Câmara de Vereadores de Salvador,
Manoel Ribeiro conquistou, pela sua cultura, talento e capacidade intelectual, a estima e a admiração de todos quantos têm o privilégio de conhecê-lo.
·
··
Como seu amigo desde quando estudávamos
no Colégio Antônio Vieira e_ leal companheiro no
decorrer das nossas respectivas trajetórias, é com
justificada satisfação que o felicito pela láw-ea com
que foi concedida.
Desejo, também, nesta oportunidade, congratular-me com o seu ilustre tilllo, o consagrado
escritor João_ Ubaldo Ribeiro, ao qua1 me ligam
laços de sincera amizade, e que foi igualmente
homenageado com o título de "Cidadão de Salvador'', que lhe foi concedido pela Câmara Municipal.
Escritor que se projetou no ceilário nacional
pelo imenso valor e retwnbante sucesso dos seus
livros, João Ubaldo Ribeiro tomou-se conhecido
e festejado, dentro e fora do Pais, em virtude' de
sua fulgurante e consagradora capacidade intelectual.
Vale a pena realçar, no conjunto dos seUS mais
importantes e conhecidos livros, "O Sargento Getúlio", que foi filmado- obtendo extraordinário
sUcesso-cinematográfico- enquanto o romance
''Viva o Povo Brasile:iro", depois de SucessivaS ediç9es, proporcionou-lhe imenso prestigio intelectual, e, traduzido para vários idiomas, se transformou nwn best seller internacional.
·Aliás, a propósjto ·desta_ sua última obra-Prima,
deve-se acentuar o original aproveitamento do
seu enredo no carnaval deste ano, no Rio_deJaneiro, quando João Ubaldo Ribeiro desfilou no sambódromo, recebendo os aplausos da:s multidões
que o homenagearam com entusiasmo, respeito
e admiras:âo._
-- -ESsa.-Conságradora inanifestãçãci PoJ>uiai concretizou, por assim dizer, o reconhecimento unânime de João Ubaldo Ribeiro como_wna das mais
altas e fulgurantes eJCPressões da inteligência brasileira.
João Ubaldo Ribeiro, além dos romances e ensaios que escreveu, é assíduo colaborador dos
prindpais jornais do Brasil.
A sua projeção nos domínios da literatura, do
jornalismo e das ciências sociais, demonstra o
talento e _o excepcional desempenho de um exímio escritor, que irradia do Nordeste para todo
o Brasil, wna incontestável e benéfica influência.
De tal forma se ampliou a ressonância de sua
obra, que recebeu convite especial do Ministério
da Cultura da Fança, para proferir palestra sobre
literatura brasileíra contemporânea.
Em Paris, João Ubaldo Ribeiro, granjeou a admiração dos círClllos intelectuais e universitários.
A propósito das homenagens que lhe foram
bibutadas na França, solldto a incorporação ao
texto' destes ligeiros comentários, do artigo da
jornalista Bira Porto, intitulado "João UbaldÔ disputado a tapa em Paris", que A Tarde, de Salvador,
Bahia, divulgou em sua edição de 11 de abril
do corrente ano.
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A Bahia soube fazer justiça a -dois ilustres brasi-
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Passei direto e encontrei o Suassuna. Tava ele

me ·contanâo algumas trapaças do João G.rilo
motivo peio qual cumpro o dever de enaltecer _ quarido a primei_ra das moças entrou. Não se~
leiros, através da Câmara Murudpal de Salvador,

os SeuS dignos vereadores, pela decisão, valori-
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é, sem deslize de tradução, _muito peitudo, e saiu
da livraria com o João Ub~do debaixo do br_aço.

Durante o discurso do Sr. Lourival Baptista,
o Sr. Dirceu Cameirodeixa a cadeira da Presidência que é ocupada pelo Sr. Francisco Ro-

se já

entrou dispOsta a agarrar o João Obaldo,
parece que não, pois ficou rondando antes pra
fato o patrimônio impereéwel dos valores humalá e pra câ,-pare<:e que com receio de uma aproxi·
nos da nossa Pátria.
mação assim relâmpago. Passar por ma1educada
Sr. Presidente, desejo afirmar q'ue multas vezes
não era. pois fã quando é fã mesmo, se intromete
ocupei esta tribuna do Senado F«fer;;U, nest~
em tudo pelo fdolo e sai até- no tapa -por ele,
16 anos de mandato, assim como Deputado Fecomo ficou_.cornprovado mais tarde. FicoU ronderal, na Câmara dos Deputados, para pronunciadando, quem sabe se porque não havia outra
mento que me pareceram justos e oportunos,
fã por perto e por isso ela entrou a dar corda
a respeito de fatos e figuras exponericiais que
a e1e, fingindo indiferença. Por v~s chegou mes<!ontrlbuíram, de qualquer forma, para o des_envolmo a tocar nele, mas assim de relepada, tanto
Vimento cultural, cientifico, técnico õu adminis-que não chamou sua atenção.
trativo do nosso País.
- .
-Foi aí que a outra entrou. E parece que já entrou
clisposta a tudo, cOrrl 8QUela dlSJ)oSição do eu
Desta vez, contudo, devo asseverar a minha
não tenho nada a perder, natural de empregada
enorme satisfação por se tratar d_e depoimento
doméstica que se possível ranca até o cowo do
a respeito de um amigo dileto, da minha geração,
idolo. Não er~ uma fã de olhos azuis, loura, gestos
numa época em que iniciávamos nos nossos essuaves, mãos d&e~ delicada, que faz gosto ao
tudos, internos no mesmo colégio, na Bahia, onde
ídolo_ saber que ela dorme com sua obra d,ebaixo
convivemos durante todo o cun;o_ginasia1, ou seja,
do traVeSseiro, como erã a primeira; era uma nenuma sólida amizade que perdurou ao longo dos
gona de quase um metro de diànletro, pele luzenanos decorrl_dos até o presente, quando, infelizte, dessas que quando chega a gente diz, escuremente, nos dias atuals é difícil manter a mesma
ceu tudo, cwe tremeu o piso de madeira ao se
crença nos valores éticos, ou da simples amizade.
No que se refere ao seu fdho, João ObaiQ_º-- aproximar. Boa fã que era, nem conversou: pegou
Ribeifo, que conheci menino em Aracaju, quando ·o ltãpancano após -uma rápida olhadela de reconhecimento e já ia botando debaixo do braço
lá residiu, relembro QS ~pos em que éramos
quando a lolU'a se aproximou e disse:
então Deputado Estadual, e freqüentava sua resi-Desculpe, por favor rnadame, ele é meu.
dência, tenho acompanhado a sua carreira com
Quando eu vi o rabo-de-olho que a negona
entusiasmo, na certeza de que, ainda moç:o, já
passóil nela, córi'ipreendi de antemão o desfecho.
plenamente vitorioso, como escritor, herdou a in-Coniequié?, respostou- como se não tivesse
teligência do seu pai.
entendido.
Ao encerrar esta comunicação, desejo aplaudir
-Eu vi primeiro, balbuciou a loura.
e. feliz iniciativa da Câmara Municipal de Salvador,
-Escute minha neguinha, ele estava aí quanpelas homenagens que prestou a Manoel Ribeiro
do eu cheguei e não na sua mão.
e João {]baldo Ribeiro que são, efetivamente ..::.._MacJame, estou defendendo tese sobre ~e...,
pai e filho - expressões admiráveis de talento,
-E eu-o:>m iSsô?, ·mterronlpéu~soltaltdO um~
dignldade e valor pessoal. (Muito bem! Palmas.)
suspiro bem no pé de orelha da outra.
DOCUMENTO A QCJE SE REFERE OSR.
Pensei C}\Je _a_ discussã_o _terminara aí, mas me
enganei~-NUrn ·gestOiãj)ídOãiOWá airebatou OLOORNAL BAP71STA EM SEU D/SC(]IISO:
da mão da outra. Ah, pra que. Gente da
A Tarde -sábado, I! de abril de 1987 João
sua razão, a negona desfechou um tabefe tão
forte que a loura recuou, alguns metros e foi derruJOÃO UBALDO DISPUTADO
bando quem apareceu peJa frente, a começar pelo
A TAPA EM PARIS
Rosa, em seguida o Torres, Amado, Montello, Callado, deixando todos espanamados no chão.
Evidentemente o diálOgo não vai aqui fiel, mas
BlraPorto
traduzido do fran~ foi mais ou menos esse. Agora, o tapa dado e a reação da loura quando se
Qlando cheguei, o João {]baldo estava converlevantou e se agarrou nos cabelos da nega até
sando com o Rosa. Vestido de amarelo pela Ga11ique eu, chocado com a cena, tornasse a iniciativa
mard, nem imaginava que dai a instantes teria
de separá-las - não sem receio de tomar um
sua capa rasgada e colada com durex pelos dedos
pescoção daqueles braços - logo ajudado por
ágeis da mesma moço na :que o disputou.
outras pessoas presentes. vai f.el. Após o aparte,
Poderia tê-lo salvo desSe -.vexame, desse larga
a loura se sentou num canto e começou a chorar
ele é meu, eu vi primeiro, mas confesso que 'não
e a dizer .;Qi_sas do tipo que besteira, eu sou louca,
o reconheci de imediato, senão após, dada não
que bobagem que fiz, meu Deus, e a negona
tanto à pouca êlaridade do ambiente mas sobresaiu em direção à recepção para pedir durex para
tudo por ele estar falando em francês com o Rosa
colar a capa de João Ubaldo, rasgada durante
(como eu poderia imaginar que dois sertanejos
a briga. Juntou gente e parece que só não veio ,
se enconb'assem wn dia em Paris e pudessem polícia porque era briga de mulher.
se entender numa língua que não fosse a do serNão sei se o fato de saber que iria escrever
tão?). Por Isso não atentei ao que eles falavam,
esta crônica sobre o ocorrido que tive o impulso,
e passei díreto. Se tivessem falando sertanejo eu mas o certo é que me dirigi curioso à nega, para
teria parado, chamado eles para tomarem uma
perguntar sobre tamanho interesse pelo escritor
t:achacinha lá em casa, falar um pouco do sertão,
baiano e ela me respondeu -ao mesmo tempo
do povo heróico de ltaparica, pois sinto muito que pagava e dizia à vendedora que não precisava
fal~ disso aqui em Paris.
enrrolar não ...:... que o povo dos romances dele

l()fl!

zando duas personalidades que enriquecem_ de

Uemberg.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Concedq a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.

ÕSR.JUTAHYMAGALHÁES(PMDB-BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente,
Srs. Senãdores:

POúnCA AGRÍCOLA

Introdução
A crise económica que ocasionou a depressão
econômica de 1929 nos Estado$ Unidos e as,
alterações políticas provocadas pela guerra
f939/1945 teve repercussões profundas na polftica de desenvolvimento do chamado ''Terceiro
Mundo>!, com influência nos processos de descer
Ionização na África e de mudanças sócio-eccr
nômicas na América Latina.
O Brasil, pressionado pelas circunstânciaS internacionais, iniciou,' em 1930, um proCesso de
substituição das importações,-que acelerou o pro.
cesso de industiiãlização, motivando alterações
profundas no setor agrícola, que gradualmente
pefi:feu Sua hegemonia politica e social.
Atransferência do poder do campo para o meio
urbano intluencfou sensivelmente a formufaçao
das políticas agrícolas, direta ou indiretamente,
que passaram a ser elaboradas dentro de uma
ótica de estimulo à acumulação capitalista no setor urbano industrial, cabendo ao setor primário
o papel tradicional de fornecedor de mão-deooQbra,
matérias-primàs, e muitas vezes de capital.
Este processo oCorreu sobre forte influência
do Estado, e, com a fmalídade de apresentar um
marco 'COnceituai sucinto, apresentamos quais as
principais idéias que influenciaram a formulação
da poritica agrícola no Brasil, a partir 'de 1960.

Esta aproximação teórica obJ':tiva situar a ne-cessidade de evitar os erros do passado quando
da elaboração de políticas governamentais, capazes de interferir positiya ou negativamente no de-senvolvimento do País nas próximas décadas.
2 - Comentárlos ao modelo de desenvolvimento agric:ola b<aslleko
De acordo com os teóricos mais conservadores
da teoria do desenvolvimento, o papél do setor
agrícola no desenvolvimento econômico seria satisfatório se atendidos cinco aspectos, a seguir:
a) produção de alimentos a baixo preço para
as cidades;
b) fornecimento de mão-de-obra para a indústria.

c) transferência de recursos para o setor industrial.
d) criação de mercado consumi_dor no campo
para os produtos industriais.
,
e) geração de divisas através da- exportação
de matérias-primas.
À primeira vista, estas funções do setor agrfcola,
dentro de uma concepção de po]ftlca nacional
desenvoMmentista, foram realizadas através dos
vários Planos Nacionais de Desenvolvimento consubstanciados por medidas de incentivo às expor-
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façÕes. à expansão das indústrias de fertilizantes
e defensivos, ao aumento da mec~ç::ão, a m~.
lhoria tecnológica via pesquisa e extei)São, a con'cessão do crédito subsidiado, a imPlantação de
redes de armazenagem, além de outros instrumentos de política agrícola que foram implementados ao longo dos Ltltimos anos.

Entretanto, o _quadro atual da agricultura brasileira indica que, de alguma forma, estes objetivos
não foram atendidos plenamente e, quando o foram, parcialmente, as conseqüências foram distintas daquelas previstas quando da elaboração
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No setoi:deãefensiVos agticolas (inSeticidas,
herbicidàs, ·fi.in@ddas), o crescimento também
foi grande, O cOnSumo de defensivos agricblas
evoluiu dà'?.7;2_mn tonelad~, em cçncentração
té<:nic~. em.1970, para 60,6 mil, em 1975, alcançail.do·ao,9-W toneladas em 1980.-A partir de
1978_, as ~cições de trocas na agricultura se tornaram desfavoráveis aos produtores, iniciando-se
um processo de_ redução no uso de defendivos
agi1colas, pennanecendo, entretanto, o uso indiscrtrriinado em algwnas áreas com efeitos adver·
sos sobre a pupulação. Em 1983 e 1984 o consumo_ aparente foi de 34,4 mil toneladas e 50,_2
mil toneladas, respectivame":te..

dos planos.
No Brasil, após a Segunda Guerra Mundial, cessadas as condições favoráveis que levaram ao
Também expandiu-se no campo a mecanizaprocesso de industrialização da década de 30, ção, com um aum«tto slgnific8tivo do ·uso de
ficou clara a necessidade de cidotar um modelo tratares e demais implementas. notadamente nas
de desenvolvimento capaz de reativar a economia regiões Sudeste e Sul. "O número d~ tratares
nacional. A política de industrialização apresen- em ·oPeração cresceu a taxas médias"anuais de
tava-se com duas opções básicas: a expansão . 11,4% entre 1963n8, mantendo-se a motomecado mercado interno por mudanças estruturais na nização crescente entre 1978 e_ 1981 a ~s
sociedade ou por maior articulação com o capita- anll"fs de I 0,5%. De um total de 80,0 mil, unidalismo internacional, através de linhas de crédito, des em operação em 1963, estima-se que exiscompra de empresas nacionais por estrangeiros, tiam no campo 543,0 mil tratares em 1981. Tal
importação de tecnologia, maior participação nos modificaÇão na c:ombinaçáQ dos fatores d:e pro. mercados externos.
... dução agropecuária ensejou que entre 1960 e
Ambas as estratégias, de cunho capitalista, en1980 (dados censitários) a densidade de usO de
volviam ideologias 4e caráter mais ou nlenos na· tratares na área com lavouras passasse de 468,4
donalista, mas ilmbas encarando o problema ha/trator para 92,7 ha/trator. A rl'iação pessoal
agrícola a partir 4e duas_ noções:
ocupada na agricultura/trato~ passou de 255 pesa) os problemas do abastecimento dos centros , soasltrator em 1960 pata· 39 pessoasltratOr, em
urbanos decorriam da estrutura fundiária, caracte1980. Observa-se que a participação da popurizada pela dicotomia latifúndio (ineficiente) -'-. lação economicamente ativa (PEA) na agricultura,
milifúndio (subsistência) que explicaria o atraso
na PEA total do Brasil retrocedeu de 54%, em
tecnológico traduzido na incompetência de pro-- ' 1960, para 30%, em 1980. Vaie ressaltar que,
duzir gêneros alimentfcios baratos. Nesta visão, enquanto a PEA total cresceu a taxas médias.,
o "atraso" do setor agricola era visto como um
anuais de 3,3%, entre 1960 a 1980, a PEAagrlcola
obstáculo ao desenvolvimento nacional.
·
evoluiu de apenas 0,3%, denotando esteja acresb) as relações de produção no campo brasicente importância dos setores iildustriais e de serleiro, por não serem capitalistas (trabaJho não-as- viços na composição do produto real da econosalariado) retardavam a expansão do mercado
mia, a motomecanização, compelindo a popuconsumidor.
lação rural a migrar para os centros wbanos. Enl
Em ambos_ os casos, a transformação"do setor. termos de mão-de-obra. a noção __de que as rela- .
ções não-capitalistas de trabalho eram um entrave
agrÍcola era considerada essencial à expansão do
a- ser eliminado, os números do Cériso incticam
modelo capitalista de desenvolvimento. Com base
que houve um acréscimo de 86,8% na mão-de. ·
nestas premissas, foi promulgado o Estatuto da
Terra, com o objetivo de. corrigir distorções da obra contratada no período 70/80, ilotadamente
em empresas de capital-intensivas das regiões
estrutura agrária, viabilizando o estabelecimento
do modelo capitalista no campo. Também dentro Sul e SUdeste. Neste quadro de alterações das
desta 6tica foi adotada a legislação trabalhista no relações tradicionais de produção, a adoção. da
legislação trabalhista no campo motivou o surgi· câmpo, implementada a pesquisa agropecuárla
mentO de uma categoria de trabalhador~s conhe~ _
cOm ênfase em tecnologias ditas modernas (utili'zação de insumos químicos, mecanização) e in- cidos. com.o "bóias-frias'', problema de grande
centivada a fOrmação de um parque industrial - tnagn.itude dentro da agricultura brasileira.
. YOltado para a tecnologia agricola.
"Ein 1980, a partlcipãçãci da população urbana
no total da população atingira 67,6%, contrasHoje, treze anos após o I Plano Nacional de . iandÕ cOirl-44,7%, em 1960. Em.terffioS absolúFertilizantes e Calcário Agrícola (PNFCA), a pro- tos, o contingente- da populaçãO rural em 1980,
dução estimada de nutrientes (NPK) é da ordem
em relação a 1960, eram~no~~n_:t150 mil pessoas
de 1969 mil toneladas, 370,8% superior às 531
(38.767 mil habitantes, em 1960, e 38,620 mil
mil toneladas produzidas em 1974:0 Pa!s apreem 1980), enquanto a população urbana entre
senta-se quase auto-suficiente em fertilizantes ni- as duas décadas crescerá a taxas anuais médias
trogenados e fosfatados, depeÍldendo totalmente
de 4,8% (31.303 mil habitantes, em 1960, contra
80A79 mil, em 1980.
·
da importação para atender à demanda por fertilizantes potássicos. Em que pese e$!8 dependênO pessoal ocupado ·na ãgropecuária cresceu
cia, alterou-se, significativamente, e setor dos ferti~
de apenas 0,3%, entre 1960 a 1980, passando
Iizantes que, segundo previsão do Sindicato da
de 15.634.!Jlil_pessoas no primeiro ano para
indústria de Adubos e Córretivos Agrícolas no Es21.110 IT\fl, no último. Os dados agregados, entretado de São Paulo (SIACESP), foturou, eni 198S, · tanto, não reveJam as alterações ocorridas nas
. 1,6 b!Jhões d~ dólares. (I)
·
relações de trab:alhO no c.npo· 'brasileiro, POr-

quanto o êxodo rural entre 196o e 1980 envoJveu
cerca de 30 milliões de pessoas.
A modernização da agricultura e ã expansão
da pecuária forçaram a particípação maior dos
trabalhadores temporários, sem vinculação fQr~
mal com o empregador e a expulsão dos moradores para áreas não férteis ou para as periferias
dos grandes centros ou mesmo' de pequenas cidades. O desenvolvimento do capitalismo no
campo, especialmente na Região Centro-Sul, desJotot,l a pequena proçiução de subsistência, obrig~•mão-de-obia que antes provia a reprodução1êfa família a se assalariar. A fagura dos "volantes'\ "bóias-frias" povoa atualmente o campo
e a periferia u.rbana brasileira, absorvida saz_onalmente nas diversas áreas de conc_entração da produção. O deslocarriento interestadual de famllias
inteiras ou da cabeça do casal, por ocasião da
colheita de café, da cana, algodão ou laranja, tornou-se uma constante, incorporando parcela dos
parceiros, arrendatários e posseiros, além de pequenos produtores no contingente_ dos assalariados rurais temporários.
Entre 1960 e 1970, a mecanização acelerada
no campo acelerou o processo migratório,levan. do a que o número de trabalhadores pennanentes
se Í'eduzisse de cerca de 20%, passando de 1.429
para 1.155 mif(censos.agropecuáiios)', enquanto
a redução no número de trabalhadores temporários fora de 50% (de 2.983 para 1AB8 mil),
A mudança nas relações .de traba1ho é evidenciâda pelo aumento no número de empregados
e a redução de parceiros mostrada pelos censos
agropecuários de 1970 e 1980. O __ número de
. empregados passou de 2.644 para 4.939, no pe-ríodo, terido os parceiros reduzido sua participação no mercado de trabalho de 602 riiil, em 1970,
para 493 mif, em 1980.
No que -se refere à mudança da estrutura fundiária, peça chave do discurso, no infclo da década
de sessenta, alterações posteriores, de ordem política, levaram a considerar que o processo de
penetração caPitalista, efetuado pela integração
à economia de mercado dos produtos agricolas
e da força de trabalho, seria suficiente para superar o atraso crônico creditado ao campo pelos
teóricos econômicos de desenvoMm_Emto.
"Et1Y1960, OS estabelecimentos (unidades de
produção) com área igual ou_ superior a 1.000
hectares representavam cerca de ·o,9% do total
·de propriedades e 44,2% de área total. Em duas
décadas de vigência do Estatuto da Terra (promulgado em ..30-11-64), pouca ou nenhuma modificação ocorreu na estrutura fundiária. OS daâos
do censO- agropecuário de- 1980- SUgei'em que
os estabelecimentos maiores de 1.000 hectares
correspondiam a 1% do total de propriedades
rurais e cerca de 4-,?% d~ áfea _tota)_.__Por_ outro
lado, Os estabefeciirientOs menores de 500 hecta_res ~presentavam 90% do totar de estabelecimentos e ocupavam apenas 20% da área total
recensêada, sítuação idêntica à observoJa em
1960." - - .
As eStatfstic8s cadastrais do INCRA qu_e se referem ·ao_ imóvel rural_ (unidade de propriedade e_
posse da teria) mostram que em 1967 os imóveis
com áfe;:notal superior a 1.000 hectares ocupavam 46,9% da superfície total dos imóveis rurais
n.o Brasil, proporção esta que se elevo~ para
58,3% em 1984. A participação dos imóveis com
área inferior a 100 hectares se reduziu entre ·1967
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e 1984, de 18,7% para 14%,

respectivament~>.

Destes imóveis, mais de 1,7 milhão em 1984
(66.4%) contam com a ãr<:a de até 25 hectares,
demonstrando que a apropriaçã~ da terra Umfta
.a expansão da agricultura, o desenvolvimento regional e a geração de rendas.

Isto posto, fica patente que as politicas de mo-dernização das últimas décacas objetivaram o estabelecimento de um modelo agricola capaz de
garantir o -desenvolvimento do setor ·urbanCfoindusbial, com tecnologia nitidamente capital-intensiva.

Muitos teóricos ainda discutem a sobreviVência
de est:rub.lras não capitalistas no meio rural, resporisabilizando-as pela pretensa falência do setor

em financiar o desenvolvimento sócio--econômlco
do País. Na raiz. desta interpretaçiio está a teoria

dualista, b~te aceita na década passada, representada, teoricamente, pela _existência de dois
brasls (l..!imbert·Bastide)- úm "moderno", capitalista, caracterizado pelo uso de tecnologia capital-intensiva e relações de. trabalho assalariado,
e outro, tradicional, com tecnologia de baixa pro;,

dutivfdade e com relações de produção caracte. ~amente não assalariadas.
Entretanto. ftos··úJtimos anos, esta tendência
de encarar o ·desenvolvime$ como a coexfs..
tenda. independente e nem sempre tranqüila. entre wn setor "atrasado" e oub'O "moderno", foi
substituídci pela conclência de que "atraso" e
"modernização" sio faces da mesma moeda e
que devem ser encarados como wna 6nica decor~
r@nciadas polfticas de Incentivo à "'modernização"
do setor agrícola.
Do exposto, ficou cloro que as pol!Íicas agricoJas adotadas.ne Bmsil realmente incentivaram o
uso de 'insumos modernos, de tecnologias "de
ponta", da utilização de trabalho assalariado. de

participação nos mercados externo e interno. de
inéentivo ao Surgimento ·de wn setor industrial
profund<imente reloclorn:odo ao odOr agrlcola.
·-êãbe-ãg(n, responder, suc(ntarriente, a uma
questlio. Como esUi o setor ogricola hoje? Em
que bases funciona a agricultura brasieira? Estas
politicas de incentivo A~'modernização" realmente·
satisfizeram as necessidades da sociedade brasileira como·um todo?
Para responder a estas perguntas, e posicionar,
claramente, qual a função do Congresso na for-mulação de uma polftica agricola de longo prazo,
S!l!J10Jiz8mos no próximo Item a situação atual
de agricultura brasileira.
·

3- 8ib1açio-.... ela agrlculbn bnrlelra
De acordo com as estimativas de junho, efetuadas pelo IBGE, o índice do produto real da agropecuária em 1986 previaser7% menor que o observado em 1985, devido, principalmente, a uma
quebra de 11,4% nos produtos de origem vegetal.
De fato, a produção agricola brasileira tem apresentado toxas modestas de evolução nos últimos
dez anos. No pedodo t960no a área cultivada
cresceu a taxas médias anuais de 2,9% entre
t973n9eataxamédiade 1% a.a. entre 1978184.
Note-se que esta eJCp8I1SÕO foi obtida principalmente pela incorporação de novas áreas, sendo
os aumentos da produtividade reslritos às culturas
destinadas à exportação e/ou produção de matéria-prima para a indústria.
Os produtos de91inados ao abastocimento do
mercado interno, tais como feijio, manctioca, arroz. milho, não apresentaram um desemp"enho
satisfat6rio no periodo.
De fato, a produção per c.pta de alimentos
básicos vem decrescendo, notadamente a partir
da ~da de 1970.

QUADRO!
Evolução da Produção Per Caplta de AlimentoS"Búicos. Brasil, 1964/83

-

1964/68
1968!72
1972!76
1976/80
1980/84

--

(em kgihab/ano,-. móveis qüinqüenals).

Am>z

Feljio

79.9
74,6
76,7
76.4
71.1

27.4
25,7
22,0
18,4
18.3

314,6
323,0
259,0
220.6
183,0

141,0
1.50i(ll
155,0
153.8
184,8,

Soja
6,7
18,6
7~.6

103,4
116,9

Trigo
8,0
15,6
21.2
24,0
17.5

Fonte: IBGE. Anuérlos Estatlstlcos e ÇEPAGRO, AP<JD. Alamk Mesquita - "Evolução da Produção
per apita" lPEA. Brasllia, 1980, p. 1 (mfmeo). ~pelo autor alé 1980/84.

O Quadro 1 mostra a evoluÇão da produção

per apita de alimentos básicos no Brasil, em
termos de médias qüinqilenaJs. !l>ndo a de anoz

se mantido praticamente consbmte, a de feij!o
e a de mandioca se reduzido de formaconsis;tente,
enquanto a de müho e trigo evólufram no perlodo,
tendo a de soja se elevado por mais de 17
As dificuldades ocorridas no abastecimento de
produtos alimenticios conjugadas com a queda
dos salários reais no meio uri>ano e rural, o baixo
niYel de poder aquisitivo da população e o crescente n!vel de desemprego nos últimos anos contribuem para que os nlvels de ingestão calóricoprot&a de grande parte da população seja baixo,

-.s.

com uma alta. proporção de famintos e desnutridos.

Este decréscimo na ptOdução de alimentos básicos ocasionou uma escassez relativa que el~
os preços contribuindo para awnimtar o indice
inflacionário nos grandes centros urbanos. De fàto. para as diferentes regiões do País "os lhdices
de preços de alimentação aumentaram mais rapi~
damente que o indice geral de Preços para o
f?rasil e certos indices de preços ao consumidor.
Por outro lado, os dados do ENDEF-FIBGE para
1974n5 revelaram uma considerável diferenciação nas estruturas de consumo de alimentos entre
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famílias por classes de desp~. destacaado-:se
a muito maí91" importância dos-alimentos de mer~
tado interno (produtos domésticos) para as faàúlias nos menores níveis." Desse modo~deVerfatnOJ
esperar impactos diferendados em ·termos de
preçós e rendas reais para as famílias distribuídas
por classes de despesa, durante 1967ng:
De fato, quando estimamos a -evoluÇão dos fndices de preçoS-de alimentação par.i:a&reQiões
Nordeste e Sul e Estados de São Patilo e Rio
de 'Janeiro, pudemos verificar que;;sem 'éxceção.
as famílias nas classes. de menores despesas-totais enfrentaram os ~res aumentos e, portanto,
foram as rriais afetadas pelas transformações em
nossa agricultura (menos alimentos domésticos
e rrlais ~rtáveis). Por exemplo, no Nordeste,
comparanf:io-se os aumentos em alimentação,
durante 1967n9, para as famnias nas classes de
menor e maior despesa, constatamos que o au·
mento .foi 32,9% maior para a prime[ra. Semelhantemente," para a região Sul e Estados de
São Paulo e Rio de Janeiro, o mesmo oco'rreu,
mas a taxas menores, de_8,7%, 10,0% e 12,7%,
respectivamente. Certamente, esses resultados
podem, mesmo, até agravar aqueles obtidos em
termos de concentração da distribuição da rerida
nominal, através dos censos de 1970 e 1980,
no sentido de mais prejudicar as famllias de menores rendas. (7)
Entre janeiro e dezembro de 1983, ''enquBnto
o indice de custo de vida em São Paulo (APE)
subiu 164,1%, o íriaice e~co para alimentação cresceu 213,5%, No mesmo perio_do, na
cidade do Rio de Janeiro, os respectivos aumentosforam de 177,9% e 227.!i% (Fundação Geblllo
Vargas). Em ambos os casos. tivemos os p~
de alimentaçãd subindo quase 20% acima dos.
índices médios de preços ao consumidor que,
por sua vez, já incluem os preços de alimentos.
AD nível de atacado,' índice de Preços por Atacado
--Oferta Global, estimado pela FWldação Geblllo
Vargas, os produtos agricolas se elevaram 29%
mais que o fncllce médio (induindo produtos agricolas e industriais) e 45% mais que o fudi.ce 4e
preços de produtos industriais. Ao nfvel de preços
recebidos pelos produtores agrícolas, o aumento
durante janeiro-dezembro de 1983 fol de 256,7%,
enquanto a inHação brasileira, medida pelo indice
geral de preços - Dlsponibüldade interna (Fundação Getúlio Vargas), foi, no mesmo período.
de 211%".(8)
Entretanto, é preciso que fique claro que o fncB..
ce de relações de troca foi favorável à agricultura
apenas em 1983, devido a problemas climáticos
.que causaram sensíveis quebras de safra. Nos
últimos 20 anos, a relação de troca via de regra
não foi favorável ao setor rural, indicando que
a escassez, decorrente do aumento da oferta, nao
beneficiou a agricultura. A escassez s6 não foi
maior devido à redução do poder aquisitivo da
população em geraL A reversãO -deste quadro,
na hipótese de um aumento da renda real, notada.mente nos grupos de baixa renda, caracterizaria
de imediato uma grave situação de insuficlênda
no abastecimento interno.
Outro aspecto a ser considerado é que a produ-ção de alimentos, notadamente feijão e mandiQca,
é caracteristica da pequena propriedade, produzidos quase sempre com o objetivo Qa subsistência, obtendo na comercialização do excedente
a renda monetária neceSsária à aquisiçã6 de pro-
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dutos essenciais (sal. querosene, velas etc.) à rnanuten~o da família. Evidentemente que este produtor, embora definitivamente eng~ado na eco-nomia de mercado, não responde a estímulos
de preço e crédito da mesma fonna que o produtor-empresário, totalmente dependente do mercado para sua sobrevivência. (9)
Isto toma evidente que qualquer política de estimulo à produção de alimentos deve, necessaria-

mente, traduzir-se numa política de apoio ao pequeno e médio produtores, considerando suas
especifidda.des e a consciência do ri9co por eles

assumido quando vinculam a sobrevivência da
família aos azares da economia de mercado.
Do exposto, ficou claro que nos últimos 20
anos o modelo de desenvolvimento adotado não
estimulou a produção de alimentos básicos, gerando um quadro de carência. A situação atual
da agricultura brasileira, no que se refere oo abas-tecimento interno, tanto dos produtos de origem

vegetal quanto dos produtos de origem aninal,
é de 'escassez, tendendo a gravar--se com o aumento da renda real no setor urbano-industrial.
No que se refere ao papel da agricultura como
fornecedora de mão-de-obra aos setores secun·
dário e terciário, como ficou demonstrado no item
anterior, o modelo de desenvolvimento agrícola
adotado liberou um grande contingente de mãode-obra para o campo. De fato, do documento
"Diretrizes para uma Politica Agrícola Nacional
-Ano 2000", pub6cado pelo Ministério da Agricultura em fevereiro de 1986 transcrevemos o
seguinte p~graf9, muito elucidativo sobre o problema da migração interna:
"Em 40 anos a população do Pais quase
que trip6cou, e nos próximos 30 anos estima-se que seja duplicada. Esse crescimento
demográfico foi acompanhado do maior
êxodo rural da história contemporânea.. Entre
1940 e 1980, 00 seja, em 40 anos, a população rural decresceu em termos reJativos
de 70% para 30% no total da população do
País. Esta velocidade na transferência do
campo para a cidade, associada a wn prQo<
cesso de industrialização poupador de mão-de-obra, fez crescer a subocupação, o desemprego e a margina]idade na periferia das
cidades. Em 1984, o Pais encerrou o ano
com 15 milhões de desempregados e uma
população empobrecida, pois 54% da população economicamente ativa s6 recebia m;é
tr!s salários mínimOs, e 12% -oU-seja, 16
milhões, recebiãm menos de um salário m{nirno."
~arizandô, o objetivo do modelo teórico dos
anOs 50/60/que considerava o setor rural como
uma fonte abundante de mão-de-obra, criando
assim um exército de reserva proletário nos gran. des centros urbanos, impedindo, pelo excessó da
oferta, o aumento dos salários reais e favorecêndo
a acwnulação no setor capitalista, foi plenamente
atingido. Entretanto, ao final da década .de 70,
ficou plenamente constatado qUe esta poHIIca de
liberação da mão-de-obra rural, baseada E:m pressupostos teóricos decorren~s da Revolução Industrial européia, teve efeitos catastróficos no Bra·
~ levando a uma situação atuaJ bem caracterizada no texto anteriormente citado. É- praticamente imposs1vel reverter esta situação-o Brasil
~ é um País nitfdamep.te urbano e sua popu-
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JaÇão rural necessita de uma politica econômlco-social capaz de fiXá-la no campo, evitando,
simultaneamente, o agravamento do problema
da superpopulação urbana e a redução, a níveis
críticos, da população rural economicamente ati~
va.

a) tabeiamentos e controles indiretos de preços que estatizam os preços de venda;
b) &õubsidlação de importações;
c) subsidiação nas vendas e preços dos estoques do governo, vendidos com o objetivo indis-

Também na transferência de recursos para o
setor urbano industrial, a agricuitura colaborou
de forma notável, desde o infdó do processo de
industrialização. .Na década de 1930, a substituição das importações realizou-se em parte, devido
à transferência dos eXcedentes flllancelros do ca·
fé. Recentemente, esta transferência ocorreu atra·
vés_ de ''restrições e impostOs de exportação, reforçados por uma política ~e controle de preços
internos que consistia na interferência diieta do
governo nos mercados agrícolas, via tabelamento,
vendas de estoques ofidais abaixo dos custos,
importações concessionais e atuação direta nos
mercados atacadistas e varejistas. vendendo pro-

dos agentes de mercado que adquirem produto
na safra, impedindo que os preços desabem.
Tampouco poderia ser aceitO o desmantela-mento do sistema de financiamento de comercia~
lização, que é a base de sustentação do merc~do
e da renda agrícola. Em nenhuma agricultUra de
mercado pode ser tolerado qualquer destes tipos
de intervenção.

dt,i!o processado."(lO)

É- de destacar o fato de que a intervenção do
governo no mercado de produtos agrícolas foi
uma das maiores responsáveis por esta transfe.
rência de recursos, provocando no meio rural dificuldades na manutenção do processo de investimento, essencial ao desenvolvimento tecnológico
do mesmo.
Quanto à "exportação de produtos primários,
ainda que reduzida em termos relativos pela presença crescente das vendas de produtos manufa·
tw:a_dr;is. continuou a representar importante par·
cela da geração de divisas. Em 1963, os produtos
agropecuários (principalmente em sua forma bru·
ta) contribuíram com 82,6% no valor total das
exportações brasileiras, participação esta que se
reduziu para 53,9% em 1978, 42,9% em 1981
e 40,5% em 1984. Saliente-se, contudo, a crescente participação de produtos processados de
origem agrícola no comércio externo brasileiro".
(11)

De modo geral, o setor ag~cola sempre respon·
deu bem à necessidade de gerar divisão, expandindo a produção tanto pela incorporação de
áreas novas quanto por melhorias tecnológicas
traduzidas no aumento do rendimento.
Aqui cabe uma observação essencial, ao enten~
dimento dos mercados agrícolas; o governo brasileiro, ao longo dos anos, sempre jnterferiu nos
mercados interno e externo, quer concedendo estimules~ quer pr.oibindo exportações, quer estabelecendo p~os_e quotas. Infelizmente, nem todas
estas inte~rlçõés foram positivas.
A necessidade de uma profunda reformulação
nos procedimentos de interferência do Governo
nos mercados agricolas fica patente quando se
analisarh as intervenções, levadas a efeito no pas·sado, para todos os produtos toma~ em con:~
junto, e, principalmente, seus resultados. O Brasil
perdeu a auto-Suficiência no· milho e no arroz
e experimentou crises agudas no abastecimento
de reijão. Perdeu a posição de um dos principais
exportadores de algodão e passou até mesmo
a importar a fibra de tempos em tempos. Jr:.. área
de soja estagnou e ocorreram dificuldades persistentes no abasteciniento de_ óleo (de soja).
·A agriS'hura, no momento em que foram suprimidos.QSiNhefi:dos creditídos, passou a depen-derrilftl~dança das regras do jogo no-mecaniSmó" c~e· preÇoS e não poderia mais tolerar:

farçável de controlar (deprimir) preços; e
d) o enfraquecime_nto gradual e persistente

O governo estatizou na prática grande parte
do mercado de estoques. Ao longo dos anos recentes, tem comprado C!'Ida vez mais crescentes
:prop·àfÇ~s das safras, mesmo quando esias são
éscctssas, à medida que promove um grande
aperto de liquidez no momento em que vence
o custeio e não aceita uma variação_ de preços
na entressafra que permita a cobertura dos custos
da annazenagem. Na entressafra. ~ o graitde fornecedor de estoque e assume cada vez mais a
responsabilidade pelo suprünento do mercado.
A conseqüência natural deste proc~ é que,
a cada ano que passa, cada vez maíi 9randes
quantidades de produtos que seriam consumidos
normalmente dentro do ano e carregados pelo
setor privado transitam pelos estoques do governo. Com isso o governo, pressionado por economizar recursos escassos, onerado por vendas a
preço subsidiado, procura comprar sempre que
possível maJs barato, reduzindo preços mínimos
ou importando com preços externos baixos. O
que é obviamente umq política de grande risco,
senão suicida.
A intervenção nos pregões da~ bolsas enfraqueceu um dos mecanismos mais importantes para
o desenvolvimento agrif=ola, qual seja o sistema
priiJado ..de compra e venda diretas. A realização
de vendas de estoques governamentais nas bolsas com preços prefixados para manterem baixos
os preços de mercado causaram grande dlsfun~
ção na operação das mesmas, sobre ter criado
um mercado paralelo de ágios do produto, rara
OOs~~~.

.

Em suma, pela sua forma de interferência e
pelo seu porte, o gove('ll.o gera risco acima do
risco natural do mercado e cada vez mais expulsa
a comercialização privada, quando seu papel deveria ser o de absorver parte dos_lisoos da comercialização. Ao exacerbar os riscos, não contribuiu
para fazer crescer a oferta. Gradualmente, o setor
privado retira-se do mercado, pois, para o risco·
mstitucional, o risco do próprio governo, não há
seguro poss'Ivel. Permanecem no _r:nercaOO apenas os especuladores -atravessadores que subsistem em mercados de grande risco e escassez,
j~ente aqueles que no seu c:Hscurso o gover·
no procura combater. As condições propícias para o aparecimento de atravessadores, que retêin
produto quando há escassez grave, são criadas
pelo próprlõ governo.
Além de tudo isso, a desproteção estrutural do
setor agricola contrasta com os elevados nive[s
de proteção conferidos a outros setores da economia. A taxação imposta ao setor agrícola tomou~
se dependente de credito externo, de preços fura-
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dos pelo governo, do custo do dinheiro e do mer-

cado internacional, nem sempre acessível a todos
os produtos. Os benefícios gerados pelas maxidesvalorizações do cruzeiro não Foram estendidos
à agricuhura que, por muitos anos, fo{ taxada com
a sobrevalorização do cruzeiro. A combinação de

proibição de exportação com a política de redução de preços internos, sobre ser profundamente
injusta do ponto de vista distributivo teve efeitos
a1ocativos severos e penalizaram a agricultura inutilmente. (12)

Outro aspecto a ser considerado, a geração
de um mercado no campo para produtos industriais: ficou cor'npl'ovado o aumento no uso de
produtos químicos (fertilizantes, inseticidas) e maquinaria agrícola por parte dos produtores. Isto
também gerou uma grande dependência deste
segmento da indústria das flutuações do mercado

agrícola, quer s~jam g~radas por fenômenos cli'máticos, quer ocorram por influência do governo.
por ~emplo, a entreg!! de fertilizantes no primeiro
seme~e de 1986 foi 4.4% inferior à quantidade
comercializada em 1985 no mesmo perfodo, devi~
~ principalmente ao Plano Cruzado. Este moti~
vou indefmições quanto à tabela de preços máxi~
mos e levou os agricultores a não procurarem
formar estoques para evitar os preços infladonados no período pré-plantio. Também a espera
peJa divulgação dos Valores Básicos_ de Custeio
(VBC) ocasionoU eSta retração nas ve~das. (13)
Atualmente, a agricultura brasileira consome
,grandes quantidades de produtos industrializados
diretamente na produção agropecuária. Entretan~
to, este consumo, relacionado a adoção de tecnologias_ "modernas", capital-intensivas, está Jocalimda em algumas _regiões e aJgumas culturas. Em
1985, 92% dos fertilizantes foram consumidos
na Região Centro-Sul, tendo a cana-de-açúcar abso~do aproximadamente 40% do total da produção. (14)
~ Assim, obseiVamos que efetivamente ocorreu
uma maior integração entre os setores agrícola
e industrial, mas cabem as seguintes obseJVações
sobre os resultados deste processo:
a) os produtos gerados no setor industrial, no
caso, insumos e máquinas, tiveram sua utilização
restrita, dentro do cenário da agricultura brasileira
à Região Centro-Sul e às culturas de exportação
ou industriais;
b) a utilização destes produtos, efetuada de for~
ma intensa em algumas áreas e/ou culturas, nem
sempre foi eficiente em. termos econômicos e
muitas vezes ocasionou sérios problemas am~
bientais (poluição, decadência de qualidade do
solo .e._da água), intoxicação, destruição da falDla
e flora nativas);
c) a manutenção dos baixos níveis de produtividade, aliada a problemas de mercado, privou
~ maioria da população rural, not.adamente pequenos produtores em regime não empresarial,
de participar mais ativamente do· mercado de
bens de consumo produzidos na área urbana
(vestuário, alimentação, serviços diversos}.
Esta constatação de que a modernização, aqui
~finida simplesmente pela adoçãa de têcnicas
de produção capitaJ~intensivas e a presença de
força de trabalho .assalariada, atingiu· apenas uma
parcela dos produtores brasileiros, motivou wna
migração rural mais intensa que o desejável, não
foi capaz de atender a demanda interna por alimentos e levou o Governo a estabelecer o Plano
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de Reforma> Agrária e incentivar a fixação do pequeno produto:r no campo através de programas
especiais. '
A Refonna Agrária é uma ieTrtativã de corrigir
as distorções fundiárias, viabilizando a permanência do pequeno e mécfio produtor no campo, garantindo a produção de alimentos bâsfcos e incorporando este contingente de mão-de-obra ao
mercado consumidor do País.
No que se refere à política: energética, a produ~
ção de álcool evoluiu a taxas elevadas devido aos
incentivos recebidos. Hoje, o setor energético da
agricultura espera uma nova definição de seus
limites e objetivos, pois o acréscimo da área cultivada com cana-de-açúc.ar entraria em conflito
com os objetivos de produção de alimentos e
geração de divisas via exportações agrícolas.
Sumarizando as principais características da
agricultura brasileira temos que:
a) a produção de alimentos básicos não aumentou de forma a satisfcu;er a demanda interna,
mesino Considerando que esta apresenta-se
comprimida pela redução da renda real;
b) o estabelecimento do modelo de ~senvol~
vimento adotado promoveu intensa migração para o setor urbano, ocasionando problemas de subemprego e marginalidade;
~) ~-~gricuhura dita modema é restrita a algumas regJOes e culturas, sendo grande a proporção
de agricultores que vivem ao. nível de subsistência;
d) a exportação de produtos agricolas e produtos agrícolas industrializados vem diminuindo sua
partic.ipação na pauta das exportações, embora
tenha aumentado em tennos reais nos úhimos
anos. É de se destacar também a niaior diversificação da pauta dos produtos agrícolas, anteriormente dominada pe1o café;
e) inexiste um plano de médio prazo para o
setor de produção antinal, notadamente pecuária
de corte e de leite;
f) existe uma profunda inter-relação entre os
setores industriais e agrícola no que se refere à
produção de insumos químicos e maquinaria;
g) a estrutura fundiária, nos últimos anos, foi
caracterizada pela manutenção do bin6rnio latifúndio-minifúndio, merecendo destaque o surgimento de algumas propriedades, gl'andes e pe·
quenas, de cunho nitidamente empresarial;
h) o governo tem interferido sensivelmente tanto no mercado externo quanto interno, muitas
veZes de forma inadequada, prejudicando 0 setor;
i) ó sistema cooperativo apresentou-se_ viável
apenas na região Centro-Sul, entretanto nos últimos anos, 110tadamente no Rio Grande do Sul
várias cooperativas apres.entaram·se com grave~
problemas econômicos. O sistema, comQ um todo, .encontra-se prejudicado;

j) a produção de álcool anidro atingiu niveis

satisfatórios, mas seu crescimento mOtivou odeslocamento de cuhuras alimentares pela competição por área cultivável. Nos últimos anos, foi
of?servada redUção nos incentivos governamentais ao programa energético da agricultura.
4 - Agricultura e Constituinte
De acordo com os problemas detectados e
atendendo a interesses nacionais, o atual Governo
estabeleceu para a agriculrura os seguinteS objetivos:
l) Contribuir para estabelecer no Pais um pa~
drão de desenvolvimento económico dinâmico,
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que resgate a justiça socia1, e reduza as grandes
disparidades económicas e sociais existentes.
2) Aumentar a produção de alimentos para garantir a auto-suficiênda no abastecimento na.cional e formar estoques estratégicos_a.nfilel adeQuado a fim de evitar ~ especulação.
3) Elevar o nível de emprego e de renda rural.
4) Produzir excedentes exportáveis de produtos agropecuários.
5) Produzir matérias-primas agropecuárias a
nível capaz de garantir o abastecimento da indús-

tria nacional.
6) Colaborar com o MIRAD a fim de viabilizar

o processo d~ reforma agrária.
Para. se atingir os objetivos citados, requer~se
as_ seguintes prioridades:
elevar o nível da produtividade das atividades agropecuárias, através do emprego de
tecnologias .adequadas às condições reais
~stentes nos diversos ecossistemas do Pais,
utilizando-se do planejamento por· badas e
·rúcrobadas hidrográficas;
ãmpliar e interisificar as áreas de irrigação
e eletrificação rural, como instrumentos para
elevar a produtividade, dar segurança à produção e fixar o homem na ativídade agropecuária produtiva e rentável;
·
estender. a rede de armazenagem, com
prioridade para o programa de armazéns comunitários;

ampliar a ublização de sementes, selecionadas, através da intensificação do programa
de produção e distribuição_ de sementes melhoradas da SNAP, EMBRAPA e EMBRATER;

garantia de preços mínimos que cubram
os custos operacionais;
estabelecer novo sistema de financiamento da agricultura que atenda às necessidades
e aos rfscos inerentes aos diversos processos
produtivos e aos diferentes tipos de agentes
sociais;
democratilar a formulação de políticas e
a tomada de decisão referentes à agricultura
e ao abastecimento;
estabelecer uma política de biotecnologia
para a agropecuária;
instituir o zoneamento agroec.ol~co para
o Pais." (15)
·
·
Evidentemente, estes são aspectos que devem
constar de um plano de desenvoMmento agrícola.
Pela sua própri~ natureza, a Constituição não pOde
incluir muitos aspectos da vida económica e soda], caracterizados peJa mobilidade dos reciirSõs
e a necessidade de reajusies freqüentes para a
obtenção dos objetlvos preestabelecidos.
Entretanto, para assegurar ao setor agricola e
à sociedade como um todo garantias de um de-·
senvolvimento harmónico, alguns aspectos da
política agrícola podem constar da Carta Magna.
Dentre estes aspectoS, dois são de maior impor·
tância:
a) garantii" a propriedade privada da terra, ressalvando, no entanto, seu valor SOcial com a finalidade de perrnftir a reforma agrária e a adoçã.o
.de medidas conservacionistas quando necessá~
das.

b} estabelecer que o -Executivo, ad ilúcio cio
Governo, deve apresentar seu plano plurlanual
para o setor agrfcóla, ao Congresso, devendo este
apreciá-lo e, periodicamente, promover seu
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acompanhamento e avaliação. É essencial que
o agricultor disponha de uma política de mêd.lo

prazo e que esta politica seja examinada por um

Congresso capaz de influir
dução da mesma.

rtiJ elaboraçao e con-

Além destas duas medidas, essenciais ao estabelecünento de sua política agrária adequada à
situação brasileira, podemos sugerir alguns itens
de interesse para o setor agrícola.
a) Que aos Estados seja permitido legislar sobre conservação dos recursos naturais, bem como a utilização, produção e comerda1ização de

agrotóxícos e demais insumos químicos.
b) Os preços mínimos e as normas de crédito
e seguro agricola devem ser divulgados no mÚli-

mo seis meses antes do inído do plantio da safra
_
a qual se referem.
c) Os recursos destinados à pesquisa agrioola,
efetuados por órgãos do governo,- universidades
ou fundações. oriundos de dotação orçamentária,

não devem ser inferiores a 1O% do Produto Interno Bruto do .setor no ano imediatamente anterior.

li '-SECOM/MA; lbidem, pp. 13.
12- Lopes, Mauro de Rezende; lbidem, p. 32

e33 ___ - --13- SECOM/MA; Ações do Mlnlstérto da
Agricultura no Primeiro Semestre de 1986,
Brasflia, Ministério da Agricultura, 1986, p. 33.
14-Men:8do mais Fértil para o Seto< de
Adubos. Dirigente Rural, voL 'JON, n"' 7, julho de
1986, pp. 8 a 10.
~
IS-Ministério da Agricultura; Dlretrlzes para uma Polltlea Agricola l'ladonal. Ano 2.000,
Brasllia, Ministério da Agricultura, 1986, pp. 18
e 19.
Era o. que tinha a dizer, Sr~ Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg).
-- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
éncérrat a presente sessão, convOcando extraordinária para quarta-feira, dia 1O, às I 8 horaS e
30 minutos. com a seguinte

ORDEM DO DIA

d) Todo município ·cuja receita da agricultura

compreender mais de 60% da receita total deverá
contar c:om escola técnica agrícola, de 19 ou 2~>
graus.
e) Ao produtor agrícola que, comprovadamen..
te. investir na recuperação e preservação do meio
ambiente, será concedido desconto proporcional
no imposto devido, conforme regulamentação a
ser baixada pelos Ministérios da Fazenda, da Agricultura e do Desenvolvimento Urbano e Meio AJn..
blente.
Evidentemente, estàs sugestões abrangem
apenas í!lgtms aspectos que poderiam ser incluídos quando da elaboração da nova Constituição.
Ac:redit.affios que o setor agrícola, através de suas
entidades de classe e dos seus representantes
no Congresso Nacional, contribuirá para que a
Constituição a ser elaborada propordone, aos
agricuhores e a totalidade da sociedade, sólidas
ba.qes para o desenvolvimento futuro do País.
~CIAS BIBUOGRÁFICAS

l-Mercado Mais Fértil para o Setor de
Adubos, Dirigente Rural, vol. XXV, n~ 7, iulho de
1986, pp.
10.
2-A Evolução Recente da Produção e do
CoDSUIIlo, Oêncla Hoje, vol. 4, n"' 22, janeiro/fe--

a.

vereiro de 1986, pp. 50 a 52.
3 - SECOM/MA - I Plano Nacional de De-

senvolvimento da Nova RepúbUca - Agrl·
c:ultura -

Diagnóstico, Brasma, Minlstérto da

Agricultura, junho de 1985, pp. 19 a 20.

4-idem, pp. 27128.
5 - idem,.pp. 21122.
6- idem, pp. 04/05
7-Melo, Fernando~ H; Prioridade Agricola.
Sucesso ou Fracasso, São Paulo, Pioneira,
1985, p. 7.
.
8-idem, pp. 11.
9 - Castro, Ana Célia et al.li; Evoluçio Recen..
te e Sltuaçio Aluai da Agricultura llnsl1elra,
Súltese das Transfonnações, Brasíli.a, BINAGRJ, 1978, Parte n, PP· 63 a 89.
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Brull, o Sistema de Regras de Jnted'erênda
DO Mec:anlsmo de Preas, Brasflla,. Companhia
de Ananciomento do Produção, 1986, p. 9.
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 61, de 1987, que retifica a Resolução n"'
335, de 1986, que autorizou a prefeitura municipal
de Umuarama, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor correspoQ.dente a
502.056-UPCs, tendo
·
>
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em
plenário.

-2'Discussão. em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n9 33, de 1987 (n9 828/86, na origem), de 24
de dezembro de 1986, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Se-nado a escolha do Senhor Jayme Villa-Lobos, Ministro de Segw1da tJaSse, dá carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República Qabonesa.

-3Discussão, em turno único, do· parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n"' 51. de 1987 (n.,.-61/87, na origem), de 17 de
março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Moacyr Moreira Martins
Ferreira, Ministro de Segunda Casse, da carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Coréia.
O

SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Está encemida- a Sessão.
(Levani:J1-.se a sessão às 16 horas e 30 mimitos.)

DISCGRSO PRONGNCIADO PELO
SR. MAIYSGETO DE LAVOR NA SESSÃO
DE 18·5-87, Q(JE SE REPaBUCA POR Hll·
11:/?SIIfDO COM /l"'CORREÇÓES NO DCN
~ -'- -sEç:ÁO U- DE JM-87:

O SR. MAI'ISUETO DE LAVOR (PMDB PE) ;.:_Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro
.José Reinaldo Carneiro T~

Junho de 1987

Inicialmente congrabJio-me com V. Ex', Sr. Mi·
nistro, pela maneira como participa deste debate,
procurando trazer informações que nos são muito
importantes. Mas, antes que tudo, Srs. Senac;iore:;,
é necessário fazer uma leitura das chamadas
grandes obras públicas que, nestes- últimos anos,
têm sido r~das no País.
Sem querer cometer injustiça, a maior parte
dessas grandes obras se caracteriza pela falta de
discussão entre os interessados, e a população
em geral; pelos desperdícios dos recurso_s_ públi·
cos aplicados; pela sua iiTi!I:Cionalidade; pelos pre-juízos enOrmeS causados ao patrímônio do pOvo;
pelos lucros fabulosos destinados a grupos geralmente ligados ao Palácio do Planalto, lucros da·
dos pelas mãos perdulárias e dadivoSas da Admi·
nistração Públiça Federal.
E a isso se _chama_de obré:J.S faraônjcas. ~ um_a
injustiça. Os faraós não merecem esta injustiça.
Os templos e as pirâmides são, hoje, a fonte de
renda principal do Egito.
Muitas de nossas obras públicas transformamse em sucata. sequer servem para museu.
Sr. Ministro, Srs. Seni'\dores; em princípio, não
sou contra a construçã_O da Ferrovia Norte-Sul.
nem poderia sê-lo, como não sou contra a construção de qualquer ferrovia, principalmente interligando as regiões que carecem de corredores para
escoamento da sua produção, portanto, como
condição sine qua non para o seu próprio desen·
voMmento global.
A questão, Sr. Ministro, é aquela que já foi oolcr
cada aqui por alguns Colegas Senadores. A ques-tão é saber se essa ferrovia é prioridade absoluta
neste momento.
.
- Permita-me dizer, Sr. Ministro, V, Ex" é um administrador ousado. Le~ro:.me muito bem, V. Ex'
era um- dos principais colaboradores do então
Ministro do Interior, o &._ Márk> And_reazza, e, se
não estou enganado, era o· Diretor-Oeral do
DNOS- Departamento Nacional de Obras e Sa·
neamento, quando re<:ebemos V. Ex", na Comis·
são do Interior da Câmara dos D~putados, para
fazer uma exposição sobre o gf~de projeto de
transposição das bacias hidrográficas, que visa
levar água das bacias do Araguaia e do Tocantins
~a sup_rir_as deficiênc!_as do Rio São Francisco.
Por que esSe projeto não_ foi realiZado? Por que
V. Ex" não o levou à frente? O Projeto era ou
não importante? Com Certeza era, e tanto era im·
portante que temos agora problemas de falta de
água no Rio São Fra.ncisoo para a clonar as hidroe·
létricas. Com isso, o Nordeste pade<:e, hoje, uma
Crucial limitação no seu fomecimeÕto de energia.
Coni. certeza o projetO de transposição <ie bacias
hidrográficas, concebida por V. Ex' e pelo Ministro
Andreaz:za, não era de absoJuta prioridade, tendo
em vista as çondiçõ~s momentâneas. conjunturais, é verdade, do País.
EntãO, Sr. Ministro, é predso analisar a ferrovia
Norte-sul sob este prisma.
A segunda questão que levanto é a seguinte:
Qual a situação do atual parque ferroviário nacional?
J:: uma vergonha. Em termos proporcionais é
o pior parque ferroviário da América Latina. As
ferrovias da Bolívia são mais eficientes, tendo em
vista as dimensões do territ6rio boliviano. Que
garantias teremos de que a ferrovia Norte-Sul não
-seguirá a mesma linha das outras ferrovias brasi: !eiras, isto é, a linha da ineficiência e da inCQmpe--
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·tência? Quem garante que, em vez dos lucros
previstos, não se contabilizarão os enormes prejuí~

zos comuns à quase totalidade das ferrovias brasi-

leiras?

-·

Sr. Ministro, agora me permita, a questão não

é regional, é uma questão nacional, mas antes
da Ferrovia Norte-Sul, por que não a Ferrovia

Nordeste-Sul? ESta sim, de maior importância só-cio-econômica e a um preço reduzidissim,o, vez
que para integrá-la faltam menos de quinhentos
qui]ôrnetros!

Peço licença, Sr. Presidente, para me aproximar
do mapa e apontar aos dignos pares o trecho
dessa ferrovia.
Temos toda esta malha ferroviária do Nordeste
já pronta. Não funciona bem, porque nenhuma
ferrovia no· País funciona bem. Alguns trilhos estão
sendo arrancados, como estes aqui do trecho de
Petrolina a Paulistana e que de lá deveria seguir
até Teresina. Mas nós temos aqui uma espinha
dorsal ferroviária de Recife a Salgueiro, 540 quilômetros - se não estou enganado - que está
desativada, completamente desativada. Uma ferrovia pronta e sem funcionar! de Salgueiro a Petrolina são aproximadamente 260 quilômetros,
que precisam ser construídos para a ligação do
Nordeste ao Sul. Do entroncamento de Salgueiro
deveriam sair dois ramais: um para a região do

Araripe, grande produtora de gesso, que está sen~
do transportado de caminhão para o Centro-Sul
do Pais; outro ramal de Salgueiro a Missão Velha
no Ceará, ligando a velha RVC também ao Sul
Com a construção desses trechos, relativamente
curtos, todas as capitais do Nordeste se ligariam
por ferrovias ao Centro-Su1.
O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena)-Srs. Senadores, nos termos do art. 203, letra "'
combinado com art. 53, item V, do Regimento,
a Presidência propõe a prorrogação do prazo da
presente sessão, que termina às 19 horas e 30
minutos, por mais uma hora.
Não havendo objeção do Plenário, fica prorrogada a duração da sessão pelo prazo mendo~
nado.
A Presidência comunica ao Plenário que cancelou a sessão conjunta convocada para hoje às
19 horas do Congresso Nacional.
Peço ao nobre Senador Mansueto de Lavor que
encerre, porque o seu tempo esttí esgotado.
O SR- lllAI'ISOETO DE LAVOR - Peço
mais 3 minutos, Sr. Presidente, para concluir. Então, Sr. Ministro, vejo como mais urgente e prioritária a ferrovia Nordeste~ Su1. Ainda ma~ inpu~
sive por advertência do Sr. Governador Miguel
Amtes, t' constnúr~se ferrovia Norte-Sul, sem se
fazer a li!Jação ferroviária do Nordeste, este ficará
marginalizado, continuará sendo um quintal no
processo de desenvolvimento brasileiro. Além cUs. so, por que antes não construir, Sr. Ministro, o
. ~edor do~ Franc:isco, que V. Ex' citou, que
rntennolda a hidrovia com a ferrovia que vai de
Pirapora para o Sul? Porque não lhe dar prioridade? Afinal, o Nordeste já tom mercado, produção e população muito mais densa que a da regiiio de influência da Norte-Sul. É tuna questão
de prioridade, e governar é isso: é escolher entre
algwTtas coisas importantes aquela mais imPor-·
tante que se pode fazer nessa ocasião.
Já não é da sua área, mas é do Governo federal:
que não concluir a barragem de ltaparica?

.eor
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Esta-semana: Ouvimos a reclamação do Presiden~
te da CHESF, dizendo que os recursos para termi~
nar itaparica foram cortados. E V. E'.x" sabe, pois
já foi Superintendente da SUDENE, da crise por
que passa o Nordeste, tendo em vista o raciona·
mento de energia que poderá chegar a um colapso fatal para o desenvolvimento daquela região.
Para termiriar, V. Ex' citou dois apoios em defesa
da Norte-5ul e nem prec:isaVa fazê·lo.
Om foi a pesquisa de opinião da Folha de
S. Paub segundo ela, os paulistas são a favor
da ferroviá. Na mesma Folha de S. Paulo, vem
a opinião do Professor Aédo dos Santos Cunha
que, além de ser o Professor da UnB é, t.ambêm,
do Prodlat- órgão citado por V. Ex'- fez parle
do planejamento agrícola dessa região, S. S•, nega
peremptoriamente os dados, as estatisticas relativas à produção agricola da região. Na tese de
S. S•, todos os dados da exposição de motivos
foram completamente distorcidos.
Outro testemunho que V. Ex" invoca é o do
Embaixador da União Soviética. É preciso per~
guntar a S. Ex' qual a inftação da Rússia? No
momento, é de 20% ao mês? Quantos latifúndios
particulares existem às margens das ferrovias so-viêãcas? A propósito, por que, antes da ferrovia,
não se transforma a realidade fundiária da região?
Não se proinove a pacificação do Bico do Papagaio através de Justiça para o trabalhador sem
terra? Por último, Sr. Presidente,...
O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) Nobre Senador, o tempo· de V. Ex' se esgotou
em cinco minutos. ·
O SR-lllAI'ISUEI'O DE LAVOR- Por último, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr. Ministro,
houve ou não houve dolo, fraude, na concorrên~

cia?
Essa é a opinião do Uder do Governo, Depu~
tado Carlos Sant.Anna, que, ao anunciar a anulação da cOnCorrência, declarou taxativamente: "Ficou: evidente a irregulartdade". Se houve, não te.mos que amenizar a sl~ção.. A opinião pública
merece respeito. Daí a razão por que este Senado,
em tempo. recorde_, aPrOvou uma CPI. T emos.que
apurar essas irregularidades apontar à justiça
os culpados. Por isso não se entende, que se
.9USe fazer agora uma nova licitação. Quem nos
garante que esta ou aquela pessoa, dentro ou
fora do Governo, não esteja envolvida, dando motivo a uma nova.anufação?
Sr. Ministro, agradeço e me congratulo mais
uma vez co·m V. Ex" pela maneira com que debate,
aqui, democraticamente, esse tão importante as-

e

sunto.

Muito obrigado.
O SR- PRESIDENlE (Humberto Lucena) Arites de o Sr. Ministro dar a resposta ao nobre
Senador Mansueto de Lavor, desejo esclarecer
que S. Ex" esgotou o tempo- da interpelação e
da réplica ao Sr. Ministro.
O SR- MAI'ISUETO DE LAVOR satisfeito, espero as respostas.

Esiou

@SR- MINISTRO (José Reinaldo Tavares)
-Senador, quanto à ferrovia que cl]amamos de
Transnerdestina, essa que V. Ex' falou na reunião
de março, da Sudene. em que eu tive o prazer
im~nso de voltar àquela Casa depois de quase
um '"ano fora, e que era a primeira reunião em
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que tomavam assento. ali os novos -governadores
eleitos em 15 de novembro, nós tiv~mnos a opor~
h.m.idade de lançar a con<:ouência para. a execução do projeto, inclusive estudos de alternativas,
e o projeto de engenharia da ligação Missão Velha,
Salgueiros, Petrolina, e que o Geipot, preliminarmente, colocou três opções de traçado. Essas
três opções seriam cotejadas entre si. e a opção
escolhida seria detaJhada corno projeto de engenharia.
A abertura das propostas será no dia 29 de
maio. De forma que o Gove.rno

está ckn.do toda

a prioridade e estamos fazendo o Plano Diretor
do São Fraricisco, entre o.s 1.100 quilôrnetros entre Pirapora e Petrolina, para verific:ar todos .os
problemas que são impedimentos maiores à navegação, como derrocamentos que terão que ser
feitos, dragagens que terão que ser feitas, portos,
armazenaiTI:entos para permitir a ligação entre Pe-trolina e Pirapora, formando um corredor ligando
o Sul ao N9r4este do Brasil.
O SR-lllAI'ISUEI'O DE LAVOR -Eu queria
saber se esse trecho da Ferrovia Norde~ul
vai ser construido agora também.
O SR- MII'IISTRO (José Reinaldo Carneiro
Tavares) -logo depois que os projetas de enge-nharia ficarem concluídos, nós estaremos contra~
tando, a partir da abertura da licitação, no dia
29, essa ferrovia será constr\Jfda- o Governador
Migual Arraes, indusive, Sl!be disso.
O SR- MAI'ISaEIO Dl!lÁVOR- SJinuitaneamente à Norte-S'!~.
O SR. MINISTRO (José Reinaldo Carneiro
Tavares)- Sem dúvida alguma V. Ex' falou, Senador, da péssima operação ferroviária no Brasil,
e eu queria lhe dizer que essa análise sobre a
ferrovia no Brasil não pode ser generalizada. Nós
temos na própria Rede Ferroviária aJguns trehoa
muito bem operados, rentáveis e n6s podemos
citar aqui, Minas Gerais, Paraná, que são rentáveis
e podemos citar, também, a Ferrovia de ~
e a Vitória-Minas.
O SR- MAI'ISaEIO DE LAVOR- Sempre

para cargas?
O SR- MINISTRO (José Reinaldo Carneiro
Carajás. realmente, começou como
uma ferrovia-~e cargas. Não podiam supor que
ho ·wenor do Pará e d_o Maranhão houvesse uma
demanda de passageiros para São LWs e col~a
ram um trem por mês; hoje tem um trem por
dia, praticamente de passageiros, e que anda com
o dobro da lotação de passageiros sentados. A
Ferrovia VItória-Minas também transporta passageiros, é wna ferrovia mais antiga, considerada
a ferrovia padrão, de bi1ola estreita melhor operada no mlDldo inteiro. E a Ferrovia de C~s
começa _a ser Operada dentro desse mesmo Pa~
·drão e, certamente, será operada tão_bem como
a Ferrovia Vitóri.~as.
·

Tavares)-

O SR- MAI'ISaEIO DE LAVOR- Isso representa l 0% das ferrrovlas brasileiras? Pelo me-nos 10%, Sr. Ministro?
O SR- MINISTRO (José Reinaldo Carneiro
Tavares) -Representam mais. Em termos de
carga, muito mais. A Ferrovia Mineira e a Ferrovia
Paranaense representam quaSe 50% das car9as
no BrasU, ou mais.
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O SR. MAI'ISOETO DE lAVOR falando dos trechos, Sr. Ministro.

Estou

O SR. MINISTRO {José Reinaldo Carneiro
Quando o senhor fala em grandes
obras no Brasil, nos últimos anos todas deram
problemas.

Tavares) -

DISCURSO PRONatYCIADO PELO SR.
MANSaETO DE LAVOR NA SESSÃO DE
1'·6-87 E Q(JE. ENTREGUEÀREVJSÃODO
ORADOII, SERIA F'(J8UCADO POSTEI?fOfl.
MENTE
O SR: MANSoETO DE lAVOR (PMDB -

PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. PresiO SR. l'IA!'ISáEro DE lAVOR não. A maioria.

Todas

O SR. MINIS1RO (José Reino!do Carneiro
Tavares
A. mãioiia. Mas eu queria lhe dizer
que a que serve de modelo para a Ferrovia Norte
- Sul, e a de que tiramos o pessoal para fazer
a Norte - Sul, o mesmo pessoal, é a Ferrovia
de Carajás. ·

r-

O SR. l'IANSOETO DE lAVOR -

Exata·

mente aque1a que ninguém discutiu. Não houve

discussão, Sr. Ministro, sobre Carajás, que foi

im~

portante. Era uma prioridade aqui dentro.
O SR. MINIS1RO (José Reino!do Cameko

Tavares)- V. Ex' se engana, Senadór.
O SR.l'IANSOETO DE lAVOR- Aqui, a

de Congresso, nã€1 -houve.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

nfvel

Nobre Senador J'l\ansueto de lavor, eu lembraria
a V. Ex' que o tempq 8gora é do Sr. Ministro
e que não está permftido aparte, senão S. f:xl'
Mo poderá responder às peguntas de V. Ex'

O SR. MINIS1RO (José Reinoldo Cameko
Tavares} -Em termos de Congresso, não 5ei,
nio estou informado, mas, em termos de Brasil,
houve uma das maiores polêmicas já feitas e o Senador Passarinho sabe disso - que havia
a defesa. Inclusive, estou sendo alertado de que
houve uma CPI do Congresso sObre a Ferrovia
de Carajás -havia wna grande discussão quase
igual a essa agora da hidrovia e da ferrovia. HotNe
lH1l8 discussãG imensa. criticas contundentes, e
o aube de Engenharia ficou contra - o Cube
de Engenharia do Rio de Janeiro, porque estamos
genera1izando, todo Estado tem um Cube de Engenharia, mas nos acostumamos a faJar em Oube
de Engenharia do Rio de Janeiro - , o Cube
de Engenharia do Rio de Janeiro ficou contra
.a Ferrovia de O!rajás. ·
E essa discussão levou muitos anos e a Ferrovia
de Carajás foi construída e hoje presta wn serviço
excelente. Quanto ao problema de licitação e de
Comissões de Inquérito, a CPI do Congr~. eu
niio sei qual é o prazo, não sei nem se tem prazo.
O SR. MAI'ISOETO DE lAVOR- Sessenta
dias.
O SR. MINISTRO (José Reinaldo Carneiro
Tavares)=-- À Comissão de Sindicância nós colocamos 20 dias, e para o inquéilto dei -Departamento de Polícia Federal foi dado um prazo de
30 dias. Essa licitação não será ju1gada antes de
sessenta dias. De forma que nós podemos iniciar
os procedimentos de licitação agora, e se alguém
for apontado, tiver que ser demitido, tiver que
ser processado, isso poderá ser feito antes do
fato concreto da apuração da licitação. Eu acho
que, nesse caso, não há nenhwna incompatibiUdade.
O SR.l'IANSCIETO DE lAVOR- Obrigodo.
..
.

dente, Srs. Senadores:
FaÇP este prom.mciamento como alguém que
é do PMDB - que nunca mudou de partido -,
gue votou em Tancredo Neves e em José Samey
no Colégio EJeitoral, e que se elegeu $enador
não pelos frutos do Plano Cruzado, mas pela resistência contra a ditadura, pelos compromissos
com a democracia e a liberdade.
Não vejam V. Ex'"' qualquer contradição política,
neste pronunciamento, mas sim uma coerência
com a minha história e com a min}J.a militância
politica
Não desejo -tarribéin (.lue este sejã um pronunciamento anti-5amey, mas quero e peço que seja
interpretado como uma lea) colaboração ao Governo que tem o· apelo do meu Partido, o PMDB;
mais que uma colaboração, uma advertência amiga, sincera, para que o Presidente não se deixe
dominar pelos que o aconselham a ser "duro",
ou- seja, a tornar medidas antidemocráticas, ao
invés de ser U:der de um Governo de mudanças
em favor das causas populares.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, enganam-se
os que julgam extinto o ânimo dos inquisidores.
bpós 450 anos da instalação dos processos da
Inquisição no Brasil, o recém-promovido "Congresso Internacional Luso-Brasileiro sobre a lnqui.sfção vem, justamente, lembrar essas duas coisas:
primeiro, que "a parte mais tenebrosa da ação
inquisitorial está acima das torturas e do sadismo
dos esbirros, é a ação do medo, do terror ameaçador no campo das idéias, da liberdade de pensar e de agir"; segundo, para quem ju1ga que
a Inquisição é uma negra página da hist6ria medieval, vale lembrar que suas cicatrizes e deformações perduram até hoje, seus resíduos estão aí
declarados ou latentes. "como o sebastianismo,
vez por outra, ela ressurge com sua garra repressora, sempre como filha dileta ou aJiada do Poder
autoritário".
Não se estranha, portanto, que o espírito da
Inquisição se encarne nas diversas formas de fa·
natismo religioso e nas diVersas faces do autoritari?mo político atual. O que nos deixa realmente
perplexos é que o ranço inquisitorial venha a re-cair, sem maiores disfarces, exatamente no Governo de transição democrática do Presidente
&uney.
Ora, essa transição consiste no abandono dos
métodos autoritários e no gradual e persistente
forta1ecimento das instituições democráticas, pelo
exercício pleno dos direitos da cidadania. Dir-se--á
que é justamente essa a proposta do Governo
da Nova República. Foi não é mais. O que se
verifica, no mQ~Pento, é uma deli~rada quebra
dos compromissos com as liberdades políticas
e até com a liberdade de pensamento e livre expressão por parte do Governo do Presidente José
&uney.
A administração pública federal lança mão da
intolerância. da censura e da propaganda oficial
como métodos de persuasão e de proselitismo,
tal como os inquisidores, tal como os regimes
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nazista e sta1inista, tal como os agt::ntes da ditadura militar.
Mas, antes que se considere rígida, parciaJ, precipitada esta minha análise, vamos revisar, sem
qUalquer sistematização, aJguns fatos, quase to-.·
dos do conhecimento público, vez que divulgados
pela imprensa nacional. Primeiro, o estado geral
de violência no Pais, mais grave do que tudo,
a violência oficial, como a repressão das Forças
Armadas e policiais contra tràbalhadores, contra
servidores e todas as vitimas do nossQ aparUteid
sócio-econômico. Tanques nas ruas, reprimindo
manifestações pacíficas, 'f! ações de guerra, no
campo, contra posseiros e trabalhadores rurais.
A propósito, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
trago aqui à consideração de V. Ex"', um documento que não chegou ao conhecimento çla Nação. porque não foi publicado pela grande im~
prensa do País um documento assinado pelOs
bispos da região do su1 do Pará, aquela famosa
região chamada de "Bico do Papagaio". Leio apenas um trecho desse documento, que relata acontecimentos, não de 2 ou 3 anos atrás, maS Ocorridos do inicio de fevereiro de 87 para êá. Portanto,
no nosso Governo, no Governo do PMDB, no
Gove~ do Presidente Samey, ·no Goverhó do
Govemaãor Hélio Gueiros daquele Estado.
"Tendo a sede da Fazenda do BanCo Bamerindus, como quartel generaJ, e sob o ·comando do Capitão Saldanha, cerca de 100
---soldados e pistoleiros, vestidos com fardas
da PM portando fuzJs e metralhadoras, investiram contra os povoados. Mulheres estupradas, crianças amarradas e penduradas pelo
cabelo obrigadas_ a servir de chamariz para ·
os pais; homens amarrados e espancados
com coronhas de fuzil, pisoteados e chutados, forçados a comer excrementos de animais, engolir cigarros e_ folhas de espinhos;
bombas de gás lacrimogêneo atiradas ao
Templo da Assembléia de Deus, tiros ininterruptas e espancamentos dentro da Igreja Católica, cabelos cortados a facão, continllêls
ameaças de depravação sexual, saques e
roubos generalizados, interrogat6rios sob
coação dentro da sede da Fazenda do Bame-rindus, mulheres grávidas e crianças tendo
·que rastejar na lama e entre formigueiroS
enquanto as balas zuniam por sobre as suas
cabeça~
_
_
Assim se pretendeu levar a paz e a tranqüilidade ao campo, numa operação que contou
com o apoio de viaturas, aviões, rádios, aJimentação e aJojamento para os soldados nas
Fazendas Bamerindus, Sib~ Pau-Ferro e PauPreto."

b depoimentO continUa, demonstrando o quadro de violência institucionalizada em que vive
hoje o País. Ainda mais, Sr. ETesidente, em segundo lugar, a opção preferencial pelo fisiologismo
do GOverno José Sam~y.
O Presidente está sendo muito <:laro, tanto em
palavras quanto em ·ataS. O apoio político, no
se!-1 entender, é um apoio de mão dupla. É um
tome lá, dê cá. Assim é que, em vez de um conjunto harmônico de planos e _serviços Visando o
bem coletivo, de acordo com a doutrina e os
compromissos partidários, a administração pública federa] virou um balcão de neg6cios. Os cargos
públicos, desde os Ministérios até as represen-
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tações do Funrural, nos mais distantes municípios
são concedidos ou retirados à luz dos critérios
· de lucros e perdas, quanão não do cn'tério de
premiação ou de castigo. A essa altura, toma~se
évidente o maniqueísmo governamental "Quem não está comigo, está contra mim" acaba de afirmar o Presidente, numa linguagem
muito parecida com aquela do "ame-o ou deixeo" dos tempos do Presidente Médici. E a conseqüência é a de sempre.
Agora, temos os "bons" brasileiros que fazem
jus aos prêmios e às benesses do poder. Temos

também os "maus" brasileiros. merecl}dores de
castigos, da niiOwpartlcipaç&o, do Isolamento e
do ostracismo. Essa sitttação é tão dara que se
poderia. inclusive, fonnular uma tabela para cada
um de nós conferir se entra no rol dos "l>ons"
ou dos "m8us".
_
Por exemplo: o mandato de Samey é um pónto
de aferição da tabela. Quem é a favor dos cinco

anos, entra na lista dos "bons'.'. Quem defende
quatro anos, está na lista dos "maus". Se é a
favor da Ferrovia Norte-Sul, entra na. lista dos
"bons... Se é contra ou coloca restrições sobre
a oportunidade, está na lista dos "maus". Ser amigo ou adversário dos amigos intocáveis do Presidente Samey, esta é naturalmente condição de
estar na lista dos ''bons" ou na lista dos "maus".
Pelos, recentes fatos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, já sabemos e a imprensa vem divulgando
que alguns biasileiros ilustres, Senadores. Deputados, meritbros do Poder Constituinte são "bons"
ou "maus", confonne essa tabela de aferição.
"Bom", por exemplo, é o Uder do GOverno
Carlos Sant'Anna e para S. Ex' alguns prêmios
acabam de ser conferidos, tais como a Presidência do INPS e a Diretoria Regional do DNOCS
da Bahia, retirada, por sinal, como castigo a um
dos "maus" que é o Senador Ruy Bacelar.
"Mau"- é o líder Mário Covas e, por isso, não
pode ter uma pessoa de sua confiança na Receita
Federal de São Paulo. E de quebra, S. Ext anda
preterido, segundo noticiário recente, em a1guns
canais de comunicaçio.
''Bom''- é o ex-Ministro Marco Madel, que
tem tudo o que quer, nesta Nova República.
"Mau"- ê o ex-Ministro Affonso Camargo, que
ê contra a Ferrovia Norte-Sul e ainda perturba
o amigo do Presidente José Samey, o Ministro
dos Transportes, e não
ter um seu c~i
gionário como Presidente da REFFESA
A lista ê muito longa, n 121S convém lembrar
que, entre os prêmios destinados aos "bons", estão os canais de rádio e de televisão, que fonnam
a opinião pública, neste País, mais do que qual·
quer outro melo de comunicação.
A intolerância do Governo José Samey se estende também aos seus Ministros. O Ministro dos
Transportes. Sr. Presidente, Srs. Senadores, não
quer mais ver jornalistas no seu gabinete. Está
vedado qualquer acesso de profissionais da imprensa ao seu gabinete, como se realmente as
denúncias, as notícias veiculadas fossem algo
pessoal contra S. Ex'
O Ministro da Justiça segue essa rota de autoritarismo quando vai à televisão acusar a CCIT, seja
no caso do Leme, seja no chamado bademaço
de Brasília. Depois dós inquéritos, ficou comprovado que a cur não estava envolvida, nem no
crime do Leme, nem no bademaço de Brasilia,
gue fomm ~ por profissionais e agitadores,

merece

vindos não se sabe de onde, menos da: pmte daqueles manifestantes que, pacificamente, reivindicavam os seus direitos e manifestavam suas posições polftlcas.
Mais recentemente, S. Ex', o Ministro 'da Justiça,
ve!ITl de demonstrar uma intolerância reprovável
contra uma entidade do maior coqceito internaclonai, com relevantes serviços prestados aos direitos da pessoa huinana. Refiro-me à Anistia Internacional. Não _honrou o Brasil e não honrou
o Governo qUe tem o ãpoio do PMDB o conceito
emitido pelo Sf. Ministro-daJustiça, contra a Anistia Intemacfonal, que merece o nosso desagravo
face aos ataques do Sr. Ministro da Justl~a.
O Sr. JamU Haddad- Pennite V. Ex" um
aparte?

O SR.MANSOETO DE LAVOR- Concedo
-o aparte a V.

~com

muito prazer.

O Sr. Janill Haddad -Nobre Senador Man·
sueto de Lavor, V. Ex' reitera, com esse pronundamento, o respeito à população que o elegeu. V.
Ex" é de um partido de tradição. Honro-me de
ter sido cassado, como fundador do Movimento
Democrático Brasileiro, do qual, nasceu o Partido
do Movimento Democrático Brasileiro. Sei das
lutas que tivem11s e V. EX' e outros nobres elementos tiveram pare! que houvesse o restabelecimento
do processo democrático no nosso PaíS. Infelizmente, o tão respeitado PMDB, hoje, é considerado um partido-ônibus, um partido no qual entra
quem desejar. Em razão desse motivo, Sua Excelênda, o Senhor Presidente da República conseguiu dividir o PMDB. De um lado, constituintes
representantes do povo, que têm, na realidade,
uma bandeira a representá-los dentro das Casas
Legislativas e, de outro lado, aqueles que se elegem com uma bandeira e, na prática, defendem
seus interesses pessoais. Sua Excelênda, o Presidente da República, disse que jurou 6 anos, mas
quebrava a jura, aceitando 5 anos. e Sua Excelência considera, como muito bem diz V. Ex", considera inimigo aquele que quer que Sua Excelênda cwnpra a sua palavra, palavra empenhada
por Tancredo Neves e por Sua Excelência, inclusive em um documento, uma justificação, dando
encaminhamento da Mensagem, em dois turnos,
para a Presidência da República, em que Sua Exacelência declara, em maio de 1985, que caberá
à Assembléia Nacional Constituinte, .soberanamente, decidir sobre o tempo de mandato do
seu sucessor. Meus parabéns a V. Ex' que traz
uma denúncia seriíssima a esta Casa, dos Bispos
do Bico do Papagaio, sobre um aspecto que nem
podemos imaginar, no final do século XX. existir
no nC$0_ País: forças policiais ligadas ao grande
latifúndio, defendendo os grandes interesses,
massacrando e levando a condições de verdadeira barbárie, que não podemos admitir, no fmal
do século XX. a população sofrida, a população
que necessita do amparo e do apoio do Governo
FederaL
Meus parabéns a V. Ex' que, neste momento,
mais cresce perante a OJsa e mais cresce perante
os eleitores que, em muito boa hora, o trouxeram
ao Senado da_ República. pela sua coerência, pela
sua honestidade de propósitos e pela sua luta
em prol da população sofrida do nosso País.

OSR. MAI'IS(IEfO DE LAVOR-Agradeço
a V. EX' a contribuiçio que traz e acredito que
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temos um vasto campo, pela frente, de lutas em
favor da liberdade e da democracia, meu caro
Senador, ilustre colega, Senador Jamil Haddad,
Uder do PSB no Senado da República.
Outro aspecto, Sr. Presidente e Srs. SenadOres,
desses desvios do Governo de transição da Nova
República, ê a censura e as pressões contra em-·
presas de comunicaçã-o e contra jornalistas profissionais. A censura recrudesce no País, enquanto,
na União Soviética,- a glasnost pennite acesso,
quase sem restrições, a livros e outraS publicações
ocidentais. A mais recente abertura soviética é
exatamente nesse campo da livre manifestação
do pensamento e da informação, isto é, a recen~~
cessação das interferências eletrôntcas na rádio
A Voz da América, ou seja, orfim da censuara
oficial sobre a audiênda de uma emissora pertencente a um país que é considerado o adversário
n9 1.
Aqui no Brasil, agora, nossas emissoras de rádio e televisão são praticamente censuradas desde a sua origem, isto é, as concessões de rádio
e de televisão, como já dissemos, são dadas como
prêmios a amigos do Governo ou do Ministro
das Comunicações. É claro que esse tipo-de colh
cessão aos "bons" já é uma forma de polidar
previamente o desempenho dessas empresas de
comunicação, quando instaladas e quando em funcionamento. E lógico que a Censura da Nova
República não pára ai. Ela assume um modo suf>..
repticio, mas escandalosamente poderoso, na distribuição das verbas de publicidade do Governo.
Veja-se, por exemplo, o edltorial do joma1ista Carlos Chagas, no O Estado de S. Paulo no dia
19 de maio.
Aliás, a imprensa do País não tem falado de,
outra coisa nestes últimos dias a não ser da censura de que estão sendo vítimas tanto os 6rgâos ·
de imprensa como alguns dos mais ilustres e
conhecidos profissionais da comunicação no

Pafs.
Este é o texto da denúncia do jornalista Carlos
Cliagas veiculada pelo jornal O Estado de S.
Paulo, de 19 de mato:
Por ter posto Leonel Brizola no ar, num
de seus programas locais, a lVBrasilia, canal
6, partiCular, do Distrito Federa1, teve cortada·
a publlddade da Caixa Econõmica Federal
e da Petrobrás. O diretor da emissora, Jairo
Va1adares, foi avisado pessoalmente do corte
pelo chefe do Sistema de Comunicação 5odai do Palácio do Planalto, Getú1io Blttencourt, sob a alegação de estar dando tempo
e espaço a wn adversário do governo. Petrobrás e Caixa Económica voltam a anunciar
na 1V Brasília mediante a promessa de que
Brizola não aparecerá mais.
Na semana passada, o programa de entrevistas politicas "Opinião Pública", comandado pelo jornalista Tardsio Holanda e do qual
participam diversos repórteres, gerado na 1V
Brasília e transmitindo para diversas estações
do Pafs, pelos mesmos motivos foi impedido
de levar o generaJ Andrada Serpa para um
debate. Getúlio Bittencourt soube que o general seria entrevistado e mandou avisar: "Se
fizerem o programa, perderão o patrocinador". O patrocinador é a Petrobrás, e o general Andrada Serpa teve de ser desconvidado.
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Esses dois exemplos recentes, entre deze=
nas de outros, dão a medida de como vem
Sê comportando a Secaf (Secretaria de C~
munú:ação Social da Administração Federal). "Noticia, só a favor" e a palavra de ordem
imposta por Getúlio Bittencourt, que conseguiu centralizar no Paládo do Planalto todas
as autorizações para a liberação de verbas
de publicidade do governo, dos Ministros às
empresas estatais. Publicidade oficial só é
liberada com a sua assinatura.

E- corfcluf o jornalista CarlOs Chagas, em seu
editorial:
Desde a publicação de editais a custosas

campanhas, tudo depende de Getúlio Bittencourt, um aprendiz de Dr. Goebbels
Acentra1ização das verbas oficiais"de p.ublicidade na Secaf e sua utiliZação política confi-

guêaram mais do que corrupção.
O que se tenta é controlar a Imprensa.
·
Digo eu, a imprensa livre.

Outra arremetida dos censores oficiais: retirada
de pl-ogramas que consideram desfavoráveis ao·

Governo em emissoras oficiais, e presSões incontornáveis para que o mesmo ocorra também em
reJação às emissoras particulares. Entre outros
exemplos, o Jornal do Brasll do dia 25 .de maio
publica o seguinte artigo, de autoria de Márcia
Cez!mbra, sob o titulo:
·lVE MUDA PARA EVITAR CRfnCAS A
GOVERNO
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SARNEV.

•
MárclaCezimbra

A ofensiva política do governo Samey que começou na segunda~feira passada com
a fixação, pelo presid~nte, do prazo de cinco
anos para seu mandato e passou pela demissão, sexta~feira, do niinistro Dante de Oliveira
-·chegou à lVE. O presidente da Funtevê
(órgão ao qual a televisão estatal com sede
no Rio está subordinada), Roberto Parreira,
confirmou que o afastamento do diretor~g~
ral da emissora, João Rui Medeiros, na última
quinta-feira, se deve "à nova política de maior
espaço para o governo" na programação.
Segundo Parreira, o Ministério da Educação
considera que a ''presença do governo" foi
reduzida a níveis insatisfatórios.
A conclusão é a de que é preciso promover
o Governo e evitar qualquer difusão de opiniões
ou de medidas que contrariem aquilo que se chama a propaganda governamental.
O Sr. JamD Haddad - Nobre Senador, V.
Ex' me permite novamente wn aparte?
O SR. MAI'ISUETO DE LAVOR- Pennito
nobre senador, mas deix~me fazer referência ~
outro órgão de imprensa. Aliás, o que se tem
falado ultimamente na imprensa é sobre a censu~
ra. E- eu não qUeria Ver isto exatamente no Gover~
no que tem o apoio majoritário do meu Partido,
o PMDB, que tem no seu Programa, como ponto
fundamental, a liberdade de expressão do pensamento, a liberdade, inclusive, de ..ecepção e circulação de idéias e a liberdade de imprensa. Não
posso, absolutamente, permitir que o meu Governo esteja nwna sib.laçào tão desconfortável como
essa, de ser acusado, permanentemente, sem res,posta satisfatória, de que é um Governo de censu--

ra. Combatemos a censura nos 20 e tantos anos
de ditadura.
Sr. Presidente e c:~..
Jdore;;.. a fêVfsta Veja.
-do dia 27 de mai1 · .". uma página toda sob
o título:

ATO DE FORÇA

Governo Intensifica pressões na 1V
Pode-se -suspeitar que aS felações do governO do presidente José Samey com a imptensã começam a ser influeliciadas pela conhecida "Lei de Costa e Silva". Ela deriva
de tim diálogo ocorrido em 1968 entre a
condessa Pereira Carneiro, então proprietária
do JomaJ do Brasil, e o marechal que presi~
dia o país. "Meu jornal fará ao seu governo
critiCas constrtlti-.-tts'l;--disse a conCfessa.
"Não;-minha senhora, o que eu quero é efogío n1esmo", respondeu o Presidente.

-E ·cita uma série de fatos, demonstrando
a repressão contra Órgãos de comunicação
e contra jornalistas, inclusive o caso ·d_a TV
Record de São Paulo que teve que apagar
a imagem de dois entrevistadores na TV Edu~
cativa do Rfo de Janeiro, de cortar wn progra~
ma ~TV Nacional, de-Brasilia, e de ameaçar
~m cortes de publicidade ~-~~.
lV BrasíJia. Ao lado disso, verificou~se que
as.,burras do Palácio do Planalto teriam estocado alguns bilhões de t:ruzados para patr,o..
_cinar campanhas publiéltárias, depois de organizar wna caixa centra1izadora de verb!1s
federais. ·
·Na TV Record foi destruídÓ o programa
"Jogo de Carta", no qual o jornalista Mino
Carta entrevista sucessivamente o Professor
Luiz Góniaga Belluzzo e o exMgovernador
Leonel Brizola. Segundo Carta, ele foi vítima '
de uma pressão.direta do Ministro das Comu~
nicações, Antônio Carlos Magalhães, sobre
o proprietário da emissora, Paulo Machado

de Caivalho F~ho.
Enquanto o caso da TV Record envolveu
uma fede privada, verifica-se que na rede
pública de emissoras o jogo foi mais bruto.
Da 1V Nacional, de propriedade da Radiobrás, foi retirado o programa Jomal da
Constlblnte. do qual participava o jornalista
Carlos Chagas, diretor da sucursal de O Es-tado de S. Paulo em Brasília Segundo o
jomi!llista, a medida foi tomada como conseqüência de ataques que fizera ao Governo.
Segundo o presidente do Rodiobrás, Antônio
Martins, "o Carlos ChagaS é um mentiroso,
seus comentários nunca se tomavam realidade, ele previa que o Presidente Samey ia fiXélf
seu mandato em quatro anos".
Já deveria ser preocupação do Senado, da Câmara, e principalmente da Assembléia Nacional
Constituinte, esse surto inquisitorial que acaba de
surgir no País, forçando posições políticas a troco
de concessões e de vantagens assim como as
pressões e castigos_ a pessoas consideradas ad~
versárias ou responsáveis por programas e notí~
das que não agradam ao Governo. Em outras
palavras, isso não se chama democracia; chama~se ditadura camuflada, e não estamos aqui
para servir a nenhuma ditadura.

O Sr. Jamll Haddad outro aparte?

V. Ex' me permite

O SR. MAI'ISOETO DE LAVOR- Concedo

o-aparte a v. Ex' mais urna· vez, coln muita honrtJ,
nobre Sena<lor JmnH Haddad.
O Sr. JM111 Haddad- Nobre Senador Mon·
sueto de Lavor, V. EX' toca num ponto da censura
que, para nós, tem na realidade um significado
muito grande. ]:ião podemos admitir um processo
,.democrático sem liberdade plena sob todos os
aspectos. Há poucos dias, como V. Ex' leu, foi
retirado do ar um programa da nE" editado pelo
atual Deputado Estadual do Partido Socialista
Brasüeiro,llo;> Esladodo Rio de Janeiro, Deputado
Milton Temer, jornalista conceituado, do Programa "1987", de liberdade total de expressão, de
opinião, que dentro do vazio das novelas e dos
programas de chanchada e dos filmes de COW·
boy ainericanos era, por assim dizer, uma opçio
dos que queriam aprofundar-se no estudo do politica. Foi retirado do ar com outros apresentadores
do programa, como Maurício Dias, segundo consta, em razão de ter havido .IJI;Ila critica, em detenni·
nado programa, à atuaçào do ilustre Ministro da
Educação. Veja V. EX' a que· j50r:ito- Chegamos
na chamada retomada do processó democrático.
E ainda há um fato que não entendo, falta-me
argúcia, talvez, Para entender que o grande ã.dversário político do Sr. Waldir Pires, na Bahia, foi
o Sr. Antônio
Magalhães. A vitória esmaga.doca do Sr. Waldir Pires, representando o senti~
menta e a vontade do povo baiano, não se concretiza em profunc:Udade, porque o grande derrotado
continua sendo o Ministro das Comunicações e
distnbuindo aos inimigos do Sr. Waldir Pires, co-mo se fossem de sua propriedade, já que os ca-nais de rádio e televisão são do Governo e, para
isso, a população também participa, na. realidade,
do Governo em si, esses canais de rádio são oferecidos a inimigos polfticos, na Bahia, do Gover~
pador Waldir Pires. E vemos wn fato idêntico no
Estado que V. Ex' tão bem representa. O grande
ganhador, com voto popular, foi o Governador
Miguel An'aes e, na hora de se fazer o novo Minis-tro do Interior, coloca-se um dos derrotados pelo
Sr. Miguel Arraes dentro do esquema pot'rtico de
Pernambuco. Esta (Jue é a política real, nio a
po)ítica de compra, não a politica de dar tanto
ao Governador, para que este Governador pressione a sua Bancada para que esta Bancada vote
os5 anos do Presidente José Samey. A popUlação
está pouco preocupada com o tempo do mandato. No momento, a população está preocupada
com um fato: quer saber, na realidade, que medi~
das serão tomadas no campo sócio-econômico
para evitar o agravamento da grande crise instituída neste Pafs.

c:anos

O SR. MANIKIETO DE LAVOR - Muito
obrigado • V. Ex', Senador Jamil Haddod. Seu
apaite integra o teor do meu pronunciamento.
A arremetida dos censores oficiais contra a liber~
dade de expressão, exemplificada por dezenas e
dezenas de CasOs que vêm à imprensa, teve o
seu último gesto com a retirada, na semana pas~
sada, do Programa ''Boa~Noite Brasil", que era
irradiada diariamente por uma cadeia de emissoras para todo o Pais, com análise fria e objetiva
dos fatos polfticos e adminislrativos, feita por urna
equipe dos mais experientes e conceituados jor·
nollstas brosile~os. tais como: Rubens de Azevedo
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Lima, Tarcfsio Holanda, Evandro Paranaguá, Aamarion Mcssri e Lustosa da Costa, sob a coordenação do jornalista Antônio Garcez. São ,dezenas
de fatos, a tal ponto_que_o Presidente do Comitê
de Imprensa do Senado,-jornalista João Emílio
Faicão, o Presidente _do Comitê de Imprensa da

Câmara dos Deputados e o Presidente do Comitê

de Imprensa do Palácio do Planalto emitiram uma
nota de protesto contra o recrudescimento da
censura e de restrições à atuação dos jornalistas.

Por fim, ao lado dessas restrições e dessas pressões sobre os órgãos oficiais ou particu1ares de

comunicação e sobre os próprios jornalistas, é
deflagrada uma bilionária campanha de propa-

ganda oficial, típica dos regimes ditatoriais e muito
parecida com aquela feita pelo

ou;. r:os te_mpos

do Estado NovoJ centralizada, di_sçnrn.Jttatóna. au-

toritária. ~ billonária campanha de propaganda oficial não calha com as aspirações e os interesses do povo brasileiro que no momento está
querendo um plano de estabilidad_e econ?~ica,
de estabilidade, soda! de estabilidade politica; o
povo brasileiro está. querendo é a queda da inflação, emprego, alimentação condigna e segurança.
.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, para os desav:tsa:dos esta análise parece a de um Senador de
Oposição. Quero dizer a todos, esclarecer, de um~
vez por todas, que sou do PMDB, sempre pertenci
ao PMDB, vou continuar no PMOB defendendo
os programas e a doutrina fundamental do Partido, que prevê, como princípio inarredável, a defesa da livre expressão do pensamento, portanto,
incluindo a imprensa livre.
Não posso, como Membro de um Partido que
apóia o Governo, ficar calado diante desse recrudescimento da censura. de inquisidores, de pressões de pessoas que estão dentro do Governo,
mas saudosas da ditadura militar. Portanto, este
pronunciamento não é o de um oposicionista.
E o posicionamento de alguém que está ansioso
para que o Governo acerte, porque a__ sorte do
Governo é também a nossa sorte, é a sorte do
meu Partido, alguém que está ansioso que este
Governo encontre o caminho da paz e da prosperidade deste Pais.

O Sr. Olavo Pires- Permite V.~ um apar-

te?
O SR. MAr!SllETO DE LAVOR- Concedo
a V. Ex!', Senador Olavo Pires, o aparte, com muita
alegria.

O Sr. Olavo Pires - Nobre Senador Mansueto de Lavor, após acompanhar com muita
atenção o brilhante pronunciamento de V. Ex!' e
conheced~r que sou da s_ua vida de homem público, de tíomem posicionado, de político possuidor
de uma determinação invariável. congratulo-me
com V. EX' pelo se:u posicionamento, solidarizo-me c::om a imprensa agredida no Paí~ e deixo
aqui claro, também, o meu veemente protesto
contra essas atitudes de arbítrio que têm sido
cometidas pelo nosso Governo. E não poderia
deixar de, na oportunidade, sugerir às autoridades
da censura que: em vez de ficarem cerceando
o trabalho dos homens da imprensa da área da
política. procurem ater-se mais a alguns programas de televisão, c:omo, por exemplo. algumas
novelas que invadem os nossos lares. trazendo
para nossas casaS um péssimo exemplo de tratamento de filho ou filha para c:om os~. trazendo

para dentro de nossos lares um péssimo exemplo
com relação à liberação e até o apoio ao hemos~
sextialismo, que é, indusive, uma prátic:a contro-versa, porque, enquanto o Governo permite fatos
como estes, ele gasta vultosas somas no combate
a AlDS. Será que não seria melhor <;embater o
efeito do que a causa?
OSR.MANSOETODELAVOR-Obrigado
a V. Ex', Senador Olavo Pires.
COncluo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com
as mesmas palavras com que comecei_este pronunciamento: não vejam V. EJci'S qualquer c;ontra~
dição política em um Senador do PMDB fazer
esta análise crítica d~ um posldonamento que
considera antidemocrático do Pie.sidente José
Samey. Pelo __ contrário, este pronunciamento é
coerente com o programa do meu Partido, com
os compromissos assumidos perante à Nação
pela Aliança: Democrática, c.am_ meus compro-missos de campanha eleitoral, com a minha luta
e c:om a minha militâ~c!a po!!tica. (Muit? bem!)
DOCUMENTOS A QGE SE REFERE O
SR. MANSUETO DE LAVOR EM SEU DIS-

CURSO:
SECRETARIADO NACIONAL DE
CURSILHOS DE CRISTANDA!)E

DO BRASIL
São Paulo, 30 de abril de 1987
Prezados irmãos do GER e dos NCD dô MCC,
Aleluia!
Desejando-lhes toda a alegria da Páscoa da
Ressurreição que celebramos, tomo a liberdade
de lhes enviar xerocópia desta carta das quatro
bispos do Centro e Sul do Pará- carta que reflete
uma das -angúStias da Igreja nO Brasil- denun~
dando esse grande pecado contra o PJano de
Deus.
O Movimento de Cursilhos- como Movimento
de Igreja certamente .sentirá com essa mesma
Igreja_ quando vê seus filhos tratados desse jeito...
Filhos de Deus, participantes da natureza e da
vida divina ("divinae consorte naturae" 2Pdr.1,4),
innãos com os mesmos direitos fundamentais
à vida e _à___felic::idade, o homem, feito à imagem
e semelhanças de Deus, o homem divinizado pela
comunhã_o tom Deus... tratado assim?...
Certainente Eissa Regional com todos os seus
Núcleos de Coorden~ão Diocesana, não deixa~
rão de sentir com os nossos queridos irmãos do
Pará - e de tantas outras regiões do Brasil em
semelhantes situações afrontosas à dignidade hu~
mana - não deixarão de sentir essas injustiças
e tomar posições cristãs a par das orações que
todos nós faremos por eles, para que o Espírito
Santo fortifique e encoraje sempre seus pastores
pata essas denúncias.
Ficamos realmente impressionados com tais
acontecimentos e quisemos comunicar nossos
sentimentos e partilhar com OS iióSSóS queridos
irmãos do Movimento de Cursilhos, certos de que
todos nós saberemos ser Igreja, asSumir Igreja
em tais circunstâncias - como, aliás, aprendemos Ii.o CLU'Silho--três-dias~-e.,de modo especial,
na Açãc e üderançadO nosSo ~ós-Cursilho, enga..
jados na Pastoral Ambiental ...:...._na qual nos quer
o Movimento.
Com wn grande abraço a todas, - Pe. JoSé
RlbóiJa- CuR. - Ass.Nac.MCC-BR.
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CARTA DAS IGREJAS DE MARABÁ, CONCEIÇÃOJ?OARAGUAIA,CAME)"Á EXINGG,
AOS IRJI1AOS DO BRASU..

Nós, os quatro bispos do Centro e Sul do P_!'fá.
reunidos em Belém, refletimos sobre os tráQICOS
e cruéis acontecimentos ocorridos nos últimos
meses em nossas Igrejas e "compartilhamos com
nosso povo das angústias que brotam da :alta
de respeito a sua dignidade de ser humano! u_nagem e semelhança do Criador e _a seus direitos
inalienáveis_de faJhos de Peus.. (DP 40). _
A história do nosso povo, história triste~ sofrida,
é conhecida até fora do País. Talvez as mais negras páginas de violência e arbitrariedade foram
escritas com o sangue e sofrimento desse povo.
A esperança eufórica que nasceu nos corações
de tantos brasileiros com o advento da Nova República, a coi'lfiança do homem humilde do c~
po nas promessaS da reforma agrária, estão morrendo, cedendo lugar ao desânimo, à frustração
e, em muitos lugares, ao medo e ao ten::or.
.
No início de fevereiro de 1987 articulou· se mal$
uma vez em nOsSa região, sob pretexto de garantir
a paz é a tranqUilidade, uma operação d_e desar·
mamento. A operaç~o foi violenta em vários Jugares.- A Polldii Militar do Estado do_ Pará, sob_ o
comando- do Cel.- Antônio Carlos da Silva Gomes,
desencadeou um~ verdadeira caça aos posseiros
e as suas famílias. Entre os lugares onde ®${!
políc:ia deixou o rastro de sua barbárie e violênci_a
queremos destacar Paraúna e Monte Santo, Dis·
trito de São Oeraldo, no Município de Xinguara,
e a área de São Félix do Xingu.
Temos em nossas mãos depofmentos de posseiros, laudos médicos, declarações de autoridades, depoimentos de sindicatos de traba1hadores
que relatam os tri~s acontecimentos. Tendo a
sede da fazenda do Banco BAMERIND<.IS. como
quartel-general e sob o -co.rrtando do Capitão SaJ..
danha, cerca de 100 soldados e pistoleiros vestidos c::om fardas da pM, portando fuzis e metralhadoras, investiram contra os povoados. Mulheres
estupradas, crianças amarradas e penduradas pe- .los cabelos, obrigadas a servir de chamariz para
os pais; homens amarrados e espancados com
coronha de fuzil, pisoteados e chutados, forçados
a comer excrementos de animaf:s, engolir cigarros
e folhas com espinhos; bombas de gás lacrimogêneo_atiradas no templo da Assémbléia d~ D~us;
tiros ininterruptas e espancamentos dentro da
Igreja Católica; cabelos cortados _a facãp; continuas ameaças de depravação sexual; saques e
roubos generalizados; interrogôltóríos sob coação
dentro da sede_ da _Fazenda BAME;RJNDUS; mulheres grávidas e crianças tendo que rastejar na
lama e entre_ fçmnfgueiros, enquanto as balaS zuniam por sobre suas cabeças. Assim se pretendeu
levar a paz e a tranqüilidade ao c::ampo nwna
operação que contou c:om o apoio de viaturas,
aviões, rádios, a1imentação e alojamento para os
soldados nas fazendas BAMERINDUS, Q~~._ Pau
Ferrado e Pau Preto.
Estes acontecimentos são aterradores. Mas
atemxJor ainda é o fato de que eles são apenas
uma. pequena amostra do terror que no~ J>OV?
está vivendo. Inaceitáveis são os despejos ilegms
e arbitrários nas Colônias da Gleba Maguari, em
São Féliz do Xingu, com posseiros e padres ameaçados de morte. Assustador é o quadro de trabalho escravo. em toda "'<<ião.
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O que dizer das incontáveis prisões ilegais e

despejos arbitrários, dos bárbaros assassinatos
com mutilações etorb.lras? O cjue dizer da impunidade total e da cumplicidade descarada da Policia,

do Poder Judiciário e mesmo do Executivo? Bas..
tal Deus está sendo negado, quando o hoffiem
criado à Sua imagem e semelhança é assim mas-sacrado!
O ensinamento social da Igreja nasceu do encontro da mensagem evangélica e de suas exigên..
cias no mandamento supremo do amor. Esse
mandamento conduz ao pleno reconhecúnento
da dignidade de cada homem e de seus direitos.

Por isso o mandamento supremo do amor exige
ajustiça. Com os bispos em Puebla "professamos
que todo o homem e toda a mulher, por mais

insignificantes que pareçam, têm em si a nobreza
inviolável que eles mesmos e os demais devem

respeitar e fazer respeitar incondicionalmente;
professamos, também, "que toda a vida humana
merece, por si mesma, em qualquer circunstân~
da. sua dignificação" (DP 317). A paz dos homens
jamais será fruto da violência, será; sim, fruto da
justiça e do amor!
Belém, 5 de abril de 1987.-Altamiro Roasa~
to, Bispo de Marabá ----c P~o José Hanrahan,. Bispo de Conceição do Araguáia - José
Elias Chaves, Bispo do Ca"inetá- ErwJn Krau~
bler, Bispo do Xingu.

~CR~g;:;~~~~IAczsuRA
GOVERNO SARNEY
Ehgãfiarn~se

Os que julgam extinto o ânirTiO
dos inquisidores, após 450 anos da instalação
dos processos da Inquisição no Brasil. O recémpromovido Congresso Internacional Luso-Brasi~
Jeiro sobre a Inquisição vem justamente lembrar
essas duas coisas: 1~") "que a parte mais tenebrosa
da ação inquisitorial está acima das torturas e
do sadismo dos esbirros; é a ação do medo, do
terror ameaçador no campo das idéias, da liberdade de pensar e de agir"; :21') Para quem julga
que a Inquisição é uma negra p.1Jgina da História
Medieva1, va1e lembrar que suas cicatrizes e deformações perduram até hoje. Seus resíduos estão
ai declarados ou latentes. "Como o sebastianismo, vez; por outra, ressurge com sua garra repressora, sempre como filhos diletos ou aliados do
poder autoritário".
Não se estranha, portanto, que o espírito da
Inquisição se encarne nas diversas formas de fanatismo religioso, e nas diversas faces do aukmta~
rismo político atual. O que nos deixa realmente
perplexo é que o ranço inquisitorial venha a recair,
sem maiores disfarces, exatamente no Governo
de transição democrática do Presidente Samey.
Ora, essa transição consiste exatamente no abandono dos. métodos autoritários e no gradual e
persistente fortalecimento das instituições demo-.
cráticas. pelo exercido pleno dos direitos da cicia~
dania. Dir-se~á que é justamente essa a pioposta
do Governo da Nova República. Foi. Não é mais.
O que.se verifica, no momento, é uma deliberada
quebra dos compromissos com as liberdades políticas e até com a 'liberdade de pensamento e
livre expressi\0 por parte do Governo do Presidente José Samey. A administração pública federal lança mão da intolerância e da censura e da
propàganda oficial como métodos de persuas6o
e de prpselitismo, tal como os Inquisidores, tal
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como os regimes nazista e staJinista, tal como
O$ agentes da ditadura militar.
Mas antes que se consid~re rígida, parcial, precipitada esta minha análise, vamos revisar, sem
qualquer sistematização, alguns fatos, quase todos do conhecimento público, vez que divulgados
pela imprensa nacional.
_1 -O estado geral de violência no Pais mais
grave que tudo: a violência oficial e a repressão
das forças armadas e policiais contra os trabalhadare~. os servidores e todas as vitimas do nosso
"apartheid" econômico-social. Tanques nas ruas
reprimindo manifestações pacíficas e ações de
guerra ·no campo contra posseiros e trabalhadores ruraiS (lê doe. dos Bispos).
2-A opção preferencial pelo fisiologismo do
Governo Samey.

O Presidente está sendo muito claro, tanto em
palavras, quanto em atas: "o apoio político, no
seu entender, é de mão dupla", diz ele. É um
tome-lá-dé-cá. Assim é que, em vez de um conjunto harmónico de planos e serviços para o bem
coletivo, de acordo com a doutrina e o programa
partidário, a administração pública federal virou
um balcão de negócios. Os cargos_ públicos, desde Ministérios até as__representações do Funrural,
são concedidos ou retirados à luz do critério de
lucrOs e perdas. quaridci riâo dO critério da premiaçâo e do castigo. A esta altura torna~se evidente
o maniqueísmo governamental: "Quem não está
con:tigo; está contra mim", acaba de afirmar o
Presidente, numa linguagem muito parecida com
~quela do "ame-o ou deixe-o" dos tempos de
Médici. E a conseqUência é a de sempre. Agora
temos os "bons" brasileiros que fazem jus aos
prêmios e às benesses do Poder, e os "maus"
brasileiros merecedores do castigo da não-partidpação, do isolamento e do ostracismo. Essa
situação é tão clara que se poderia inclusive formular uma tabela para cada um conferir se entra
no rol dos "bons" ou "maus". Por exemplo: __
-Mandato de Samey - se é a faVor de 5
anos entra na lista dos "bons". Se defende 4 anos,
está na lista dos "maus".
--Ferrovia Norte-Sul
-Ser amigo ou adverSário dos amigos intocáveis do Presidente, etc.
Pelos fatos recentes, já sabemos que a1guns
brasileiros ilustres, constituintes, senadores e deputados, são "bons" ou "maus".
"Bom" líder Carlos Sant'Anna e para ele alguns
prêmios, como a Presidênda do lNPS, e a Diretoria Regional do DNOCS da Bahia.
"Mau" é o líder Mário Covas e, por isso, não
pode ter uma pessoa de sua confiança na Receita
Federa1 de São Paulo e, de quebra, anda preterido
em aJgumas concessionárias de canais de rádiodifusão.
"Bom" é o ex-Ministro Marco Maciel, que tem
tudo que quer nesta Nova República.
"Mau" é o ex-Ministro Alfonso Camargo, que
é contra a FerroYia Norte-Sul e ainda perturba
o amigo de Samey do Ministério dos Transportes
e não merece ter um seu correligionário como
Presidente da Refesa. A lista é multo longa, mas
convém lembrar que entre os prêmios de~ados
aos "bons" estão os canais de rádio e televisão.
3 -Aintolerânda do Ministro da Justiça contra
a car e contra a Anistia lntemadonal.

Juriho de 1987
ANEXO AO ATO N• 26, DE 1987
DA COMISSÃO DIRETORA
QUADRO DE PESSOAL DO
SENADO FEDERAL

Parte Espedal
CARGOS -Assessor Legislativo
CÓDIGO - SF'AS-1 023
Relação Nominal

N~>

total de cargos: 88*
01. Abelardo Gomes Filho
02. Acrisfo Pereira de Sá_

03. Afaci BarbOsa dos Santos
04. Alayison Rlbeiro Pereira
05. Alexandre de Paula Dupeyrat Martins
06_ Anna Maria Villela
07. Antonio CarlOs Nantes de Oliveira
08. Ataíde Jorge de -Oliveira
09. Caetano Ernesto Pereira_ de Araújo
1o. Cândido Alberto da Costa GOmes
li. Cal-los Walóerto Chaves Rosas
12. Cássia Maria Senna Ganem
_ 13. Cid Sebastião Franc~ Brugger
14. Dad Abi Charine Squarisi
15. Dirceu Teixeira de Matos
16: Domingos Waldemar Bisinoto
17. Edgard Uncoln de Proença Rosa
18. Eduardo Kanan Marques
19. Elias de Oliveira Motta
20. Esdras Neves Almeida
21. Estevão Chaves de Rezende Martins
22. Euclides Pereira de_ Mendonça
23. Eug~nio_ da Rc:x:ha Fragoso
24. EurõS JOSé Costa Santos
25. Fernando Luiz Santos
26. Fernando Silva de Palma Lima
27. Fran Costa Figueiredo
28. Francisco Salatiel de Alencar Barbosa
__ 29. _ Francisco Sampaio de Carvalho
30. Frederico da Gama Cabral Filho
-31. Granville Garcia de Oliveira
32~-- He"1ena .Maria V~veiros de Sousa Carvãiho
33.- Heloisa Helena Tartarotti Camargo
34. Herzeleide Maria Fernandes de Oliveira
35. Humberto Leal Vieira
36. Israel Alves de Castro
37.. Israel Testa
38. - Jaldiney Pinto de Figueiredo
39. João da Cruz de Jesus Costa
40. João Geraldo Bugarin
41. João /llugayar
42. Joldes Muniz Ferreira
43. Jorge de SouZa
44. Jorge Luiz Fontoura Nogueira
45. José Angelo Agostini Muniz
46. JoséAugusto da Fonseca Barbosa
47. José Canos Alves dos Santos
48. José Luiz da SilVa Campos
49. José Luiz Lobo Paiva
50.· José Ribamaê de Barros Nunes
51. José Sinval de Sá
52. Josemar Toscano Dantas
53. JUarez_ áe Souza
54. Luiz Ántônio de Pádua
55. Luiz Cassem~o dos Santos
56. /llarcelo Nóbrega da Cãmaro Torres
57. Márcia Ferreira
58. Márcia Fortuna Biato

-60. Maria lgnez Brown Rodrtgues
61. Maria Inês de Souza Ribeiro Bastos
62. Maria Luiza Ervilha Barbosa de Castro

72. Paulo Roberto Mendonça Silvério
-13. Pedro Luiz Taw1
-74. Petrônio Portella Nunes Filho
---15. Raimundo de Uma e Silva

MariStela Bezerra Bernardo
Marly Pereira Martins Gomes
Mauro Márdo Oliveira
Mauro Mendes de üma
Mirto Fraga
Neusa Barbosa Labarrere

76. Rosa Villa RiOs
77. Rosalvo Gonçalves Pinto
-78. Rubem Martins Amorese
79. S~rQio Francisco Pires de Oliveira Penna

1103

80. Sérgio Paulo Azeredo Boechat
81. Theo Pereira da Silva
82. Victor Rezende <:astro Caiadq .
83. Virgínia Adá1ia Passuello _

69. Nydia Barbosa Chaves
70. Omãi" Alves Abbud
71. Osvaldo Maldonado Sanches

59. Maria Betânia de Lemos Gonçalves da Mot~
ta

63.
64.
65.
66.
67.
68.
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84. Walter Faria

85. Walter Ribeiro Valente
86. Wilson Roberto Theodoro
87. Yamil e Souza Outra
* .O 1 cargo vago a ser provido por candidato
habilitado no Concurso Vúblico para Assessor
Parlamentar.

REMANE.JAMENTO DE CARGOS

Situação Resultante da
Aplicação do Ato n• 26187
Tollll
Cargos

Situação Atual
Tollll

Cargos

529

Adjunto Legislativo
"Fécnico em Leg. e Orçamento
Técnico Legislativo

Parte Suplementar
EMPREGOS -Assessor Parlamentar (extinto
qqando vagar)
CÓDIGO- SF-AS-3

32
475

88

04. Harry Conrado Schuler

Relação Nominal
N• Total de Empregos- 09
O1. AJberto Gomes Santana Canieiro
Ó2.- Darlõ Abranches Viotti
~ 03.

462
17
469

Adjunto Legislativo
Técnico em Leg. e Orçamento
Técnico Legislativo
Assessor Parlamentar P.E.

1'15. José de Queiroz Campos
06. Luiz Carlos Amora- Nogueira
07. Olavp Nery_ Corsatto
08. Raimundo de Menezes Vteira
00~ Tereso de Jesus Torres

_Dinair C~aJcanti Mundim

REMANE.JAMENTO DE EMPREGOS

Situação Resultante da
Aplicação do Ato n• 26187

Situação Atual
Cargos
Téc. em Legislação e Orçamentá
Assessor Parlamentar

Total
68
75

Total
67
9

Cargos
Téc. em Legisl. e Orçamento
Assessor Parlamentar

ATO DO PRESIDEl'I"IE
ri' 145, DE 1987

ATO DO PRESIDEl'I"IE
ri' 146, DE 1987

O Presidente do Senado Federal,._no uso dos
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38. e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
conformidade com a delegaç&o de competência
que lhe foi outorgada pelo AtD n" 2 de 1973 e
revigorada pelo 100 do Comissão Diretora n• 12,
de 1983, e de acordo com o disposto na Resolução n"' 130, de 1980, e tendo em vista o que
consta no. processo n• 010219/87-0, Resolve autorizar a contratação sob o regime jurídico da
Consolidação dos Leis do Trabalho e do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço do Senhor
Batista João Colpani P""' o.,.,_ de Assessor
Técnico, Com o salário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 1 de março
de 1987, com lotação e exercido no Gabinete
do Senador Dirceu Carneiro.
Senado Federal, em 4 de junho de 1987. S e n a d o r - Luceu, Presidente.

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38 e 97 inciso IV, do Regimento Interno, e de
acordo ~om a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ido da Comissão Diretora
n" 2, de 1973, e tendo em vista o que c~msta
do Processo n• 004991167-7, resolve au1onzar a
readaptaçãc4_por transferência, da servido~a ~iv
de Soares Pires Ribeiro, Taquigrafo Legislativo,
aosse "Especial", Referência NS-25, do ~
Permanente, para o cargo de Técnico Legislativo,
Classe ''Especial", Refe~ncia NS-25, do Quadro
Permanente, de acordo com o disposto no artigo
351, § 1•, inciso I, §§ 3• e 7• do R~ento
Admini- do Senado Federal, aprovado pela
Resolução n' 58, de 1972.

· Senado Federal, em 4 de junho de 1987. Senador- Luceu, Presidente.

ATO DO PRESIDEI'ITE

N•147, DE 1967

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38- 97, inciso N, do Regimento Interno, e de
acordo com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n"' 2, de 1973, e tendo em vista o que consta
do Processo n~ 015841/85v5, resolve retificar o
Mo desta Presidência n9 39, de 1974, que aposentou Jorge Paiva do Nascimento, no cargo em
comissão .de Auditor, código SF-DAS-102.1, do
Quadro Permanente do Senado Federal, a fim
de incluir no fundamentO lega] de sua aposentadoria a opçao pelos beneficias da Resolução
SF n• 21, de 1980, alterada pela Resolução SF
n• 15, de 1967.
Sena:do Federal, 5 de maio de 1987.-Senador
·Humberto Lucena, Presidente.

e
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PODER LEGISlATIVO
SENADO FEDERAL
EDrTAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBUCQ PARA
TAQU[GRAFO LEGISLATNO
A Diretora da Subsecretaria de .Administração
de Pessoal do Senado Fec;l.eral, t~do em vista
N~'

para Taquígrafo Legislativo, publicada no DO de
26-3-87, convoca_ Os ca_ndi_datos abaixo relacionados para, no prazo de 30 (binta) dias corridos,

a contar da publicação deste Edital, comparecerem ao 5~' andar do Edifício Anexo I do Senado
Federal, de segunda-feira a sexta-feira, no horário
de 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas.

Nome

de Inscrição
102
086
299
164
266

a homologação do resultado do Concurso Público

Maria Andréia Arruda Portilho Simão

2Q:>

_Marlene _Duarte Serpa

21 9

Jacirene CarvãlhO de Oliveira Santana

229

Olinda Elisa Gomes Brasileiro

23"'

lnna Chaves Dumien_se de Souza

249

PODER LEGISlA111!0
SENADO FEDERAL

Por ocasião do comparecimento, os candidatos
deverão apresentar os seguintes documentos:

EDrTAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBUCO
PARA DATILÓGRAFO

I) Carteira de Identidade;
_
II) Certidão de Nascimento ou CasamentO;
III) Cartão_de Inscrição" hõ Cãdastro de Pes~~
Físi<:a~

IV) Certificado de Reservista_;
V) Título de Eleitor;
VI) Declaração de Bens;
VII) Comprovante de Escolaridade_ previsto na

letra "c" do item5.1 do capítulo li do Edital
NR 01/86.
Brasília, 5 de junho de 1987. -Paula Cunha
Canto de Miranda, Diretora.

Maria de Fátima Rosa Ribeiro _
Ubirajara Vicente da Silva
José Carlos de Matos
Denise_ Maria Vasc._oncelos luoes Pereira

Por ocasião do comparecimento, _os candidatos
deverão apresentar os seguintes documentos.:
I) Carteira de Identidade;
ll} Certidão de Nascimento ou Casamento;
lU) Cartão de lnscrição no Cadastro de Pes-

soa Física;
IV) Certificado de Reservista;
V)
VI)
Vil)
Vlll)

A_ Oiretora da Subsecretaria de Administração
de Pessoal do Senado Federal, tendo em vista
a homologação do resultado do Concurso Público
para Datilógrafo, publicada no DO de 15~3-85,
convoca os candidatos abaixo relacionados para,
hb prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar
da publicação deste Edital, comparecerem ao 5'?
andar do EdifíciO Anexo I do Senado Federal,
de segunda-feira a sexta-feira, no horário de 9_:00
às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas.
Nome

N• de Inscrição

46603-4
45104-5
36551-3
56269-6

Classificação

Título de Eleitor;
Carteira de Trabalho;
03 (três) fotos 3x4;

Abreugrafia.
Brasília, 5 de junho de 1987. -Paula Cunfut
Canto de M.lranda, Diretora.
INSTITUTO DE PREVID&ICIA

DOS CONGRESSISTAS
1' Reunião Ordinária, reallzada em
20 de maio de 1987
Ms vinte dias do mês de maio do ano de hum
mil novecentos e oitenta e sete, àS dezessete horas
e trinta minutos, reuniu~se o Con'Selho Deliberativo do lPC, recém-eleito, sob a pi'esidência do
Senhor Deputado GustaVo de -Faria, Presidente,
com a presença dos Senhores Sébã"dOr Odacir
Soares, Vice-Presidente, Senadores Antónío Fa·
rias, Maurício Corrêa e Alexandre Costa, Depu~
tados Luiz Marques, Manoel Ribeiro, Lúcio Alcân~

Classificação

201'
202•
203•
204•
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à indicação, seguindo--os todos- os presentes. O
Senhor Manoel José de Souza argumentou que
$_U@S_ paJavras iniciais prendiam-se tão-somente
ao fato da presença minoritária dos Conselheiros,
maS acompanhava a maioria. Por unanimidade,
foram nomeados os Senhores Senador João Lobo, para Tesoureiro Tltular e os DeputadoS Max
Rossenmann e Messias Sóares 4a Silva para Suplentes. À Secretaria caberão as providências de
publicação e autógrafos. A seguir o Senhor Presidente concede a palavra ao Conse1heiro Alexandre Costa que sugere a criâção de um FundO
de Habitação composto de Câmara dos Deputados e Sen~do Federal, com o objetivo de ser
recolhida ao Instituto a renda dos aluguéis dos
imóveis cedidos aos parlamentares, ficando sob
sua guarda referidos imóveis de propriedade da
União. &n- Caso de dissolução do IPC. voltlqiam
para a responsabilidaqe da União. A sugestão foi
anotada e será objeto de estudo. Foram discutidas
e aprovadas as seguintes Resoluções: N" 1 1187,·
que fixa o teto individual de empréstimos em Cz$
170.000,00; n 9 12/87, que re~ustaovalordas pensóes em 20%, a partir de 19 de maio; n" 1.3/87,
que reajusta o valor das gratificações do IPC em
20%, a partir de 19 de maio. Foram aprovados,
sem restrições, os seguintes pareceres: pelo indeferimento, de concessão de pensão a lrineu Colato
e José Güton Pinto Garcia; pelo deferimento, de
averbação de mandato de Jesualdo Cavalcanti
Barros e de concessão de pensão a Isabel Victoria
de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro. O Senhor
Presidente informou que era sua intenção a contratação de fmna especializada para fazer um levantamento atuarial no sentido de saber das reais
possibilidades do Instituto para as modificações
que pretende introduzir. Solicitou à Secretaria que
providenciasse a distribuição da pauta dos traba~
lhos antecipadamente a todos os. Conselheiros.
Nada mais havendo a tratar, é encerrada a reunião
às dezoito horas e trinta minutos. E. para constar,
eu, Arnaldo Gomes, Secretário, lavrei a presente
ata que, depois de lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente. Gustavo de Faria, Deputado Federal.

tara, Arma Maria Rattes e Antônio de Jesus, _Senhores Geraldo Guedes e Manoel José de Souza,
Senhora Léa Fonseca Silva, Conselheiros. Haven·
do número regimental, foram abertos os trabalhos
RESOLUÇÃO N• 11/87
e procedida a leitura da ata, aprovada sem restri·
ções. O ítein 1 da pauta é a indicação e nomeação
Altera dispositivo da Resolução D 9
dos Senhores Tesoureiros da gestão 1987/1989
03/1986.
e o Senhor Presidente apresentou os seguintes
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previnomes; para Tesoureiro Titular o Senhor Sen_ador
dência dos CorigreSsistas-I?C, no uso de suas
João Lobo e para Suplentes os Senhores Depu·
atribuições, resolve:
tados Max Rossenmann e Messias Soares da Silva.
Art. _ 19 Fica estabelecido que, observada a
SolicitoU--a palavra o Senhor Manoel Ribeiro para
disponibilidade financeira do IPC, o teta máximo
pr<5j:>or ó adiamento da votação para a próxima
para empréstimos aos segurados ê de Cz$
reunião, pois só naquele momento estavam tendo
170.000,00 (cento e setenta mil cruzados).
conhecimento dos nomes propostos. Falou, tam·
Arl ~ Esta Resolução entra em vigor a partir
bém, o Senhor Manoel José de Souza pelo adia·
desta data.
menta, tendo em vista que presentes, estavam
Art. 3~ Revogamwse as disposições em conem maioria os SuplenteS do Conselho, achahdo
trário.
. Nesse momento, deram entrada no recinto -os
Brasflía, 20 de maio de 1987. -Deputado
Senhores ·conselheiros AntôrUo Farias, Maurício
Gustavo de Faria, Presidente- Senador -OdaCórrê"á~ Lúcio Alcântara, Anna Maria Rattes, Lui2:
clr Soares, Vice-Presldente - Deputado Lú:do
Marques e António de Jesus. O Senhor P_resldente __ Alcântara, Conselheiro - Senador Alexandre
ponderou que estavam pendentes várias decisões
Costa, Conselheiro ~ Dr, Geraldo Guedes9
que dependiam dos Tesoureiros, inclusive muitos
Conselheiro-Sr.ManoelJosédeSo~Con
pedidos de empréstimos de parlamentares. Solid·
selheiro- Deputado Antônio de Jesus, Consetaram a palavra os Senhores ConSelheiros Ge·
lheiro - Sra. _Léa Fonseca SHva, Conselheira
raldo Guedes, Lúcio Alcântara, Alexandre Costa
- Deputado Luiz Marques, Conselheiro - See Luiz Marques, encaminhando o voto favoráve1
nador Antônio Fadas, Conselheiro.
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Portaria n9 1.078, da Secretaria de Administração
Pública, de 18 de maio de 1987, publicado no
Diário Oficial da Uniào,

RESOLUÇÁO N•1211987

Reajusta os atuais valores das pensões concedidas pelo Instituto de Previdência dos Congressiatas-IPC.
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de

putado Antonio de Jesus, Conselheiro -Senador
Antônio Faria- Conselheiro.

19 de maio de 1987,

resolve:
Art 19 Reajustar em 20% (vinte por cento)
os atuais valores das pensões concedidas pelo
Instituto de Previdência dos Congressistas~IPC,
aos segurados obrigatórios, facultativos e aos
respectivos beneficiários.

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas-IPC, nos termos do art
43 da Lei n? 7 .087, de 29 de dezembro de 1982,
alterado pelo art. ]9 da Lei n~> 7.586, de 6 de janeiro
de 1987, tendo em vista os Atos n 9
e07
respectivament~. da Comissão Diretora do Senado Federal e da Mesa da Câmara dos Deputados,
ambos de 1987, e, consideran4o as disposições
do Decreto-lei n9 2302, de 21 de novembro de
1986, bem como parecer aprovado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, em 14

Art. :21' Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo os seus efeitos
financeiros a 19 de maio qe 1987.

de março de 1987, no Processo n~"
00400.000008/87-33, publicado no Diário Oficial da União de 16 de morço de 1987, e ainda,

Conselheiro -Senador Antotúo Fadas, Conselheiro - Sra. Léa Fonseca SOva, Conselheira
- Deputado Lulz Marques, Conselheiro - De-

Arl 39 Revogam-se as disposições em contrário.

Brasll.ia, 20 de maio de 1987. - Deputado
Gustavo de Faria, Presidente -Senador Odaclr Soares, Vice-Presidente - Deputado Lúdo
Alcântara, Conselheiro - Senador Alexandre
Costa, Conselheiro - Dr. Geraldo Guedes,

PORTARIA
O Conselho Deliberativo do Instituto de Pre.idência dos Congressistas-IPC. nOS termos da
competência estabelecida no art 39, item m. da
Lei n• 7.087, de 29 da dezembro de 1982,
Nomeia o Senhor Senador João Calisto Lobo
para exercer o cargo de Tesoureiro Efetivo e para
Tesoureiros Substirutos os Senhores Deputados
1-1ax Rosenmann e Messias Soares da Silva.
Brasília, 20 de maio de 1987. - Presidente
- Deputado Gustavo de Fmta - Conselheira
-Deputada Anna Maria Rattes- Conselheiro
-Senador Mauricio COI'Ib. - Coriselheiro Senador Antônio Farias: - Conselheiro - Deputado Lúcio Alcântara - Conselheiro - Dr,
Geraldo Guedes - Conselheira - Léa Fonseca SOva - Conselheiro - Deputado Valmlr
Campe1o - Conselheiro - Deputado Antonio
de Jesus - Conselheiro - Manoel José de

Souza.
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BRASÍUA-DF

SENADO FEDERAL
.SOMÁRIO
l-ATA DA 33' SESSÃO, EM 10 DE
JUNHO DE 1987

1.1 -ABERTURA

12- EXPEDIENTE
1.2.1 -Aviso do Ministro-Chefe do
Gabinete Civll da Presld~nda da República.
-N~ 160/87, encaminhando informações
prestadas pela Secretaria de Planejamento e
Coordenação da Presidência da República so~
bre os quesitos constantes do Requerimento
n9 5/87, formulado com o objetlvo de instruir
o exame do Projeto de Lei da Câmara n9
119/87.

1.2.2 -Leitura do projeto
-Projeto de Lei do Senado n9 19/87, de
autoria do Sr. Senador Affonso Camargo, que

ahera dispositivos da Lei n9 7 .418, de 16 de

e _de Juazeiro do Norte-CE possam contratar
operações de crédito, para os fins _que especificam.
Recebimento dos Ofidos n 9s S/13 e S/14,
de -1987, dos Prefeitos de Serra-ES e Alegrete-RS. solicitando, respectivamente, as retificações das Resoluções n9s 322 e 330/86.

1.2.6- Discursos do Expediente
SENADOR ITAM4R FRANCO, como Uder
-do PL- Encaminha ofício à CPI que eXamina
a concorrência da ferrovia Norte-5ul.

SENADORJA/of/L HADDAD, como Líder do
PSB - Extinção do gatilho salariaJ para os
funcionários públicos do Estado do RJo de
Janeiro.

SENADOR DIVALDO SURUAOY, como Lí·
der do PFL- Concor'rênda da ferrovia Nor·

dezembro de 1985, que instituiu o Vale-Trans-

te-SUl.-

porte.
· 1.23 -Requerimentos

. sE!YADoR -LEITE óviVEs. c~m~ Ud~r.
em exercício, do PMDB- Atuação do INCRA-

- N9 86/87, dos Senadores Fernando Henrique Cardoso e Jamil Haddad, para que não

CE.

seja realizada sessão do Senado no dia 15

1.3- ORO!::M DO DIA
..:....projeto de Resolução n~ 61/87, que retifica a· Resolução n'~ 335/86, que- aUtorizou a
Prefeitura Municipal de Omuaram"l, Estado do
Paraná, a contratar operação de crédito no
valor correspondente a 502.056.UPC. Apro-

do corrente, nem haja expediente em sua Secretaria. AproVado.
- N• 87/87, do Senador Cid Sabóia de Car-

valho, de informações ao Poder Executivo para instrução do Projeto de Lei da Câmara n 9
198/83.

1.2.4- Comunicação
-Do Senador Francisco Rollemberg, de
que se ausentará do País,

1.2.5 -Comunicações da Presldênda

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre_a M_ensagen) n9 51/87 (n'? 61/87,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado
a escolha do Sr. Moacyr Moreira _Martins Fer~
relra, Ministro de_ Segunda CláSse-. da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Bras~ junto à República da Coréia.
Apreciação adiada por falta de quorum.
1.3.~ _-:- _Dlscurso-8jros- a· O_rd~ cio ~~
SENADOR AL(JJZ]O BEZERRA- Preslden·
tes do BrasQ e do Peru, se encontrarão no
Estado do Ar;:re,
SEIYADOR LCXIRIVAL BAPTISTA- Depoi·
mento do Ministro Jorge Bomhausen perante
a SubcOmissão de Educação, Cultura e Espciftes da AsSerhbléia Nacional Co~fuinte.
SENADOR DIVALDO SGR<JAuY·- Ade·
quadaS condiçóe$_ de trãbãJho e justa remUneração aos seMdore1i' públicos.

1.3.2--' Comunicação-da Presldênda
ConvOcação de sessão extraordinária a realizar-se quarta-feira, dia 17, às 18 horas e 30
minutos. com Ordem do-Dia que designa -

1.4 -ENCERRAMENTO

. vado.
- Redação final do Projeto de Resolução

n~ 61/87. Aprovado. À promulgação.

....:.. Parecer da Comis-são de Relações Exteriores sobre a Mensagem n"' 33/87 (n"' 828/86,

Recebimento das Mensagens n9s 95 a

na origem), pela qual o Senhor Presi'dente da

98187, pelas quais o Senhor Presidente daRe-

República submete à deliberação do Senado

pública solicita autorização para que o Governo do Estado do Amazonas e as Prefeituras
Municipais de Dom Aquino e de Cuiabá-MT

junto à República Gabonesa. Apreciação
adiada por falta de quorum.

a _escolha do Sr. Jayme ViUa-Lobos, Ministro
de Segm1da Classe, da CBrreira de Diplomata.
para exercer a função de Embaixador do Brasi1

2 - ATO DO PRESIDENJE DO SENADO FEDERAl: 1'1• 148, DE 1987
3 - MESA DIRETORA
4 - LíDERES E VICE-LIDERES DE
PARTIDO

5 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES

PERMA1'1E1'1TES
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Fe_deral

PASSOS PORTO
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

ASSINATURAS

Di retor Executivo
LUIZ CARLOS OE BASTOS

Sem~stral ·-································~········.._. ... ~rCz$ 264,00
Despesa c! pastagem .......................-.......... ~$ 66 ,cxr
(Via Terrestre)
330,00

piretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA

Diretor Industrial

TOTAL

LINOOMAR PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto

Exemplar Avulso ........................•....•........•. C2$

2.0.0

Tiragem: 2.2oo- eXemplares.

Ata da 33~ Sessão, em 1 O de junho de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
,_EXTRAORDINÁRIAPresidência dos SJS_ Humberto Lucena e Dirceu Carneiro.
_ É !iodo o seguinte

ÀS I 9 HORAS E 9 MINUTOS, !JCHAM-5E PRESENTES QSSRS. SEJYADORES:
Mário Maia- Aluízio Bezerra - Nabor Júnior
- Leopoldo Peres - Carlos de Çarli - Odacir
Soares:.__ Ronaldo Aragão- Olavo Pires-João
Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho
-João Castelo - Alexandre Costas - Edison
Lobão - Chagas Rodrigues - Hugo Napoleão
- Vtrgl1io Távora - Cid Sãb-6ia de Carvalho Jl."\auro Benevides - José Agripino - Lavoisier
Maia- Marcondes Gadelha- Humberto Lucena
- Raimundo Lira - Marco Maciel -Antônio
Farias- Mansueto de Lavor- Guilherme Palmeira- Divaldo Suruagy- Teotõnio VIlela FHho
- Albano Franco - Francisco Rollemberg Lourival Baptista - Luiz VIana - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - José lgnáclo Ferreira
-Gerson Cãrriata -JoãO Ca1mon -Jamil Haddad- Nelson Carneiro -Itamar Fi.3ncó..:....: Alfredo Campos - _Ronan Tito - Severo Gomes Fernando Henrique Cardoso - Mário Covas Mauro Borges - Iram Saraiva - Irapuan Costa
Júnior -Pompeu de_ SoUza - Mauricio Corrêa
- Meira Filho - Roberto Campos - Louremberg Nunes Rocha - Márcio Lacerda'~ ~a<::hid
Saldanha Derzi- Wilson Martins- Leite Chãves
-Affonso Camargo ..:..___José Ric:ha-lvan Bonato
- Dirceu Carneiro - Nelson Wectekin - Carlos
QUarelli -José Paulo Bis_oi-José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE -(Humberto Lucena) A lista de presença acusa o comparecimento de

67 Srs. Sehadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de DeYS_inlcjamos no_ssos_trabalhos,

Sobre a mesa, Expediente que vai ser lido pelo
Sr. }9-Secretário.

EXPEDIENTE
AVISO
Do Mlnistro·Chefe do Gabinete Civil da
PJeSidôncla da RepúbUca
N9160/87, de ã de junho do corrente ano, encaminhando informações prestadas pela Secretaria
de Planejamento e Coordenação da Presidência
da República sobre os quesitos constantes do Re·
querlmento n~ 5, de 1987, de autoria do Senador
Itamar Franco, formulado com o objetivo de instruir o~xame do·PLC n~ 119, de 1982, que "esta~
belece a competãnda do Estado para distribWção
de IE!ite às ni.ães e crianças carentes".
O SR. PRESIDENTE {Humberto Lucena) -

O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido
pel9 Sr. 19-Secretário.

-

É lido o seguinte

PROJEIO DE LEI DO SENADO

·

N• i9, de

t987

Altera dispositivos da Lei"' 7.418, de
16 de dezembro de 1985, que Instituiu

o V~f?_·~.,arte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 O caput do art. 19 e o parágrafo único
do artigo~ da Lei n9 7.4t8185, passa a vigorar
com a: ·seguinte redação, revogado o § 2Q do art
1~ e o c:aput do art. 2°, renumerando-se os demais:
"•Art. ]9 Fica instituído o Vale-Transpor. :..- te;- Com natuteza juridica de ajuda de custo
que o empregador, pessoa física ou juridica,
antecipará ao empregado para utilização efe- - tiva em despesas de deslocamento residên-

da-trabalho e vice-versa, através do sistema
de transporte coleti.vo público, urbano ou intermunkipál efou interestadual com caracteristi_cas semelhantes aos uroao_os, geridos di·
_ retamente ou mediante cOncessão ou permissão cte linhas regulares e com tarifas fiXadas pela autoridade competente, exc:luídos
os .Serviços seletivos e os especials.
§ I• ,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,.,_,,,,,, __,,___ _
_Art. s~ ····················-···---~---....--Parágrafo único. O empregador· partici·
pará dos gastos de deslocamento do trabalhador com a ajuda de -~to ~uivalente à
parcela que ~ceder a 3% (t!ês por cento)
de seu salário básico;"
Art 2~ O Poder Execvtivo fará as adaptações
necessárias à regulamentação da presen~ lei, de
que trata o Decreto n~ 92.180, de 19 de dezembro
de 1985, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
Art. 39 Esta lei entra vigor na data de sUa publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em con-trário.
Justificação

O presente projeto de lei visa tomar obrigatório
o denominado Vale-Transporte, esse novo insti·
tuto de Direito do TrabãlhO corri natureza jurídica_
de ajuda de custo para transporte, sem incorpo·
ração ao salário. Profundas razões de ordem so-_
cial inspiraram o presente projeto de lei. Com
a elevação constante dos custos dQS transportes
urbanos e daqueles com características semelhantes aos urbanos, indispensáveis para os deslo!:amentos dos trabalbaQores entre a residê~cia_
e o local de trabalho, foi~se criando uma incompatibilidade entre a tarifa do$ serviços públicos e
os ganhos dos usuários. Essa incompatibilidade

Junho de 1987

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção D)

chegou a ta1 ponto que, atualmente, nas regiões
metropolitanas e nas cidades de porte inédio do
País, hâ uma incontida tensão social provocada
por tal situação. Os maiores atingidos por esse
grave problema, caracterizado, por alguns, como
uma situação de "insolvência de demanda", são
exatamente os usuários de baixa renda- normalmente na faixa de 1 a 3 salários mínimos- cujos

ganhos são cada vez mais corroídos pelas cre&-

centes despesas com deslocamentos

r~ldên

cia-trabalho e vice-versa.
Quando Ministro dos Transportes não conseguimos efetivar a instituição do Vale-Transporte
obrigatório, em virtude de reações contrárias dentro do próprio governo.
Em virtude disso, a Lei n~ 7.418, de 16_de dezembro de 1985, estabeleceu o Vale--Transporte
de forma facultativa, mediante convenção, acordo
coletivo ou contrato individual de trabalho.
A realidade, no entanto, tem deffionstrado que
o sistema atual tem sido ineficaz para as categorias menos organizadas de trabalhadores, isto é,
para proteger os salários dos que têm menor poder aquisitivo, representado~. exatamente, pela
grande maioria que mais necessita dessa ajuda
de custo.. _
_ _- _
Com o retomo dos altos in5liçe.s de inflação,
levantamentos recentes_já comprovam que em
algumas ddades o trabalhador de salário inínimo
1JOitou a gastar mais de 20% (vinte por cento)
de seu salãriQ para poder deslocar~se para o trabolho.
Por razões- de justiça social,_ reduzi~os, também, em nosso projeto de !e~ de 6% (seis por
cento) para 3% (três por cento) o percentual do
saJário..base que definirá o limite de gasto do trabalhador com o seu transporte residência--trabalho.
Tal situação de extrema gravidade não pode
esperar por soluções de médio ou longo prazos.
como a recomposição do salário mínimo ou a
estabilização da economia. impõe-se, assim, uma
solução imec;liata para esse drama que diz respeito
a milhões de b:abalhadores que, diariamente, são
obrigados a utilizar os serviços públicos de tre}ns·
portes coletivos para ter acesso ao emprego.
Sala das Sessões, 1O de junho de 1987. Senador Affonso Camargo.
LEGISU\ÇÃO OTADA
LEI No 7.418, DE 16 DE DEZEMBRO OE\985

Institui o Vale-Transporte, e dá outras
providências.
Art. 1"' Fk:a instituído o Vale-Transporte, que
o empregador, pessoa flSica ou jurldica, poderá
antecipar ao trabalhador para utilização efetiva em
despesas de deslocamento resi9ência-trabalho _e
vice-versa, mediante celebração de convenção
coletiva ou de acordo coletivo de trab~lho e, na
forma ·que vier a ser regulament(lda pelo -Poder
Executivo, nos contratos individuais de trabalho.
§ 1o Equipararam-se ao trabalhaçlor referido
no caput deste artigo, para os beneficias desta
lei, os servidores públicos da Administração Fede·
ra1 direta ou tndireta.
§ 2o A concessão do Vale-Transporte cessará
caso ct convenção coletiva ou o- acordo coletivo
de trabalho não sejam renovados ou prorrogados.

Art. 5o A concessão do benefício ora instituido implica a aquisição pelo empregador dos Vales-Transporte necessários aos deslocamentos do
trab-alhadõr
percurso residência--trabalho e
vice-versa, no seiViço de transporte que melhor
se adequar.
PafágfafO-úiiicO. O emJ;>iegador participará
dos-gastos de desloç2!mento do trabalhador com
a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder
a 6% (seis por cento) de seu Salário básico..

-no-

···················--···--·

--·····~--··-·---···--

DECRETO N• 92.180,
DE 19 DE DEZEMBRO DE !985

-- R.eQuiSmei1ta a Lei n' 7.4187 de 16 de

dezembrO de 1985, que cria o Vale·
TransporteO SR- PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) -

pelo Sr. Primeiro-SecretáriO.
É li-do ~ aprovado o seguinte

-.REQUERIMENTO
N• 86, de 1987 ·
Nos tennos regimentais, requeil:o ~e_f?;ão seja
realizada sessão do Senado no dia 15 do corrente,
nem haja expediente em sua Secretaria.
Sála das SessõeS, 10 de junho de 1987. Fernando Henrique Cardoso - JamD Had-

dad.
OSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a me~. requerimento que vai ser lido pelo
Primeiro-Secr~tárlo.

É lido o se9uinte

REQUERIMENTO
N• 87, de 1987
- sennor-presidente,
osenador abaixo assinà_do, nos termos do ·que
preceitua -o'_-_a:itigO 239, letra "b", do Regimento
Interno; requer a Vossa Excelência, depois de ouvido o Plenário, o seguinte pedido de informações
a ser dirigido ao Excelentíssimo Senhor M_inistro
Chefe do Gabinete Civil da Presidência da Repúblicã",Tendo em vista o Projeto de Lei da Câmara

n• 198. do_J983:

..
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COMUNICAÇÃO
Brasília, 1O de junho de 1987.
Senhor Presidente, .
Tenho a honra de_ comunicar a VoSsa EXc~-
lência que, no período de 15 a 19 do corrente
mês, me at!s~ntarei d_o País,· em visita a. Estação
Autártica "Comandante Ferraz", atendendo con~
- Vt1e qu.e me foi formulado pelo Ministério da Marinha, conforme oficio anexo.
·.
Va1ho-me da oportu.nidad_e para renovar à Vos~
sa Excelência os meus mais sinceros- protestos
de elevada_ ~stima e distinta ~onsideração. -Se~
nador Francisco Rollemberg.
·
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)A comunicação lida vai à publicação.

O projeto lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerünento que vai.ser lldo

Sr.

Quinta-feira

_

O SR- PREsiDE!'ITE (Humberto Luc;,;na) A Presidência rec.ebeu a_Mensagem n 995, de 1fl87
(n9152/87_._na origem), de 10 de junho do con:e~
aho, pela QUal o Seithor Pre:;idente d?l ~epública,
nOs termos do arL 42, item VI. da C~ição,
e de acofcio cOm o afi._2<r da Resol~.çâO n9•93/76,
do SenadO F~deÍ'aÍ, SQíidia autorizaçãO parei qUe
-o GovernO do .Estado .dQ .Amazonas po~5!3 contratar operação de o-êclito, para o fim que espe-cifica. ,
_ NostennosdaResoluçãon9l,de 1987,aPresi·
dência di,signará, oportunamente, o relator da
matéria.

o sR:I>REsmEk'rE

(HumbertoLucenar-"
A PresidênCia recebeu as Mensagens n~'~ 96 a 98.
de 1987 (n~ 15J a )55/87, na origem), de 10
de junho do corrente ano, pela qual o SenhOr
Presiden~ da Rep(lblica, nos tennos do art. 42.
item VI, da Constituição, e de acordo com o art
29 da Resolução IT' 93n6, do Senado Federal,
solicita autorização para que as Prefeituras Municipais de Dom Aquino e de Cl.iiabá. (MT) e de
Juazeiro do Norte (CE) possam contratar operações de crédito, para os fms que especificam.
Nos termos da Resolução n91, de 1987, a Presidên~ia designará, oportunamente, os relatores
das matérias.
O SR- PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) A Presidência receb~u, do Prefeito d~~ra.._~_:
do do Espírito Santo, o Ofic:io n~ S/13, de-1987
(n" 260/87,J1a orige111), solicitan<:lo_a retiflcação
da Resolução n"' 32?, de 1986, 9!:!_e ~uló_rizou
aquele MunicíPio a contratar operaÇão de qédito
no valor correspondente a Cz$ 127.680.000,00
(cento e vinte e sete_milhões, seiscentgso e_ o~enta
mil cruzados).
_ .
. ·-__
Nos teimos da ReS()luçãon"' l, de 1987, a Presidência deSignará, ÕpOrtun?amente, o_ relatOi' da
matéria.

a) Quals os concursos públicos que ~tão efi~
cazeS?
·b_l Especificai' cargos disputados em cada
concurso.
c) Quantos candidatos estão aptos a exercer
às reSpectivos cargos, indicando as áreas para
as quais-concorreram.
_
O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) '"""':"'
Sa1a das Sessões, 1~de junho de 1987.- Sena~
A Presidên<::ia recebeu, do Prefejto de Alegrete,
dor Cid S~óia de Çarvalho.
Estado do Rio Grande do Sul, o Ofido n° S/14,
O SR. PRESIDEI"ffE (Dirceu Carneiro)- O
de 1987, solicitando a retificação da Resolução
requerimento lido será publicado e incluído em
no 330, de 1986, que- autorizou aquele MuniCípio
Ordem do Dia, de acordo com o art. 239, item
a contr.iitar operação de crédito nQ- valor corres·
Vl, do Regimento InternO.
pondente a Q:$ 20.726.400,00 (vinte mllhõ.es, Setecentos e vinte e seis mil e quatrocentos ~ruza·
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lu.cena) dos). ·
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo
Nos termos da Resolução no 1, de 1987, a Presi~
Sr. Priméiro-Sec:retárlo.
dênda designará, oportunamente, o relator da
É !ida a seguinte
matéria.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) lista de oradores.

~à

Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar

Franco, cpmo Uder do PL.
Desejo esclarecer ao nobre Uder que, de acordo com a reforma do Regimento votado pelo Plenário. V. Ex' disporá de apenas 10 minutos.
O SR ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO Q(JE, ENTREGUE À REWSÃO DO
ORADOR, SERÁ PilBUCADO POSTERIORMENTE. .
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra como Ud~I do PSB, ao nobre
Senador Jamil Haddad.

O SR, JAMIL HADDAD (PSB - RJ, como
líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presiden~_,_ Srs. Senadores:
Trago, neste momento. aos-Anais do Senado
a repulsa e a revolta do. funcionalismo do meu

Estado, do EStãdo do Rio de Janeiro, contra o
Governador M9relra_Franco.-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
às dificuldades que ~avessa o funciona1ismo estadual.
Sr. Presidente, espero que o Governador do
Estado, para evitar que processos grevistas do
funcionalismo do Estado venham a ser deflagrados, que S. Ex', o mais prOntamente possível remeta à Assembléia Legislativa do Estado algum
plano para melhorar, em parte, a defasagem sofrida pelo nosso funcionalismo.
.
Eram essas palavras, Sr. Presidente, que_queria
deixar consignadas, hoje, nos Anais da Casa e
deixar também, perante os nobres Senadores, o
fato de que _estou _co.mpilando dados concretos
para fazer um pronunciamento prOfundo a respeito de um assunto que tem me magoado, como
carioca legítimo, como amante da cidade do Rio
de Janeiro, a sua História, a sua c_ultura, o que
representa a cidade do R-io de Jan~ü:._Q para o
nosso País, que alguns elementos da Assembléia
do Estado do Rio de Janeiro, estejam querendo,
num ato de cirurgia, retalhar a cidade do Rio de
Jaiteiro erri VáriOS· mUnicípios, acabando com o
nOme de_Rio de Janeiro, _-aquela histórica cidade
de São SebasUão, aÕtiga- Capital da República,
antiga capital culturm e política do nosso País.
Vou, dentro de pouços dias!_ fazer um pronunciamento sério a este resPeito", porque- não posso
admitir que não
resPette a rustória e a cultura
da cidade do Rio de Janeiro.
Eram essas a:s palavras, Sr. Presidente, _que queria·nesreffiôhle-ritô deixcir perãnte a Casa. (Muito
bem!)
-

Poucos dias após a sua posse, S. Ex' encaminhou à Assembléia Legislativa do Estado, uma
mensagem extinguindo o gatilho salarial. Conseguiu S. Ex!' o seu inten:to, e foi o gab1ho extinto
para o funcionalismo do Estado do Rio de Janeiro.
O interessante, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
é que não se falou mais em vencimento do fundo..
nalismo do Estado do Rio de Janeiro. S. EX extinguiu o gatilho, pura e simplesmente, deixa o funcionalismo numa situação de extrema dificuldade
o·sR. PRESIDENTE (Huinberto-Lucena)financeira, já que dois gatilhos já foram aciO!lados
Concedo a Palavra ao nobre Senador Divaldo Suapós a negativa da Assembléia Legislativa do Esruagy, corno üder do ~FL.
tado para o funcionalismo estadual do Rio de
Ji!llleiro.
__
_
_ _ _
O SR. DIVALDO SUROAGY (PFL- AL.
E S. EX' nada diz. S. ~ próximo de completar
Como üder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
os 100 dias de governo, declarou que apresentaria
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senaum plano com 100 dias de governo, um plano
dores:
de grandes realizações, na prática, s6 tem três
Não pretendo discutir aS declarações aqui forfatos para apresentar à população do Estado do
muladas pelo Senador Itamar Franco. Na verdade,
Rjo de Janeiro.
tenho certeza de que o Governo da União as rece- .
De um, S. EX' não tem culpa, o aumento indisberá corno um estímulo e um,a _orientação, para
criminado do índice_ de criminalidade no Estado
que se ~lique ao povo o porquê da decisão
do Rio de Janeiro.
__
ministeri--ª1 çl_e elaborar uma nova licitação pública.
O segundo, o número de viagens Que S. Ex"
Tenho certeza_ de_ que o _Governo "federal, através
fez a Brasília, de pires na mão, para pedir junto
do Ministro dos Transportes, José Reinaldo Tavaao Presidente da República os meios para realizar
res, responderá às colocações aqui formuladas
____ _
algo no Estado do Rio de Janeiro.
pelo talento, pelo brilhantismo e pela combatiE-õ terceiro ato que conseguiu S.~. nos ~em
vidade do Senador lt:tmar Franco, acrescidas pedias que se aproximam, foi a extinção do gab1ho
los argumentos do Senador Mansueto de Lavor.
salarial para o funcionalismo do Estado do Rio
Tenho ·certeZa de que a Presidência da República
de Janeiro.
encaminhará para este Senado as informaçõe-s
Sr. Presidente, sabemos que Õgatilho não saiU~- necessárias para responder aos argumentos aqui
dona, mas minimiza a defasagem salarial dos
colocados pela inteligência do Senador Itamar
operários da dasse traWlbadora e do funcionaFranco. .
.
lismo. Apesar dos índices de inflação estarem
Em noine do Partido da Frente Uberal, colocaalém dos 20%, cada vez que é aciona_do, há uma
mos esta afirmativa, na certeza.de que o Governo
defasagem em razão dos índices estarem acima
esclarecerá ao Senado e, através do Senado, à
dos 20%. Sr. Presidente, Srs. Senadores, o funcioopinião pública brasileira.
naJismo do Estado do Rio de Janeiro não tem
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
nem esse direito_ e não há uma palavra do Governo
bem!)
do Estado no sentido de alguma medida que mi-0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) nimize a situação fmanceira desses funcionários.
Concedó a palavra ao nobre Senador Leite ChaO Prefeito da cidade_do Rio de Janeiro, o antigo
ves, como Uder em exercício do PMDB.
Senador Roberto Satumino Braga também revogou o gablho, mas apresentou à Câmara dos VeO Sk: J..EtTE PRONUNCIA DJSCClRSO
readores uma proposta que repunha algo nos
QUE, ENTREGUE À REVISÃO .DO ORAsa1úrios, no vencimento d_Q funciona1ismo. E S.
DOR SERÁ PUBliCADO POSTERIORMEN·
Ex'. o Governador do Estado, parece insensível
7E.

se:

Junho de 1987
OSR.PRESIDENTE(Dirceucarneiro)-Esgotado o tempo destinado ao ExPediente, passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projetq de
Resolução n\>61, de }987, que retifica a Resolução n? 335, de 1986~ que autorizou a Prefeitura Municipal de Uffiuãrãina, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor
correspondente a 502.056 UPC, tendo
Parecer oral favorável, proferido em Plenário.

_-A Ínatéiiã fol ·incluída em órdem do D@. nos
termos do art. 7? da Resolução n 9 54, d~ _1987__..
Em- vOtação o projeto em turno único.
Os Srs. Senadore.s qi.Je o_ aproVam queiraln permanecer sentados. (Pausa.)
Ap~vado.

- O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a mesa, a redação final da matéria, elaborada
pelo Relator Senador Mário Maia, que será lida
pelo Sr. Primeiro-Secretário.

É lida a seguinte
Redação final do Projeto de Resolução
n• 6l,de 1987.
O Relator_ apresenta_ a redação final do Projeto
de Resolução n 9 6f. de 1987, Que ren'atifica a
Resolução n? 335, de 1986. -·
Sala das_Ses.!iôeS, 1~de junho de 1987 •_:--:' .Má·
rlo Maia, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução rt'
61, de Jg87.
·
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do
art 52,_ item 30; do Regimerito Interno, promulgo
a segumte
.
RESOLUÇÃO N•

, DE 1987

Rerratlfica a Resolução

n~

335, de

1986.
O Senado Federal resolve:
Art }? O artigo }9, da Resolução n? 3_35, de
5 de_ de.ternbro_ de 1986, passa a vigorar com
a Seguinte redação:
"Art. 19 É a Prefeitura ~unicipal de
Umuarama, Estado do Paraná, nos te-rmos
do artigo 2 9 da Resolução n9 93, de 11 de
- ·outubro de 1976, do Senado Federa], autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 502.05_6.00
(quinhentos e dois mil e cinqüenta e seis)
Obrigações do T escuro Nacional - OTN,
junto ao Banco do Estado do Paraná S/A.
este_ na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação - BNH, hoje
Caixa Económica Federal, destinada ao Projeto CORA 10, realização de obras nas 6reas
de saúde, selViço social, recreaçio -e lozer,
pavimentação asfáltica, galeria de águas plu-

Junho de 1987
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viais, postos de saúde, canchas esportivas,

etc., no Município.

M··~··-E;u\ ResOJl,IÇâ~;ntr;;;;;~gor na data
de sua publicação.
OSR.PRESIDENTE(Dirceucameiro)-Em
disc:ussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira dis_cUtir, encerro a
discussão.
A matéria é dada como definitivamente adotada. dispensada a votação.
O projeto vai à promulgação.
O Sr. Jamil Haddad -Sr. Presidente, peço
e palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu _carneiro) -

Com a palavra o nobre Senador J_amil Haddad,
pela ordem.
· O SR. JAMIL HADDAD (PSB -

RJ. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Ses. Senadores:
·
É flagrante a falta de quorum para aprOvar
o restante das matérias constantes da Ordem do

Dia. Já que há a necessi4.ade de unÍ- quorum
de 37 Srs.- Senadçres para a votação eletrônica
sobre as respectivas matérias, solicito a V. &
que faça soar a campainha para verificar da viabilidade de conseguirmos o quorum necessário; caso contrário não há como votar o restante da
Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A
Presidênda concorda, inteiramente com as observações e suspende a sessão por alguns minutos,
a fim de aguardar a chegada dos Srs. Senadores,
para completar o quoru_m regimental para a votação a seguir.
Está: suspensa a sessão,
(Suspensa-às 20 horas, é a ~ssão reab~rti!l

ãs 20 hor<1s e 4 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Es-

tá reaberta a sessão.
A Presidência verifica que não há, em plenário,
quorum necessário para a votação das matérias
constantes dos itens 2 e -3 da pauta, constituída
das Mensagens n'~~' 33 e 51, de 1987, que ficam
com sua apreciação adiada
São as seguintes as matérias que têm sua
apreciação adiada.
·

2
MENSAGEM N• 33, DE 1987

Escolha de Chefe de Missão Dlplomátlta
Discussão, em turno único,- do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n• 33, de 1987 (n• 828/86, na origem), de 24

de dezembro de 1986, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação elo Senado a escolha do Senhor Jayme V'illa-Lobos, Ministro de Segunda Oasse, da Carreira de Diple>::
mata. para exercer a funs:ão de Embaixador do
Brasil junto à República Gabonesa.

3
MENSAGEM N• 51, DE 1987
&coJha de Cbefe de Mlssio Diplomática

Dis<:ussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações ExteriOres sobre a Mensagem

.rr. 51,~~

1~8.?_(~9 61/87, na origem), de 17 de
março do corrente ano-. Pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Moacyr Moí-eira Martins
Ferre!ra, Ministro de Segunda Oasse, da Carreira
de D1plomata, para exercer a função de Embaixador do BraSl1 junto à República da Coréia.

O SR. PRESIDEI"ff'E (Dirceu Carneiro)- Há
oradores inscritos.
Cóh_cedo a paiavrã ao nobre Sr.-SenadÓr Aluízio
Bezerra. --- O SR. ALOiziO BEZERRA (PMDB - AC.
Pronuncia o segUinte dis<:urso. Se_m_ revisão do
orador.)- Sr. Presidente e Sr~. Senadores: ·
_ Temos a registrar aqui, no plenáriO, que nos
próximos dias 2 e 3 de julho estarão reunidos
em Rio Branco, no meu Estado, os Presidentes
José Same-Y e Alan Garcia, do Peru, num encontro
histórico nessa região. amazô"nica, fato que não
poderia deixar de ter o nosso registro no plenário
do Senado, pela sua transcendência, nó- que diz.
respeito ao nível d~ cooperação técnica, cientifica
ê cultural entre os dois Estados amazónicos, pór
sinal os dois Estados que detêm a maior parcela
da região amazónica
sr. Presidente, esse fato se reveste de importânda extraordinária, e me sinto particularmente
honrado, dado que desenvolvi trabalho neste sentido, 6u seja, um traba1hn no sentido de construirmos uma tarefa conjunta com o Peru e com a
Bolívia naQuela região, que denominamos Projeto
Mac1'9rregional Fronteiriço de Integração, e tivemos do Governo do companheiro Na.bor Jünior,
hoje com assento nesta Casa, apofn !'nuito especial, dado que foi justamenle na çornpanhia do
companheiro Nabor Júnior que conseguimos levar uma delegação a Uma, ainda quando presidia
o Peru o Presidente Belaünde Terry. Essa delegação saiu de Rio Branco, no Acre, com 45 pessoas,
indo atê Cruzeiro do Sul; e o trajeto de Cruzeiro
do Sul <l:Apucalpa, uma das maiores cidades peruanas na Amazônia, à margem esquerda do rio
Ucaiali, fizemos esse percurso em 1O vôos de
teco-teco, transportando 45 pessoas, portanto,
cumpiindc;,_ um~ tarefa histórica Em seguida, o
Presidente Belaúnde Teny nos apanhava com seu
avião presidencial e nos levava atê Uma, numa
verdadeira missão de cooperação no setor de
transportes. Lá passamos três dias em plena discussão com as autoridades centrais do Peru; depois retomávamos, nesse estilo de cooperação,
també~ -~':ltando com o apoio da AeronáUtica
peruana.
O inicio dessa tarefa teve lug~ com dois encontros, que registro: o primeiro, em Porto Ma1donado, capital do Departamento de Madre de Dios,
vizinho ao Estado do Acre, no ano de 1983; depois, o outro, em Rio Branco, com a participação
de senadores e_ deputados peruanos e bolivianos
e- a representação do Acre, teve grande significado, inclusive com a participação do Jtamaraty
e das autoridades centrais, tanto do Peru como
da Bolívia.
Esse esforço, que foi conduzido c:om o apoio
do Governador do Estado do Acre, com a minha
participaÇão, cómO coordenador-geral, e o apoio
indiscutível do Senador Nabpr Júnior, naquela
época; esse esforço terá agora, nos próximos dias
--2 e 3 de julho, o seu ponto mais alto, ou seja,
o ~nhecimento do nosso trabalho, que se de-
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senvolveu, a partir daquela época, tanto junto ao
Governo brasileiro como junto às autoridades pe-ruan:'l~· bu~cando tomá-lo efetivo, tanto no plano
admmlStrativo como_ no plano diplomático, através do ltariiaraty, do ladO Prasileiro, e de Torre
lagle, o ~orrespondente ao Itarnaraty, do lado pe_ruano, com vistas a chegarmoS ao 9-rande êxito,
JUstamente o de termos a presença dos dois chefes de Estado naquela região, a fun de que se
possa institucionalizar a pretensão das comunidades amazónicas - brasileira, peruana e boliviana.
. OS reSUI~cf_os P-rátfcos desse en_conti'o Sr. Pre~_?ente, SrS. 5eilaâores, é de grande irilPortância
nao somente para o Acre como para todo o Brasil,
porque o grande objetivo é trabalharmos no sentido de estabelecer as conexões rodoviárias, linhas
aéreas, facilidades aJfandegárias, trânsito de pessoas e de veículos, o que possibilitará, com a
efetivação (utura desse trabalho, que tem hoje
o ·apoio dos dols presidentes, tornar o Acre um
corredor de importação e exportação. O significado é a ligação do Atlântico ao Pacífico, através
da interconexão rodoviária da malha rodoviária
brasileira com a malha rodoviária peruana, tendo
sua discussão já sido iniciada nos dois encontros
com as autoridades peruanas.
Em contrapartida ao portq que oferecemos no
Atlântico ao Peru, teremos um porto no Pacífico,
com base no princípio de reciprocidade, para que
o desenVolvimento futuro do intercâmbio turístico
e comercial, a curto e a médio prazo, possa se
projetar, tanto no caso do interes~ dos peruanos
para o Atlântico, como no interesse do _povo brasi~
leiro no Pacífico.
Em vez de fazermos o contamo pelo Esiieito
de MagaJha-es, no sul do Continente, ou através
do Canal do Panamá, poderemos, num acordo
como este, com grande. economia, vantagem é
competitividade com os nossos concorrentes comerciais, chegar, com razoável Facilidade, ao Pacl. fico e estabelecer mecanismos comerciais nas
áreas de exportação, tanto na direção da costa
oeste norte-americana, CO!'flO em relaçãO acis países do Oceano_ Pacífico, córh grande economia
para a nossa estrutura comercial de exportação.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. S~adores, .inundamos esse evento, de {:jtande significadO não
somente para o Acre como para a Amazônia e
para o Brasil. Sem- dúVida alguma, a presença
dos Presidentes José Samey e Alan Garcia- no
Acre, e. naturalmente a visita à fronteira, nas--cidades próximas do Peru e do Brasil, constituirá um
evento de grande repercussão para o desenvolvimento do Ac(e e de toda a Região; há muito
pleiteado. Esse apoio a nível de transportes terrestre, aéreo e das comunícações nos possfbilitará
um efetivo desenvolvimento de intercâmbio" ao
nível técnico, cientifico, cultural, turístico, esportivo, sobretudo comercia1, na região fronteiriça.
E mais ainda, a presença dos dois Chefes de
Estado, sem dúvida alguma, há de se projetar
numa posição comur:n, que creio poderão tomar,
no que diz respeito ao problema da dívida externa,
dado que hoje tanto o Peru como o Brasn têm
uma posição muito próxima no que diz respeito
a uma firme posição diante do sistema financ«o
internacional e na busca do estabelecimento de
relações com os seus credores, tendo como bale
e como princípio, antes de tudo,~ de~
os compromissos da divida com 04110S110S credo-.
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vida alguma um passo a mais que se dará em
res, resgatar o compromisso da dívida com o
povo brasileiro. Esta é a dÍvida social que, sem
direção ao Mercado Comuffi Latino-Americano,
dúvida_alguma, não poderá sair de foco no encone, possivelmente, aquilo que almejamos, o Parlatro dos dois Chefes de: Estado._ E _Q_r_e_~ate da
mento Latino-Americano.
__Parab~niza_m_oS_ o-Presidente Samey pelo trabadívida hoje, indiScutivelménte, o Gqvemo bra_si_-_
lho déie-nvolv:içi.Q no SuL o_Ç~:COido entre_o Bra~l,
leiro, seja através do Presiçlente Samey, seja do
Argentin;;~ e Uruguai, também um passo signifipróximo _eleito, não poderá sair desse grande
cativo no trabalho concreto da integração, visando
compromisso de resgatar a dívida com o povo
brasileiro. Portanto, o estabeJ~cimento de critérios
o forlalecimen...to da cooperação em vários níveis,
mais um núcleo de força para o apoio do processo
para que o pagamento da dívida com os nossos
democrático latino-americano, através da integraes seja baseado no princípio de que não se prejução no plano econômico, no plano técnico-ciendicará o programa de creSCimento interno do País
tífico_. políticO e cultural, em beneficio dos nossos
e que o pagamento da dívida há que se basear
no princípio de a dívida seja apurada numa auditopovos vizinhOs.
ria, para o que poderá muito c_onttibtlir a ComÍ::j:~
Sr. Presidente, fazemoS também um apelo a
são Especial do Senado sobre _a Dívida Externa,
todos aqueles que tém respOnsabilidade nesse
da qual faço parte, que essa dívida venha a s_er
setor, a fim de que possamos trabalhar firmeapurada e daquilo que ir_emos pagar seja paga
mente para o desenvoMmento do setor Sul-Sul,
apenas parcela que não prejudique nem coloque
como está impulsionando o GovernO, um trabalho muito positivo, e possamos daqui, do Senado,
em risco o desenvolvimento nacional.
dar uma cooperação, efetiva e eficaz, no fortaJedPortanto, a presença dos dois Chefes de Estado
mentá-aesse- riível de cooperação, porque é disso
naturalmente se projetará para o Continente latique_ pre-cisamos para noS liDertãr da pressão do
no-americano, com ess;;~ mensagem também Ó<\l
sistema financeiro internactonãl. (MUito bem! Palunidade com relação aos princípios de que o pamas.)
gamento da dívida externa dar-se-á no respeito,
em primeiro lugar, ao prindpfo da acumulação
O SR. PRESID_ENTE (Qirceu Carneiro) _da poupança da economia interna, para garantir
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
o desenvolvimento nacional.
Baptista.
Este, Sr. Presidente e Srs. Senadores,_ o registro
que faço neste instante.
O SR._L()(JR_WA_t. BAPTISTA (PFL- SE.
No dia 15, estará deslocando-se uma delegaPronuncia o seguinte disCurso.) -Sr. Presidente,
ção do ltamaraty para Uma, a fim de discutir com Srs. 5enado_rês: . -·
"
as autoridades diplomáticas peruanas a pauta soO dePOimento do Ministro da Educação Jorge
bre a qual ater-se-ão o~ dois Chefes_-de Estadc;>~
Bornhausen perante a Subcomissão da EducaNão podemos deixar de mencionar o esforço
ção; Cultura.e_-ESportes, pr~sidida pelo Deputado
do Chanceler Abreu S_Qd_r~, depois do encontro Hermes_ Zaneti, na Assembléia Nacional Constique tivemos com S. ~ e,_~d~pois, ~~O: o Prest tuinl:e, na verdade, constitW urna inagnlfica r_adíodenteJosé Sarney, em feVereiro deste ano, quangrafia, retratarldO, ccini pf~iSâo e realiSmo, o Pado me dirigia a um encontro da COPÀL, ConTê- norâma·nadorial nessa área vita1 para os destinos
rência dos Partidos Político~ Latinq-Amertcanos da nacionalidade. --A sociedÇ~de brasileira, aliás, plenamente corisocasião em que pedi autorização ao Presidente
José Samey para ser o interlocutor junto o Presi- ciente a:CerC8"e'"d-Ci$ 'UTi.EinS~ diinensões e dêdsiva
dente Alan Garcia, sob ré -a i{\ten:ção do l?~idente
importâpd~~ dos problemas e desafios que o Mibrasileiro José Samey, ª- ffm de termos. esse en- nistérfõ_ da Educação vem_ enfren_t.,ndo, ªcomcontra na fronteira. A resposta que obtive do Pre$i~ __ ~nh~ ~-aplaude 0 excepciOn-al desempenho do
dente Alan Garcia - e já a comuniquei neste Ministro Jorge BõiTihaU:sen, cuja administração
PienàríO, -em ·pronunciaffiento oportuno ·nesta Ca- vem-se desenvolverido com· surpreeridentes êxisa _ foi que se coloca~ iJlteirame"flt~ ~ dispo-:; toS, apesar das sérias -dificu)d"des geradas pela
sição do Presidente brasileiro para es~e encontr9,. desvairada exª-cerbação das greveS de professoEm Seguida, em relatório levado ao Presidente -- res e alunos, que eStão explodindo de N_orte a
José Samey, transmiti ~ pçslção d~ Preside:n~e_ Sul dO PáíS..~- ;-- ·. _
----· _
-Tendo completado um ano, em fevereiro pasAlan Garcia.
- -sado, no exercício do, cargo possivelmente mais
O Ministério das Relações ExterioreS, através
difícil do sistema administrativo da União, em façe
da pessoa, do Chanceler Abreu Sodré, tomou todo
da extrema compleXidade de suas atribUições-, o
o interesse nesse trabalho e se diriQiu a Uma,
Ministro Jorge Bomhausen
engajou de corpo
em semanas próximas passadas, obtendo, com
e alma na execução dos vastos programas deUêxito, o impulsionamento desse trabalho, que está
neados pelo Presidente José Samey e condensados nos objetivos de uma política nacional de
a se conswnar nos próximoS dias 2-e-3-de julho,
como resultado desse trab_alho todo que, desde
"Educação Para Todos...
1983; estamos fazendo junto às comunidades peO ilustre Educador e Acadêmico Professor Arruanas na fronteira, com os setores político, diplonaJdo Niskier, por ocasião daquele depoimento,
mático e empresarial dos dois lados, brasileiro
assim se _manifestou a propósito da atuação do
e peruano, e, mais ainda, com apoio das autoriMinistro da Educação:
dades do ltamaraty, do Governo brasileiro e do
"Com a paciência e eficácia do político
GovernO peruano.
e- ·empresário bem- sucedido, Jorge BarFoi um êxito o trabalho dos _nossos povos, com
nhausen mexeu_ nas raizes da instituição, previstas a fortalecer o trabalho ele. cooperação técniparando..se para os tempos da nova Constico-dentffica, econômica e polftlca na área de frontU[Ção. Fal<1ndo. ao _Congresso Nacional
teira, constituindo um pasSo a mais- na direção
COnstitUinte, não apenas mostrou por que
da integração concreta latino-americana, sem dúse empolga com as 204 escolas técnicas que

se

está construindo, como registrou de onde
virá a fonte dos recursos financeiros .;iliundantes. A Emenda Calmon- deVerá sair dos
atuais 13% dos impostos federilis parã 18%,
quaildo, entãci, a diScrfrtiTriaçâo do seu uso
será bem mais democ(ática. O MEC de~rá
de aplicar 69% da sua receita _n_o Ensino Superior, para dar a ênfase sempre sonhada
à educação básica. E será possível estender
a obrigatoriedade a um período maior, começando com o atendimento da crianÇÇl a partir
dos seis anos de idade. ParaJ_orge Bornhausen, "a educação é direito .de _t()_dp_s_ .e dever
do Estado, da farrúlia e çl.a soci~dade,_''Q
acréSdriio das expressões '_'família" e "sociedade" tem um sentido de mv.ito relevo, pois
significa, basicamente, cc-responsabilidade,
uma obrigação cole"tiVa, erri qUe-- céida um
dá sua parte. Mas a pi:liticipação do Ministro
-continuou o Professor Arnaldo Niskier, em
declarações_ divuJgadas pela revista Manchete. ediçã9 de 3_0de rilaio de 1967~._pâgina
101 -neste momento de trarisfoiffiáções,
--- OãO Se -limita a isso.. A ele: e ao Presidente
José Samey pode-se creditar a Lei dét IsonO.:
mia, velha aspiração de melhores ~árias do
mundo universitário, bem assim, a preocupação com a produtividade do ensino superior e a sua conseqüente evolução política."
Seda demasiado ex_austivo enumerar as realizações do Ministro Jorge _Boinhaus~n no decorrer
de sua curta, mas fecunda gestão,
Bastada acentuar o fato de que o MEC está
realizando o maior programa mundial de livros
didáticoS; ·coin três livros para cada aJuno, não
descartáveis, num tot_a1, este ano, de 55 milhões
de volumes.
Na Assembléia Nacional Constituinte,- o Ministro Jorge Bornhausen sugeriu que o ensino médio
deva ser gratuito nos estabelecimentos oficiais
para os que demonstr"rem efeth~:o_aproveitamen
to e provarem insuficiência_ d_e _recursos, aconte-cendo o mesmo com relação ao ensino svperior.
Com a finalidade de registrar, nos Anais do
Senado Fecieral, alguns aspectos fundamentais
de administração dQ .Ministro Jorge Borni:tausen,
parece-me oportuno solicitar a incorpori:ição ao
texto destes breves comentários da StJCin~ entrevista anexa, por ele concedida, a respeito da ação
do MEc,-·na Governo dó Presidente José Sarney,
recém divulgado documento, no qual são também apresentados os principais planos do Ministério da Educação para o correnté_ ano. _
Nada mais preciso acrescentar, a flfll de demonstrar, de maneira insofismáVel, _com os dados
coilsi:antes desse documento, que o Ministro Jorge Bomhª_usen conquistou um lugar de relevo
e permanecerá na galeria dos mais er:rainentes
homehs públicos, qué souberam honrar e engrandecer, pelo talento, capacidade empreendedora,
exemplar probidade e competência, o cargo de
Ministro da Educação. (Muito bem!)

a

DOCOMEIYTO A OOE Sé REFERE O SR.
LCX/RIVAL BAP71STA Ej\1 SEU DISCURSO:

Bomhausen destaca ações sociais
do Mi_nis~o da Ed~cação
O ministro Jorge Bomhausen completou um
ano no cargo no último mês de fevereiro, marcando sua administração por um profundo compro-
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misso com as metas traçadas pelo presidente José Samey, e seguindo à riSca o lema Educ;~.ção
para Todos. Sua gestão está voltada fundamen~
talmente para os aspectos sociais inerentes ao

setor, buscando soluções para os graves problemas verificados no ensino brasileiro ao longo dos

anos.
Nesta entrevista Bomhausen faz um balanço
de sua administração no decorrer de 1986, apresentando, também, os principais planos do MinistériQ da Educação para este ano.
Pergunta --Qual foi, em resumo, o orçamento de 1986 e quaJ a previsão para aplicação no decOJTer deste ano?
Ministro Jorge Bomhausen -

O Ministério

aplicou, no ano passado, re_cursos da ordem de
Cz$ 36,1 bilhões, estando previsto para 1987 a
aplicação de Cz$ 39,7 bilhões, representando um

crescimento nominal de 1O, I%.

Pergunta - O senhor poderia fazer um
balanço das atividades do Ministério em
1986. começando pelo ensino básico?
Ministro-O Ministério repZISSõu aOs Estados,
Distrito Federal e Territórios um total de Cz$ 1,8
bilhão durante o ano passado, permitindo com
isso a construção de 3.659 salas d_e auJas, mais
a recuperação de 2.978 escolas e o treinamento
de 118.215 professores.

P - E a rede murúclpal?
Ministro- A rede municipal recebeu Cz$ 2,7
bilhões, que estão possibilitando a construção de
aproximadamente 18 mil salas _de aula, além da
recuperação de mais 1Omil outras salas e o treinaw
mento de 117327 professores.
-

P- São quantias vultosas: QuaJ o signifi·
cado desses Investimentos?

Ministro -A soma dos recursos (ederm.s~ estaduais e municipais faz parte da principal batalha
da educação brasileira, o programa EDUCAÇÃO
PARA TODOS, que visa eliminar o d~flct escolar
até 1989, melhorando a qualidade de ensino através da capadtação e habilitação de professores
aliada a providências complementareS! que diminuam os alarmantes índices_ de EWasão e rep_etência.
P- Qual a previsão de aplicação para este
ano?
Ministro - Para este programa o orçamento .
tem uma previsão inicial de recursos da ordem
de Cz$ 4,7 bilhões.
P - Qual o destaque da Fundação de As-

sistência ao Estudante (FAE) em 1986?

rede pública e escolas da comunidade beneficiando com dois livros cada estudante das regiões
Norte, Nordeste e Ceritro-Oeste, e com um lívro
os estudan~es das r:egiões Sul e Sudeste, num
investimento total de Cz$ 553 milhões. Este ano
já estão _encomendados e serão distrlbuidos 55
milhões de livros, todos não descartáveis, com
um investimento de Cz$ 800 milhões. Qs a1unos
das xegiões Sul e Sudeste receberão dois livros
e os das outras regiões um, o que permitirá que
cadcêt aluno das escolas públicas e da comunidade
tenha três livros.

P- A distribuição de material escolar tem
uma n~ poUtica: De que fonna está sendo
processada'?
Mi~tro - Já foi iniciadq a di_S!tribuição gratuitCJ;, em janeiro últi_mo, aos alunos das escolas
de primeiro grau do Nordeste, um módulo escolar, composto de cadernos, lápis, borracha, apontador, lápis de cor, bloco de rascunho e régua.
Destacaria, ainda, como ação efetiva da Fundação, o programa Saúde EsColar, que é essencialmente educativo e_ preventivo e que aplicou, no
ano_ passado, _C;$ 17 milhões no atendimento
a _750 mil escolares. Est4 prevista para este ano
uma significativa _ampliação 9<? p~ograma, inclusive com a participação _do Ministério da Saúde,
visando atender 1O milhões d~ estud_a_ntes de primeiro grau, com um dispêndio global de Cz$
300 inilhões,

P- O que o senhor destacaria como mais
Importante no ensino de segundo grau?
Ministro -Sem dúvida o programa Educação
e Trabalho do I PND da Nova República, voltado
para o ensino técnico, Constou. da recuperação
as escolas técnicas federiais existentes, nas quais
focªm investidos Cz$ 150 milhões, bem como
da instalação de 31 escolas agrícolas destinadas
a alunos de quinta a oitava séries, conveniadas
cqm prefeituras municipais. Na implantação, em
andamento, !ie novas escolas agrotécnicas de segundo grau e de 25 escolas técnico-industriais.
Do apoio para aumento de vagas e melhoria de
equipamentos ell'! 18 escolas agrotécnicas da rede não federal e na instalação de novos cursos
para outras 18 escolas técnicOwindustriais já existentes.

P- Quais os Estados c:iue foram atendidos
com esse programa?
Ministro- Todos os Estados, o Distrito Fede- ,
ral e os Territórios, num total de 96 escoJas.

P- Quais os planos para este ano?
MlnJstro - São vários aspectOs. A merenda
Ministro -Já estão em fase fmal de estudas
escolar, por exemplo, foi estendida, em 1986, de
a escoJha: de mais 107 escolas, cumprindOwse asw
180 para 260 diãs, "atendendo, diari_ªmente, indusim a meta de. 200 estãt>elecld<i$ pelo presidente
sive nas férias, 25 milhões de _estudant~ d_o priJoS~-_Samey.
meiro grau. O atendimento a· crianças na faixa
etária de quatro a seis anos também fpi injciado
P- Qi.uinto o Minlstériõ gastou nesse traem 19,86, atingindo cerca_ de sete: milhões de
balho?
irmãos dos escolares. Destaque-se, ainda, neste
Ministro - O Programa ficou orçado, em
aspecto,_ a primeira etapa da municiJ)allzação da
1986, .em Cz$ 500 milhões e o orçamento para
merend_a ~s_colar em 81 .munlcípios, distribuídos _ 1987 o contempla, com Cz$ 1 bilhão.
em 18 Estados, com re_sultados altamente positiP - Qual o mo~-te de apHcações em
vos. No totaJ, o Programa Nacional de Alimen1986 na nianute~çáo do ensino superior fetação Escolar aplicou, em 1986, reCurSOs da ordem de Cz$ 5,4 bilhões. Para 1987, está prevista
deral?
Ministro -Aplicamos recursos da ordem de
a aplicação de Cz$ 5,5 bilhões.
P - Como se comportou o Programa NaCz$ 18,2 bilhões, séndo Cz$ 15 bilhões Para pagaM
mento de pessoal, estando previsto para este ano
cional do Uvro Didático?
Ministro -Foram distribufdos 45 milhões de
o montante de ..Cz$ 19,5 bilhões, sendo Cz$ 15,9
bilhõe• para pessoal.
. .
livros para alunos de primeiro grau de toda a
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E' - Não são cifras _ainda insuficientes?
Ministro - Apesar de serem números elevaw
dos, o ensino federa1 atende apena§õ 3_56.750 aluno;; _i,J_piversitários, o que corresponde a 25% do
total extsteilte.
Preç:isamos repensar a universidade, especiaJM
mente quando vemos instalada a Assembléía N~
dop.a1 Constituinte:. Já no ano passado foi concluído um estudo do Minist~rio e proposto um
anteprojeto de refonna das universidades e esc0w
las isoladas federais, exatamente com o propósito
de revermos a participação e o próprio trabalho
do governo federal.
p - Qual é a proposta desse anteprojeto'?
Ministro- A criação de ente juridico Uníversidade, acabando com a c;licotomia existente de:
fundações e autarquias, o que possibilitará a equiw
paração salariaJ a doçentes e servidores do sist_ema fedem! de ensino superior. Institui ainda a
obrigatoriedade legal da avaliação, a ser re~izada
pela ·própria comunidade acadêmico-cientifica,
Cõffi apóio do _MEC, f.,_tor impresdndível para
quaJquer melhoria da qualidade do ensino. Ga~
rante às instituições a autonomia pela atribuição
de dotações globais de recursos e pela competência em esta_belecer Sua própria estrutura administrativa. Propõe, também processo de escolha
dos dirigentes através de colegiado do qual 75%
são constittúdos de representantes do corpo docente.

P-

Qual o encaminhamento dessa pro-

posta?
.
Mirústro- O projeto foi contestado pelas entiM
dade.s de classe, que solicitaram ao governo que
não o enviasse ao Co!lgresso Nacional, perdendo-se desta maneira boa oportunidade para_ se
iniciar uma alteração de_ maior importância no
ensino superior federal.

P - E quanto ao Programa Nova CJrüversidade, quais os resultados obtidos em
1986?
Ministro- Atendemos 164 instituições ,de ensino superior, com valores que alcançaram Cz$
-602 milhões, especialmente projetas específicos,
para bibliotecas_, laboratórios e equipamentos de
informática.
Para recuperação dõs ~ses_ rnais graves de
deterioração, foram alocados Cz$ 149 milhões
para 26 hosPitaís universitários. Para recuperação
dos c_ampl. estão sendo libea:ados Cz$ _220_ milhões e através de convênio inter11~cional fo.ram
repassados para obras Cz$ 200 m1hões em equipamentos, assistência técnica e treinamento de
recursos hllf!la~os.

P - E a expansão- do sistema de ensino
superior?
Ministro- A expansão, que se vinha operando
sem critértos definidos com clareza quanto aos
padrões de qualidade e de adequação às demandas da sociedade e da economia, teve no Decreto
~ 93.594, de 19 de novembro de 1986, a sustação
da criação de novos cur$0s pelo período de um
ano. Esta providência visa a estabelecer maior
harmonia na defmição de condições sociais para
autorização e funcionamento de novos_ Cl.U"SOS de
graduação pelos Conselhos Estaduais e pelo Conselho Federal de Edl}cação.
~e ano prerendemos aÍnda iniciar _o programa'
de avaliação para os cursos de graduação.
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P - E o apoio aos cursos de pós-graduaçio'?
Ministro- O MEC dá apoio financeiro e concede bolsas de estudos para os mestrandos e
doutorandos. Para a primeira ativldade, foram
destinados, no ano passado, recursos da ordem
de Cz$.140 milhões. Para as bolsas, foram aloca-

P - Quais são as dlretrlzes básicas?
Ministro- Em promeiro lugar, o efetJvo compremiSSe da Educação FISica e do esporte escolar
com o universo d~ educação, com investimentos
da ordem de Cz$ 54.3 milhões; em segundo, a
integração das atividades físicas na vida da população como fator de saúde, promoção social, e

dos Cz$ 380 milhões, representando 8.950 bene-

qualidade de vida (investimentos de Cz$ 5 mi-

ficiados.
_
_
_
___ Jhões), mobilizando-se ainda recursos políticos e
Foram concedidas aind_a mil e cem bolsas de
financeiros do Ministério da Previdência e Sa(lde.
estudos no exterior, envolyendo cu_sios da ordem
Em terceiro lugar, uma definição clara dos pade US$ 1O milhões.
péis da União, dos Estados, municípios e das orp - Há previsão de expansão para a área?
ganizações privadas na promoção e administraMinistro - O III Plano Nacional de Pós-Gra_ção do ~pOrte de alto nível (esporte perfonnanduação, recentemente aprovado pelo Governo,
ce) conseguindo-se aumento da participação do
define a política governamental nessa área para
setor empresarial e dos meios de comunicação.
os próximos três anos, encontrando-se em fétse
P - Qual é a prinCipal Meta para este ano?
final de ajustes o plano de metas que Irá compleMinistro- Pretendemos implantar a reforma
mentá-lo. Com esse planejamento pretende-se a.
administrativa já proposta à Presidência da Repúduplicação, até 1990, do estoque de pessoal cleo_blica e assim consolidar e avançar nas realizações
tifico atuando no país, para o que será necessária
das transformações indicadas pela Comissão de
a expansão dos mecanismos de apoio já meneioReformulação do Esporte.
nados.
_ __
P -Quais os aspectos que o senhor destap - Como está a refonna administrativa
carta no apoio tecnológico à educação?
do MEC e qual o seu objetlvo?
Ministro -Além de iniciativas no campo da
Ministro - O objetivo é aumentar a eficácia
informáti_ca, muitas ações, d_entr_o deste terna, fade seus órgãos de atividades-fim e a eficiênda
ram desenvolvidas por meio da radiodifusão, pela
das atividades-meio. P"elo_d~c_eto rt1 93.613, de
Fundação centro Brasileiro de TV Educativa
21 de novembro do ano passado, foi iniciada uma
(Funtevê).
importante fase des_s_a refQrma, dando-se prioriP - Qual foi a prioridade da Funtevê?
dade ao_s setores do em~ino médico, com a criação
.Ministro- O e osino básico, através do planedas Secretarias de Ensíno Básico, Ensino de Sejamfmto e implementação do projeto TVE na esgundo Grau e Educação Especial.
cola, que consiste na produção e veiculação de
P - Quais os resultados práticos até o
oito horas diárias de programação voltada para
momento?
a sala de aula e definida de comum acordo com
Ministro- Foram extintos o Conselho Nadoos usuários visando a apoiar o processo de ensinai de Setviço Sicial_. ;3_ Comissão Nacional de
no/aprendizagem.
Moral e Civismo, a Delegada Regional do Distrito
P - Oubas ativ:idades importantes?
Federal, a Secretaria de Ensino de Primeiro e Se___ -~nlstro - Em convênio com as secretarias
gundo Graus, do Centro Nacional de Educação
c!~ Educação prosseguiu na produção de veicuEsJ:ie<:1al, a Coordenação de Ensino AgropecuálaÇão-do Programa Qualificação Profissional para
rio, bem como a Fundação Nacional de Aperieio Magistério. Além disso registre-se a incorpoçoamento de Pessoal para Formação Profissional.
ração do_ Sistema Maranhense de Televisão EduP - Essas extinções signlflcam o quê?
cativa, integrado pOr 300 telessalas, ·nas quais esMinlstro- Contribuirãõ -pãr.:ffedução de gastuda uma população de 22 mil alunos de quinta
tos de pessoal e custelq, além de proporcionar
a oitava séries. Ainda no ano passado foi formuracionalização administrativa.
lado e implementado o Projeto Universidade VIVa
P - A educação especial mereceu um
que consiste na formação e tuna ampla videoteca
maior apoio do MEC?
com materiais de apoio ao trabalho em sala de
Ministro - Mereceu e continuará merecendo
aula no terceiro grau.
no decorrer de 1987, com atencUmento a 305
P ~Qual é a prioridade para este ano?
mil alunos e orçamento previsto de Cz$ 216 miMinistro- Aperfeiçoar e fortalecer a presença
lhões. Foi'institufdo em 1986 o comitê nacional do sistema de radiodifusão educativa em receppara elaborar um plano de ação conjunta, com
ção organizada e/ou controlada com o necessário
reequipamento do sistema. Prosseguirão, tamo objetivo de inte~ na sociedade, todas as pes:ypas portadoras de deficiência, com problemas bém, ·os estudos em conjunto com técnicos do
éle conduta e as pessoas superdotadas, Além dis- Ministério das Comunicações para uma definição
so, foram regulamentadas, em Portaria do MEC,
de tarifas, métodos e técnicas do uso do satélite
as diretrizes que permitiram, já em 1986, atender
brasileiro de telecomunicações em apoio à edue reforçar, além das 26 unidades federais, as 800
cação.
instituições que se dedicam, sem fins lucrativos,
~O SR.. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)à Educação Especial, através de apoio técnicoConcedo a palavra ao nobre Senador Divaldo Sufinanceiro.
ruagy.
p - Qual o enfoque prlndpal destinado

à área esportiva?
Ministro - O MEC concentrou esforços nas
transformações indicadas no relatório final da Comissão de Reformulação do Esporte, com ênfase
para as questões políticas, institucionais, normativas; administrativas e de práticas na utilização
de recursos públicos.

O SR. DIVALDO SURUAGY (PFL -AL.

PronUncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Convicto de que o seJVidor público é o ínstrumento indispensável ao bom êxito da Administração, e de que ao seu esforço e competência
deve ser creditado o justo valor, procuramos de-
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monstrar-lhe, de diversas maneiras, o apreço_ do
Estado.
Em todos os anos de mandato, à frente do
Executivo, pude propiciar ao se_!Yido_r público adequadas condições de trabalho, assegurando-lhe
justa remuneração e, sobretudo, mantendo-o pagamento absolutamente em dia, contribuindo,
desta forma, para que ele pudesse usufruir um
padrão condigno de existência.
Continuamente atento às legítimas e justas reivindicações do universo do funcionalismo público; não poupei esforços e providências que viessem_ ao encontro de seus anseios.
Entre as primeiras, é de ser menêiOOada, Pefo
que importou para os servidores com tempo de
setviço público anterior ao ingresso nos quadros
estaduais, aquela medida que veio permitir a contagem, para efeito de cálculo da gratificação qüinqüenal, do tempo de serviço anterior, prestado
à União, a outros Estados, ao Distrito Federal,
a Territórios e Municípios em Cargo ou funç_ãb,
civi1 ou militar, _ininterruptamente ou não, em órgãos da AdminiStração Direta ou autarquia.

Foi, assim, consideravelmente estendido o alcance de legislação, até então vigente, que só
reconhecia, para o mesmo efeitO, d tempo de
serviço público prestado ao Estado de Alagoas.
. Outro diploma, de inegável cunho de justiça,
veio restabele~er o pagamento integral dos valores das gratificações, por regime prolongado de
trabalho, concedidas aos exercentes de funções
gratificadas. valores esses que haviam sido congelados por força de lei anterior e que, decorridos
mais de dois anos da vigência dessa lei, se tinham
tomado irrisórios.
A contagem em dobro do periodo de licença
especial não gozada, para quaisquer efeitos, ampliou, significativamente, a outorga da lei anterior
que admitia a contagem dobrada na hipótese,
mas, apenas, para o estrito efeito de aposentadoria. Com a lei nova, outros efeitos e, notadamente, o de cálculo de gratificação qüinqüenal,
passaram a considerar, contado em dobro, como
tempo de serviço, o período de licença especial
não gozada.
Em benefiCio do pessoal da Policia Militar, pro·
pus, e foram em leis convertidas, medidas que,
majorando os percentuais de cá1culo da Gratifi. cação de Serviço Ativo, da Diária de Alimentação
e da Indenização de Moradia, trouxeram àqueles
abnegados servidores públicos apreciável acréscimo de remuneração. Assegurou essa_ lei, também, que a Gratifi<:.aç_ã_o de Serviço Ativo fosse
incorporada à remuneração do inativo, evitando,
assim, ao policial militar ~pnsiderável, injusto e
vexatório descesse remuneratório, precisamente
no momento em que, após uma vida inteira de
dedicado setviço, passa à !natividade, o que se
verificava ao impériO da lei anteriQr.

Os do magistério estadual de primeiro e segundo graus· tiveram reestruturado, em bases benéficas, o respectivo Plano de Cargos, Empregos
e Salários e foi, então, atendido, numa iniciativa
de caráter verdadeiramente pioneiro, o princípio
da equivalência salarial, assegurando-se aos professores, com formação de nível superior; vencimentos iguais aos dos demais servidores com
igual formaçãq, integrantes do Çirupo-Atividade
de Nível Superior, equivalência que seria plenamente atingida a partir de 19 de janeiro de 1986
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e que foi completada por outra, também de inicia-

tiva governamental, a de n9 4.697/85, que, entre
outros beneffc:ios. autorizou a_ concessão de reajuste especial dos proventos dos professores i nativos, sem prejuízo dos aumentos concedidos, no
geral, aos servidores inativos.
_
_
Através de outra lei, em 1984, igualmente favcr
recemos ao magistério estadual e aos integrantes
do Grupo de Atividades de Nível Superior, ampliando-lhes consideravelmente a perspectiva de

progressão horizontal que, até então, encerrada
aos dez anos de atividades, passou a estender-se
até os vinte e cinco anos de serviço.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)
servidor do sexo feminino de vinte e cinco por
cento, e para masculino de trinta por cento, desde
que contem, respectivamente, vinte e cinco e trinta anos de serviço, acrescendO-se a esses percentuais, por ano a mais, um por cento, atê os limites
de trinta trinta e cinco anos, respectivamente.
Esse adicional se incorporará ao vendmento ou
salário para todos os efeitos legais e - o que
é mUito importante ,;__também se aplica aos proventos do5: inativos, tomando-se por base de cálcUlo, nesta hipótese, o tempO de serviço apurado
por ocasião da aposentadoria.

e-

--outra medida recentemente convertida em lei
e muito me gratifica o havê-la proposto, pelo que
rança Pública tiveram, além da nova e vantajosa
representa, ~JTl termos de eqüidade d,e tratamento
classificação de determinados cargos de provientre servidores celetistas e estatutários, é a que
mentos em comissão, uma sensível melhoria dos
conc.~e_ gJ_~fk:ação Natalina aos ocupantes de
padrões remuneratórios dos cargos de Provirmmcargos de provimento efetivo ou em comissão
to efetivo.
do serviço· civil, como ta.mbém aos integrantes
De excepcional relevo, - e muito me _gr_atifica
da Polícia Militar.
o tê-la proposto - é a lei _que, dispondo amplaPassam eles a gozar de benefício idêntico ao
mente sobre a remuneração do policial militar
chamado "décimo terceiro salário", devido aos
inativo, corrigiu velhas distor:çõe_s _e, _:iQbretudo,
cele.tista$ por força de norma federal. À Gratifieliminou injustas desigualdades entre compacação Natalina também farão jus os aposentados
nheiros que se inativaram em igual posto ou gra- quer os Uo regime estatutário, quer os do regiduação, sublinhando, alêm disso, em forma defime celetista cujos proventos sejam pagos pe\õ
nitiva, o princípio da equivalência da remuneração
T escuro Estadual -, bem assim os inativos da
do inativado em determinado posto ou gradução,
Políc:ia Militar.
à do ativo de posto ou graduação correspondente.
~ssa mesma lei, consta outorga longamente
Os integrantes do Grupo Ocupacional Tribureclamada pelos servidores celetistas. Assegura~
tação e Finanças tiveram faxação de melhores pase-lhes salário-base mensal em valor igual ao do
drões de vencimento e salário!- no primeiro mês
vencimento base do cargo de provimento efetivo
do ano, e os da Parte Permanente do mesmO·
de igual denominação. Desfaz-se, por essa forma,
Grupo, reformulação da sistema de cargos rescritério legal anterior, segundo o qual o salário
pectivos e novas tabelas de_ vencimentos, sem
do servidor contratado sob o regime da CLT seria
prejuízo dos reajustes concedidos aos servidores - o equivalente a 12/13 do vencimento padrão_ do
ern geral, vale dizer, de reajuste que por lei seria
cargo de provimento efetivo de mesma denomi~
concedido no mês seguinte. Os servidores celenação. De fato, tal critério, que buscaria um igualatiatas do referido Grupo Ocupadonal foram, nam_ento da retribuição anual do serviço prestado
quela oportunidade, contemplados com o direito
por -estatutários e celetistas de mesmas atnbui~
de serem enquadrados em cargos de provimento
ções, importava em verdadeira anulação para os
efetivo de_ denominação e categoria corresponúltimos, do beneficio legal do décimo terceiro sadentes às do emprego exercido. Cieneralízou-se
lário. Isso acabou.
o sistema de progressão horizontal, até então apli- Menção especial é de ser feita à medida que
cável apenas a uma parte dos integrantes do GruamparoU os pensionistas do Estado e do lpaseal.
po.
Noutra lei especial, foram beneficiados os poliMedida de inegável importância em favor do
dais militares. Em substituição à segunda parcela
ocupante de cargo ou emprego do Grupo AtMdado reajuste a que fariam jus nos termos da lei
des de Nível Superior, de denominação corresgeral de maio de 19~ ali lhes é conferida, com
pondente à de profissão regulamentada por lei
a elevação expressiva do soldo e mediante aplica~
federal com fixação da remuneração mínima profissional, sempre que superior ao estabelecido nas ~ão dos índic~s da Tabela de Escalonamento Vertical, que '!ifinem, em função daquele, os soldos
T~elas próprias do Grupo. Vale notar, neste partidos dematS postos e graduações, uma situação
cular, que os servidores federais em içlêntica situasem dúvida_ mais vantajosa do que a primitivação não gozam da garantia outorgada aos servimente estabelecida. Cumpre acentuar que os soldores estadua_is.
dos novos serão acrescidos, a partir de 19 de janeiLei, de alto alcance, conferiU-aos servidores da
ro de 1986, de um percentual de trinta por cento.
Administração Direta, sujeitos ao regime da legis-Outorga de alta significação, em va1orização
lação trabalhista, o direito de_serem enquadrados
em cargo de denominação e atribuições idênticas de tempo de s_erviço como causa de melhoria
à do emprego exercido, com a conseqüente sujei- salarial e em beneficio de categollias contempla~
daS, determinou reenquadramento dos oCupan~
ção ao regime do Estatuto dos Funcionários Públicos e, obviamente, ac:esso às vantagens desse tes de ·cargos e empregos do magistério estadual
de Prirrieiro e segundo graus. do Grupo Ocuparegime.
danai Tributação e Finanças e do Grupo-AtMMedida da mais alta significação é _também
dadeS de Nível Superior, em tabelas progressivas.
abrigada nessa lei de outubro de 1985, deferindo
de vencimentos e salários, com observância da
aos servidores do Poder l;:x:ecutivo vantagem de
que já gozaram, por efeito de leis. especiais, os totalidade do tempo de efetivo exercício que contem como integrantes do Quadro, do Grupo Ocu~
servidores da Assembléia Legislativa Estadual, do
Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça. Con- pa_donal ou do Grupo-Atividade. Abandona-se,
por eSta- fó[ma, critério adotado nas citadas leis.
siste ela em pagamento de adicional - para o

Os servidores civis ocupados nã área da Segu-
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específicas, segundo o qual só era reconhecido,
para fins de progressão horizontal, o tempo de
efetivo exercício contado a partir de 19 de dezembro de 1977. A injustiça de ta1 aitério era patente
por nivelar, num mesmo degrau, servid_ores muito
antigos e servidores de reduzido tempo de serviço
no Quadro, no GruPo Ocupac:ional ou no GrupoAtividade.
Sobre funcionalismo público, posso falar com
a autoridade de quem percorreu, como servidor
público, todos os escalões administrativos, até
que, pela confiança de seus concidadãos, se viu
conduzido, por duas vezes, à mais alta Magis·
tratura do Estado.
Conheço, de perto. todas as agruras com que
se·defronta um modesto funcionário, para responder a necessidades vitais e familiares com um
parco salário. Sei, também, como governante, que
nada, no contexto da Administração Pública, é
mais importante do que _o homem que trabalha
movendo as engrenagens que conduzem ao desenvolVimento e ao bem-estar social.
Tenho perseguido, em toda a minha vida pública, o ideal de dinigficar o servidor público como
agente do progresso. É atrc:wés dele que são atingidas as metas económicas e se realizam as finalidades essenciais do Estado.
Por tais motivos, jamais medi esforços, sempre
que se trata da melhoria das condições de vida
e de trabalho do fundonário público.
Dignlficando o homem pelo reconhecimento
de seus méritos e capacidade individual, tenhO
a honra de ter sido o Governador que maior número de concursos públicos realizou em Alagoas,
entre os quais posso citar: para o Jv\aQistériO estadual; Agente, Escrivão e Carcereiro de Polícia; Fiscal de Rendas; Jornalista; Assistente Social; Economista e Psicólogo, além de, na administração
indireta, haver instituído o mesmo critério seletivo
para acesso ao quadro de pessoal da Fundação
Lamenha Filho, iniciaJmente para nível superior
e, _após, com o Plano de Emprego e Salários,
jâ estendido aos niveis médio e fundamental, até
para ascensão funcional, como, ainda, para ingresso nos quadros técnico e burocrático da Casal
e Ceai, e DER/AL
Diante de tUdo isto, posso afirmar: não fui pródigo. Fui justo. Mals poderia ter feito em _beneficio
dos funcionários públicos e o faria com absoluta
tranqüilidade de consciência e íntimO_ reg6Zt1o, se
as finanças estadua~ _me tiv_essem permitido.
Se nunca se fez tania POr Alagoas, jamais imaginei que este tanto fosse feito pelas minhas mãos,
mãos vazias de ódios e_ de ambições, mas repletas
de vontade de sf!J'Vir, __d_e ser útil, muito mais do
que de ser feliz.
Impregnei-me da idéia de que GOverno só se
faz com participação de todos, dos mais íntimqs
aos mais distantes.
Assim é que sempre entendi a-política como
uma atividade altarn_Emle _enobreced~a. no sentido de busca e construção do bem comum.
Politica é debate sério, constiutivo, que procura
a otimização de soluções, onde qs diferentes _pontos de vista se irmanam, não ~mente diante do
voto da maio_rilil mas, sobretudo, através de-um
convenciamento pleno de que aquele eFa o melhor c;aminho.
..... Política é respeito mútuo e reoonh~cimento""~
virtudes recipro<:as, para que jamais possamoS·
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desbordar pela retaliação pessoal, pelo insuJto e

pela negação dos sadios principias de convivên-

cia.
Quero testemunhar para a Hístóría e num ato
público o excelente relacionamento que _sempre
existiu entre os Poderes Judiciário, Legislativo e
Executivo, bem assjm com o Tribunal de Contas,
não somente em obediência a normas constitu-

cionais, mas, sobretudo, pela convicção vivendada de que a coisa pública possui algo de sagrado
e merece o respeito e a_ dedicação de todos os

que são pela mesma responsáveis.
Não posso ainda dizer: missão cumprida, por-

que sinto que devo continuar na luta, quando

vejo que inúmerPS são_ 9_~ problemas' do nosso

povo que estão a exigir

a_

presença e a atuação

daqueles que, co_mo e1,1, __ sempre mereceram a
sua confiança. (Multo bem!}

O SR. PRESIDENTE (Dirceu~Carneiro)- A
Presidência convoca sessãO: extraordinária a realizar-se quarta-feira, dia 17, às 18 ho~as e_ 3D. minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Votação, em turno ÚrJico, do Projeto de Resolução n9 56, de..J987, que autoriza o Governo _dq
Estado de Rondônia a contJ:atar operação de crédito no valor correspondente, ein cruzados, a
150.000,00 Obrigações do Tesour.p NaciOnal OTN, tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em
plenário.

-2Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n-<1 58, de.l987, que autoriza a Prefeitura Munitipa! de Santa Bárbara d'Oeste. Estado de S_ão
Paulo, a contr.~r. operação de crédito. no_ _yal9r
correspondente, em çruzados, a 15.455,00.0bri~
gações do Tesouro Nª'c:;ional- OTN.

d•>
239, indso I, afmea "B", do Regimento
Ir terno, inform.,ções junto ao Poder ExecutivO.
c:nt o objetlvo de lnstr'!Jir o estudo do Projeto
c. e Lei da Qmara n~ 22. de 1984.
·

-6Discuss&o. ~m turno Qnko, do pareçer da Co·
miSsão àe Reio:i~ú~ &~o::::• ;..... ~s sopre a l'<lell~Cl~e;:m
n9 -33, de I 987 (n 828/86_, _na origem), de 24
de dezembro_de: l.SJ86, pela qual o Senh• Preslderi.te da RepúbliCa sUbmete à-deliberação uo Senado a escolha do S~nhor Jayme Villa·Lobos, Ministro de Segunda Oass_e.. c;la c:;arreira c;le Diplomata, -para exercer a função de Embaixador do
Brasi~ junto à Rep_~bfica Gabonesa.
6

-7-

em

----DisCUSSâei;
lumo único. do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem

n• 34. de 1987 (n• 829/86, na origem). de 24
d-e" áeremhfó âé 1986, pellf qual o Senhor Preside·nie-.da" Repúblkã sUbmete -à deliberação do Sê-nàdO ã escolha do_ Senhor Carlos Alberto Leite
Barbosa, Embaixador do BrásHjunto à Repúbllca
Italiana, para, cumulativamente, exercer a função
de Ern.b!:lixad.o.r do Brasil junto à República Popular da Albânia.

-11Discussão, ein turno único, do parecer da Comissão de RelaÇ-6éS Exteriores sobre a Mensagem
n" 51, de 1987 (n 9 61187~ na origem), de 17 de
março do corrente ano, pela quª-1 Q Senhor Presidente da República submete à delibe[açãO do Senado a escolha do Senhor Moacyr Moreira Martins
Ferreira, Ministro de Segunda Casse, da carreira
de Diplomata, p<ira ~xercer a função de Embaixador do Brasil junto à Repúbflca da Coréia.

-12Discussão, em turno únlco, do parecer ·da ComfSsã:õ.de Relaçôe.s Ext~r~oressobre a Mensagem
n" 57, de lg87 __ (_n~7J/87_, na origem), de 31 de
março do corrente ano, pela qual o Senf!-Or Presidente da República submete à deliberaçao do _S~
nado a escolha Qo__SerihOr José _F~rreira Lopes,
Embatxador, do Brasil junto à RepUbliCa_ Unida
da Tanzània, paia, cumulativamente, rbcérC:ei" a
função de Embaixador do Brasil junto à Repúbllc:a
de_ Seych~lles.

-13-

Discussão, em turno (!nico, do parecer da Comissão de Relações Exteriores soQ~e Me.!JSé)g~
n" 58, de 198_7 (n" 72/87, n<:J origem), de 31 de
-8marçg qo_ corrente an<?! pela qual o Senhor PresiDiscussão, em ~mo ú;.ico, do parecer da Co- dente da República submete à deliberação do Semissão de Relaçôes Exteriores sobre a Men~gem . nado a escolha do Senhor Luiz Fernando _do C ou~
n• 35, deJ987 lu• 20187,
origem). de 22 de to Na~reth, Embal~ádor do Brasn junto à. RePújaneiro de 1~87, pela qual o Senhor Presidente blica Popular de Moçambique, para, Cumulativada República submete à deliberação do Senado mente. exercer a função de Embaixada~ do Brasil
a escolha do ~Senhor lujz Fernando do Couto junto_ ao 8eir:o d~~~~ilândia~
Nazareth, Emb~ador do Brasil junto à República
OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~ EsPopular de M0çambique;para, cumulativamente,
tá encerrada a sessão.
exercer a função de Embaixador do Brasil junto
(Levanta-se a sessão às 20 h~ras e 20 miao Reirlo do ~esoto.

ª

na

nutos.)

-9Discussão, erh turno út:J.icp, do parecer da Comissão d(!_ Relações ~riores,sobre a Mensagem

n• 36. de 1987 (!l• 21187. na origem). de 28 de

ATÓ DO PRESIDENTE
N• 148, de l!is7

-3O Presidente do Seriado Federal, no uso_ das
janeiro de 1987, pela qual o Senhor Presidente
Votação, em tumo único, do Proj~to de Resolu-da República submete à deliberação do Senado atribUições que lhe -c:onferem_ os artigos 52, item
ção n9 59, de 198.7, que_a,utoriza a. Prefeitllra M.u.n~~
a escolha do Sel)hor OSwaldo Biato, Embaixador 38 e-97, irictso" IV, do Regimento lntemo, e de
cipal de Capanema, Estado do P.a.raná, a contra,'ª-r
do Brasil junto à República de Ciana,para, curnt..ila- confOrmidade com a delegação de competência
operação de. qéd.jto _00: vaJo~ CO_J"l"e$ponden_!~ _a _ -tivamente, exercer a função de Embaixador do. que lhe foi outorgâda pelo Ato da Comissão Direez$ 4.256.000,00 (<iuãtro milhões, duzentos e_ cin~ - Brasil junto à República da Ubéria.
tora n9 2, de 1973;. resolve desf!ioar Ad.ilson _F erqüenta _e seiS_ ·m_il cru~dos).
reira do Nascimento, Contador, aasse C, Ns-21,
do Quadrode-Pessoài-CLT do Se"nadO Federàl
-4par.!i PrOCeder exames de Auditoria e assinàr,_ e:n-1
-10Votação, em turno único, do Projeto d~ Re~lu
substituição ªo AucbJor, Relatório e Certífiçé!dO de
9
ção n 6d;-deJ987, que autoriza a Pre:~eltura MuniDjs.cussão, em turno úniç-o~ ~o Q?recer da CC...- Auditoria, sobre contas das Unidades 0.2--0.1_ cipal de Anastácio, _Estado do Mato. GroSso_ do , missão de ReJãções Exte.rtqres sobr~ ã Mênsageni . Senado Federal e 02--02 - Centro 'OráflÇo do
Sul, a contratar operação de crédito no valor cor~ 0 9__ 3_9, de 1987 (n9 _24/87_,__ na o_rigem), _de 28 de_ Senado Federài-C:E:ORAF, retatiVas_ão exei'cíCio
respondente, em cruzado~ a 9.1 }7,74 Obriga- jaheiro do corre~.P..t..P~~--qual o Senhor Preside 198-6.!_ no ii:ilj:lediffiento dO titular Vi:Cente SebaStiãO- de Oliveira, por ter o mesmo exer(jdo
ções do Tesciuro Nacional - OTN.
__den_te .da Re.Qública submete à deliberação do Seo cargo _de Diretor da Subs_ecretari.a_ Qe 6dmi_nisnad.o a escolha do_Senhor_Guy_M!tnd_eSPinheiro
-5tração Fii:tanceira do Senado Fed~ral e _ineJnJjro
de- Vasc:oncelo_~k Ç_mbaixa_dor do Brasil junto à
República da Guiné-BissaU, para, cumulativarl-tendo Conselho- de SuperVisão do CEGRAF.
Votação, em turno único, do Requerimento nç
Senado Fede_ral_,_ 8 dejunho_de 1987. -Humte; exercer a f®çãõ de Embaixador do Brasil junto
64, de 1987, de autoria dos Senadores_ Itamar
à-RepUblica da Guiné.
berto Luc:ena, Pr~s_iden~,
·
Franco e Jamil Haddad, solicitando, nos tenno.s_

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

'AI'IO XLII -

1'1• 35

QWI'ITA-FEIRA, 18 DE Jlll'IHO DE 1987

BRASÚJA-DF

.---------,.SENADO FEDERAL-------.
Faço saóer que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena. Presidente, nos termos do art, 52,
item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO 1'1• 55, DE 1987
Rerratlflca a Resolução 11" 335, de 1986.

Arl 1• O artigo 1' da Resolução n• 335, de 5 de dezembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Arl 1' É a Prefeitura ·Municipal de Qmuarama, Estado do Paraná, nos termos do artigo
2• da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federai, autorizada a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 502.056,00 (quinhentos e dois mil e cinquenta
e seis) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto ao Banco do Estado do Paraná S/A, este
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, hoje Caixa Ecoriômíca
Federal, destinada ao Projeto Cura m, realização de obras nas áreas de saúde, sérViço social, recreação
e lazer, pavimentação asfáltica, galeria de águas pluviais, postos de saúde, canchas esportivas, etc,
no Municlpio."
Arl 2• · Esta Resolução entra em vigorna data de sua publicação.
Senacjo Federal, 11 de junho de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
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SUMÁRIO
l-ATA DA 34• SESSÃO, EM 17 DE
.KII'IHO DE 1987
1.1-ABERTURA

3-ATOS DO PRESIDENTE DO SE·

NADO
-N• 149 a!53, de !987

1.2.4- Requerimento

12-EXPEDIENTE

1.2..1 - Mensagem do Senhor Presidente da RepúbUca
-

1.2.3- Expediente recebido
-Usta n• I, de !987

n\' 99/87 (!T' 157/87, na origem), de agra-

decimento de comunicação

1.2.2·-0fidos do Sr. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revi!j<§o do Senado Federal llutógrafos dos seguintes proj'etos:

-Projeto de Lei da Câmara n9 13/87 (n9
7.678/86, na Casa de origem), que altera a
cornposlçáo do Tribunal Regional do Trabalho
da 1• Região e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara JT? 14/87 (n~
125/87, na Casa de origem), que concede
isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados - !PI, na aquisição de automóveis de
passageiros, e dá outras providências.

- N\' 88/87, do Senador Leopoldo Perez
e outros Senadores, solicitando homenagens
de pesar pelo falecimento do ex-Senador Fábio Lucena. Aprovado, tendo usado da palavra
no s_eu encaminhamento os_Srs. Leopoldo ~e
rez, DivaldO Suniagy e Fernando Henrique
·cardoso, tendo a Presldência se associado às
homenagens prestadas.

4 - ATO DO PRIMEIROSECRETÁRIO

1.2.5 -Comunicação da Presidência

6 - GRUPO BRASILEIRO DA ONIÁO
ll'ITERPARLAMENTAR

Convocação da sessão extraordinária a realizar-se amanhã, às 18 horas e 30_ minutos,
com Ordem do Dia que c!esigna.

! 3 - ENCERRAMENTO

-N•IO, de !987

5 - CONSELHO DE SUPERVISÃO
DOPRODABEN
,:__Ata de reunião

-Reunião da Comissão Deliberativa, realiz:ada em 6-3-87

7- ATAS DE COMISSÓES

2~ATOS DA COMISSÃO DIRETORA

-N• 34, de 1987
-N9 31, de 1987 (republicação)

8 -MESA DIRETORA
9 - LIDERES E VICE-ÚDERES DE
PARTIDOS

Ata da 34" Sessão, em 17 de junho de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 4 7~ Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Humberto Lucena
ÀS 18 HORAS E30 M/NaTOS; t1CHAM-5E
PRESENTES OS SRS. SENitDORES:
Mário Maia- Aluízio Bezerra - Nabci Júnior
- Leopoldo Peres - Odacir Soares - Ronaldo
Aragão- Olavo Pires -João Menezes- Almir
Gabriel-Jarbas Possarinho -Alexandre Costa
- Edison !.Cbão - Chagas Rodrigues - Hugo
l'lapoleao-'- V~rgilio Távora-Cid Sabóla de Carvalho -Mauro .Benevides -José Agripino :Lavosier Maia - Marcondes Gadelha - Hum-

bertc;> Lucena -Raimundo Lira -Marco Maciel
-Antonio Farias - Mansueto de Lavor - Guilherme Palmeira- Diva1do Suruagy- Teotônio
V~ela Filho - Frandsco Rollemberg - Lourival
Baptista -

Luiz Viana -

Ruy Bacelar -

José

Rocha -

Márcio Lacerda -

Rachld Saldanha

Derzi-.:..::WilSõn Martins- Leite Chaves-Affonso
camargo - José Richa - Dirceu Carneiro Carlos Chiarem -José Pau1o Biso! -José Fogaça.

lgnácio Ferreira- Gerson Camata- Jamil Haddad - Mõnso Arinos - Nelson Carneiro - Ronan Tito - Femando Henrique Cardoso- Mário
Covas - Maw:o Borges - Iram Saraiva - lra-

puan Costa Júnior- Pompeu de Sousa- Mauriçio Corrêa- Meira Fnho- L.ouremberg Nune:;

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) A lista de presença acusa o comparecimento de
57 Srs. Senâdores. Havendo número regimental
declaro aberta a sessão.
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Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabaJhos.
O Sr. Primeiro-Secretário procederá a leitura
do Expediente.

I:: lido o seguinte

Art 59 As despesas decorrentes da aplicação
desta lei se(ão absorvidas pelos recursos alocados
no orçaJT~erito àóTriburi.aL
Art. 6° Esta Lei entra e~ vigor na d~ de
sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário.

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE
DAREPÓBUCA

De agradecimento de comunicação:
N9 99/87 (n9 157/87, na origem) de 16 do corrente, referente à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da Repúblican'?' 17, 18e l9,de 1985.
-

OF{CIOS
Do 81'. Primeiro-Secretário da Câmara dos
Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 13, de 1987
(1'1• 7.678/86, na Casa de origem)

De _iniciativa do Sr. Presidente da RepÚblica
Altera a composição do Tribunal Regional do Trabalho e da
outras provldêndas.

t• Região e dá

O Congresso Naciona1 decreta:
Art. 19 O inciso I do arl }9 da Lei n9 7.119,
de 30 de agosto de 1983. passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 1<> ······-·······-······-···-···................ _ _......
1-0 Tribunal Regional do Trabalho da
1~ Região compor-se-á de 29 (vinte e nove)

j1,.1il;es, sendo 19- (dezenove) togados, vitalícios. e 10 (dez) dassístas, temporários."
Art. Z' Para atender à composição a que se
refere o artigo anteribr ficam criados 2 (dois) cargos de juiz togado vitalício, a serem providos mediante promoção de Juízes do Trãbalho, Presidentes de Junta de Conciliação e Julgamento,
na forma da legislação em vigor.
Art. 3_ Serão eleitos, dentre os Juízes Togados, vitalícios do Tribunal, um Corregedor e um
Vice-Corregedor ReQional, cujas atribuições e divisão de tarefas serão focadas em Regimento lntemo.
Parágrafo único. Os mandatos do c;orregedor
e Vice-Corregedor Regional coincidirão com os
do Presidente e Vl:ce-Presidente.

MENSAGEM N< 156, de 1986
Exc_elentissimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da_ Constituição Federal,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação
de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado
da Justiça, o anexo projeto de lei que "altera a
composição do Tribunal Regional do Trabalho
da ]9 Região e dâ outras providências".
Brasilia,19demaiode 1986.-JoséSamey.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DAJ 00141, DE 29
DE ABRIL DE 1986. DO SENHOR MINIS'ffiO
DE ESTADO DA JUSTIÇA

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Acolhendo proposta da Presidência do colendo_
Tribunal Superior do Trabalho. tenho a honra de
submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o induso anteprojeto de lei, com vistas ao
Congresso Nacional, que objetiva aumentar a
composição do Tribunal Regional do Trabalho
da 1<? Regiã.o, com sede no Rio de Janeiro RJ, mediante a criação de dois cargos de Juiz

Togado.
AIJs dos cogitados cargos, a serem preenchidos
por juiz da carreira da magistratura trabalhista,
deverão ser atribuídos os encargos de Corregedor
e Vic:e-Corregedor, medida que solucionará o grave problema correlcional da 19 Região, tarefa
atualmente afeta ao Presidente do Tribunal, além
de suas funções jurisdicionais ~ administrativas.

O dificil e até inviável exercício da correição·
ná-ãtea jUrisdicionada pela 19 Região, Rio de Ja-

neiro e Espírito Santo, com sessenta e uma Juntas
de Conciliação e Julgamento -em vias de oitenta
e uma -tem levado a se delegar aquela função
a outros jul'zes, em detrimento das funções de
oficio e ,da celeridade no julg?lmento dos preces~
sos que lhes são d_istrlbuídos.
Os dois cargos pleiteados acarretam, necessariamente, a criação de dois cargos, em comissão,
de AssesSor. -

0

_

Arl 49 Ficam criados 2 (dois) cargos, em c:o.:
missão, de Assessor de Juiz, Código TRT-1~
DAS-I 02, cujo enquadramento se_ fará-nos termos
do art 49 da Lei n9 7.267, de 5 de dezembro
de 1984, por de~beração do Tribunal, _observados
os limites constantes da legislação vigente.

Sali~nto que a Lei n9 6.904, de 30 de abril de
1981, criou idênticos cargos no Tribunal Regional
do Trabalho da :29 Região, com sede em São

Paulo - capital.
A composição dos Tribunais Regionais do Trabalho é regulada pelo art. 141, § 1•, letra a, e
§ 59, da COnStituição, combinado com os arts.
12 .e 13 da Lei Complementar no? 35, de 14 de
março de 1979, e art. 670, §§ 2" e&, da Consolidação das Leis~ Trabalho.
A iniciativa em causa encontra amparo nos arts.
57, itens D e IV, e 115, item D, da Carta Magna.
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Convém consignar que, em 1985, foram distribuídos 642 (seiscentos e quarenta e dQis) processos - recursos e feitos ordinários - entre os
juízes do Tribunal Regional do TrabaJho da }9
ReQião, superando, pelo visto, o mínimo exigido
peloart.106, § 1~,daLeiComplementarn-?35n9,
que possibilita a criação de cargos nos tribunais.
A Secretaria de Planejamento da Presidênqa
d:J Reç::ilili(;a, ouvida sobre o _assunto em causa,
nlanifestou-se fàvoi-àvel à cOnsumação do mes-mo, sugerindo que o acrés_cimo_de_despesa deverá ser absorvido pelos recursos alocados no orçamento do Tribunal Regional do Trabalho da )9
Região.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos do meu profundo respeito.
- Paulo Brossard de Souza Pinto, Ministro
da Justiça.

LEOJSLAçi.O CITADA
LEI N• 7.119,
DE 30 DE AGOSTO DE 1983

Altera a composição e a Ol'glllllzaçiio

Interna elos Tribunais Regionais elo Trabalho que menciona, cria cargos e d6 outras provlcl&tdu.
O Presidente da República:
FaçO saber que o Congresso Nacional decreta.
e eu sanciono a seguinte lei:

Arl ]'? Fica alterada a composição dos Tribunais Regionais do Trabalho das 19, 2 9, .39, 49 e
6' Regiões, nos terinOs seguintes: 1- O Tribunal
do Trabalho da _19 Região oompor-se-á de 27 (vinte e sete) juízes, sendo 17 (dezessete) togados,
vitalícios, e 10 (dez) dassistas, temporários.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
1'1• 14, de 1987
(1'1' 125/87, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República
Concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados -IPI na aquisição de automóveis de passageiros e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados -lP! os automóveis de passageiro~.- classificados no CódigO 87:o2.01 :03 da
Tabela de Incid~nci~_do @p_qstg_sobre Produtos
Industrializados - TIPI, quando adquiridos por:
I_ motoristas profissionais que; na data da publicação desta lei, ex~rçam, comprovadamente,
em veiculo de sua propriedade, a atMdade de
condutor autônomo de passageiros, na condição
de titular da autorização do p_oder conce~ente,
e desde que destinem o automóvel à util~ção
nessa atividade, na categoria de alu~el (táxi);

ll- motorista prOfissionais autónomos que, na
data da_ publicação desta le~ sejam titulares de
permissãO ou conCessão para exploração do serviço de transporte iridividual de passageiros, e
desde que destinem o veículo à utilização neSsa
atividade, na categoria de aluguel -(táxi), e que
tenham deixado de exercer a ativi.dade em virtude

1120
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de destruição completa, furto ou roubo-do veículo;
m-as cooperativas de trabalho que s_ejam permissionárias ou concessionárias de transporte pú-

blico de passageiros, na categoria de aluguel (táxi), e desde que se destinem tais veiculas à utilização nessa atividade;
IV- pessoas portadoras de deficiência fisicoparaplégica, amparadas pela Lei Complementar
n 9 53, de 19 de dezembro de 1986. -- -Parágrafo único.

ReSsa1Vãaos os casos excep-

"concede isenção do Imposto sçbre Produtos Industrializados - !PI, na aquisição de automóveis
de passageiros e dá outras providências''.
Brasília, 8 de maio de 1987.- José Samey.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 94, DE 7 DE
" MAIO DE 1987, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DA FAZENDA

Excelenti&simo Senhor

Pre_sident~

da Repúbli-

ca:

A eficácia_ da _Lei__l19 7 .416, de 1O de dezembro
de 19~, qUe "concede isenção do Imposto sobre
Produtos lndustrializcidos - lPI, na aquisição de.
automóveis de passag_eiros e dá outras providênvez.
cias", se exauriu no tempo eis que sua vigência
Art. 2~ A, isenção dependerá de prévia verifina forma do art. 29 da Lei n~ 7.500, de 25 de
cação, por parte da Secretaiia da Receita Federal
do Ministério da Fazenda, de que o adquirente junho de 198$, se- estendia até 25 de fevereiro
do ano em curso.
preenche os requisitos estabelecidos no artigo anOcorre que~ principalmente por falta d~ disponiterior.
bilidade de ve{culos nas fábrica~ um grande nú~ 3'i' Os documentos produzidos na vigênmero de prOfisSionais deixou de ser atendido fruscia da Lei n 9 7.416, de 10 clede_zembro de 1985,
trando assim os objetivos que nortearam a própria
em qualquer órgão público __ou_ privado", para a
lei.
aquisição de veículos novos cooüsenção- do lPI,
O Deputado Jorge Leite, a exemplo de outros
são hábeis para a aquisição na fonna prevista
parlamentares, preocupado com o problema
nesta lei.
apresentou projeto de lei que tramita sob o n~
Art. 49 Fica assegurada ã mahutenção do
33/87, renovando aquela isenção a fim de que
crédito do Imposto sobre Produtos Industrializaos~ pudessem ser atendidos e a frota naciodos-IPI, relativos às matérias-primas. aos produnal renovada, eis que com a-melhoria de conditos intermediários e ao material de embaJagem
ções de transpOrte co-mo- nà reãliâade-se-efetivou
efetivamente utilizados na industrialização dos
no evento da citada Lei, verificou-se sensÍvel dlmiprodutos referidos no cm. _1 ?__d_e~ le_i.
_
nuiçãO~dos acidentes com táXis, aumentando Pois
Art. Y O imposto incidirá normalmente so-bre quaisquer acessórios opcionais qUe não se- · a SegUrarlça.-dos usuários:
Não_ Qbstante, a Câmara dos Deputados e o
jam equipamentos originais do veiculo aclquirido.
Senado Fedei'ãl decidiram sustar a trami:tação de
Art. 69 A alienação do veículo, adquirido nos
proposições de iniciativa parlamentar, razão por
termos desta lei, antes de 3 (três) anos de sua
que proponho a Vossa Excelência o anexo projeto
aquisição, a pessoas que não satisfaçam os requide lei disciplinando a matéria.
sitos e as condições estabelet:idas noart l9,impliAproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excará o pagamento, pelo alienante, do tributo discelênc:.ia_a_s expressões· do meu mais profundo
pensado, monetariamente conigjdo.
respeito e con.sideração, ~ l..lliz Carlos Bresser
§ 19 A inobservância do disposto neste artigo
Pereira, Ministro da Fazend_a.
acarretará, além da exigência do pagamento do
tributo, monetariamente corrigido, a cobrança de
multa e juros moratórias previstos na legislação
lEOISLAÇÀO aTADA
própria, para a hipótese de fraude na falta de pagaLEI N'7A16,
mento do imposto devido.
DE.l O DE DEZEMBRO DE 1985
9
§ 2 o-previsto neste artigo não será exigido
em caso de sinistro em que ocorra a destruição
COncede Isenção do Imposto sobre
total do veículo, comprovada por pericia técnica
Produtos _ln_dustrfallzados - IPI, na
realizada pelo Departamento de Trânsito local.
aqu~lção de-autOnlóveis de passageirOs
Arl 79 Na aplicação do disposto nesta lei obe dá outras providêndas.
- servar-se-á a preferência para os que já se encontram inscritos na forma da legis]ação anterior e
O Presidente da República, faço saber que o
que não foram atendidos na época própria.
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seArt. 8? Esta lei vigorará a partir da data de
guinte lei:
sua publicação atê 31 de julho de 1988.
Art. _19 __ Ficam isentos do Imposto sobre ProParágrafo único. Fica o Poder Executivo autodutos Industrializados - IPf. os automóveis de
rizado, se julgar conveniente, a prorrogar o prazo
passagéiros classificados no C6digo 872.1.3, da
constante deste artigo.
Tabela de lnddênc_ia do Imposto sobre Produtos
Nt. 9'1 Revogam-se as dísposições em con- lndustriaJizados - TIPI, quando adquiridos por:
trário.
I - motoristas prófisslonais que, na data da publicação desta lei, exerçam, comprovadamente,
MENSAGEM N• 1 l 9, DE l987
em veículo de sua propriedade, a atividade de
condutor autônomo de passageiros, na condição
Excelentíssimos Senhores Membros do Conde titular da autoriz~ção do poder concedente,
e desde que destinem o <iUtomóyel à utilizaçãõ
gresso Nadonal:
Nos tennos do artigo 51 d"' Constituição Fedenessa atividade, na categoria de aluguel (táxi);
ral, tenho a honra de submeW:r à elevada delibeU- pessoas jurídicas ou equiparadas e as cooperativas de trabalho que sejam permisslonárias
ração de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estaou concessionárias de transporte público de pasdo da Fazenda, o anexo do projeto de lei que
sageiros, na <::ategoria de aluguel (táxi) e desde

cionais, em que ocorra destruição completa, furto
ou roubo do veículo, o beneficio previsto neste
artigo somente poderá ser uti1izado uma única
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que se destinem tais veículos automotores à uti_lização nessa ativida,de.
§ 19 Ressalvados os casos excepcionais em
que ocorra destruição completa do veíCulo, o beneficio previsto neste artigo somente poderá ser
utilizado uma única vez.
§ 29 A isenção dependerá de prévia verificação, por parte da Secretaria da Receita Federal
do Ministério da F&erida, de que o adquirente
preenche os requisitos estabelecidos neste artigo.
Art. 2 9 Fica assegurada a manutenção do
crédito do [mposto sobre ProdutOS industrializados -lP[, relativo às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao materia1 de embalagem,
efetivaniente utilizados na industrialização dos
produtos a que se refere o artigo anterior.
Art. 3~ O imposto incidirá, normalmente, sobre quais.quer acessórios Opdon~is. qUe não sejam equipamentos originais do modelo de veículo
adquirido.
Arl 4~ A alienação de veículo, adquirido com
isenção, antes de 3 (três) anos de sua aquisição,
a pessoas que não satisfaçam os requisitos e as
condições estabelecidos no artigo 1~ desta lei,
implicará o pagamento, pelo alienante, do tnbuto
dispensado, monetariamente corrigido.
§ 19 A inobS~ncia do disposto neste artigo
acarretará, aléin- Clã eXigência do pagamento do
tributo, corrigido mooetariamente, a cobrança de
multa e juros moratórias previstO§ na legislaç~
própria, para a: hip6tes_e de fraude n~falta de pagamento~áo impoSfõ âevido.
§ 29 O preVÍSto neste artigo não Será exigido
em c~d~_s_inistro, em que ocorra a _destruição
total do veículo.
Art. 59 Esta lei vigorará a partir da- data de
sua publicação e até 25 de junho de 1986.
Art. 69 R~vogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 1Ode_ dezembro de 1985; 1649Qa_lndependência e 979 da República. - JOSÉ SARNEY -_DDson Domingos Funaro.

USTA N• 1, DE 1987
Em 17 de junho de 1987
Congratulações Pela posse do novo Presidente do Senado Federal:
-da Prefeitura MunicipaJ de Palma -MO;
-da Câmara Municipal de Prata-- MG;
--da Câmara Munlctpal de Piancó - PB;
-da Câmara Municipal de lndaial - SC;
-da Câmara Municipal de Jardinópolis -SP;
-da Câmara Municipal de Votuporanga-SP.
Comunicação de posse da nova Mesa Dire-

tora:
-_da Assembléia Legislativa do Estado do Acre
-AC;

-da Câmara Municjpal de Cruzeiro do Sul AC;

-da Câmara Municipal de Mãncio Uma AC;

-da Câmara Municipal de Manuel Urbano AC;

- da_Assembléia Legislativa de Alagoas - AL;
-da Câmara Municipal de Belém - AL;
-da Câmara Municipal de Cajueiro- Al.;- da Câmara Municipal de Igaci - AL;
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-da Câmara Municipal de Joaquim Gomes

-AL;
-da Câmara Municipal de Santana do Mandaú

-AL;
-da Câmara Municipa1 de União dos Palmares

-AL;
-da Câmara Municipal de Penedo - AL;
-da Câmara Municipal de Vereadores de São
José do Lage - AL;
-da Câmara de Vereadores do Município de
Traipu-AL;

-da Assembléia Legislativa do Estado do
Amazonas -AM;
-da Câmara Municipal de Amaturá - AM;
-da Câmara Municipal de Borba - AM;
-da Câmara Municipal de Presidente Figuei~

AJII.;
-da Câmara Munic::ipal de Tapauá- AM;
-da Assembléia Legislativa de Macapá - AP;

rede -

-da Câmara Municipal de Alagoinhas- BA;
-da Câmara Municipal de Vereadores de Aureliano Leal- BA;
-da Câmara Municipal de Vereadores de Bar-

ra-BA;
-da Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa
-BA;
-da Câmara dos Vereadores do Munidplo de
Carinhanha - BA;

-da Câmara Munk:ipal de Vereador~s de Correntina-BA;
-da Câmara Municipal de Glória - BA;
-da Cãmãra de Vereadores de lbirapoã BA;
-da Câmara Munic:ipal de ltanhém - BA;
-da Câmara Municipal de ltiruçu - BA;
-da Câmara Municipal de Presidente Jânio
Quadros - BA;
-da Câmara Municipal de Vereadore_s de Jussara-BA;

-da Câmara Municipal de Laura de Frelt.:ls
-BA;
-da Câmara Munidpal de Porto Seguro BA;

-da Câmara Municipal de São FranCisCO do
Conde'-BA;
-da Câmara de VereaQores de <Jbatã-. BA;
-da Câmara Múnidpal de Una - BA;
-da Câmara Munidpal de Uruç:uca - BA;
-da Assembléia Legislativa do Estado do Cea-

rá-CE; . . . ·-da Câmara MuniciPal de Altaneira - CE;
-da Câmara Municipal de Penaforte - CE;
-da Assembléia Legislativa do EStado do EspíritoSanto-ES;
---- ----- -da Cãmã:ra Municipal de Muqui- ES;
-da Assembléia legislativa do Estado de
Goiás-GO;
-da Câmara Munic:ipal de Almas--. GO;
-da Câmara Munic:ipal de Ananás- GO;
-da Câmara Munic:ipal de Cristalina- GO;
-da Câmara Munic:ipal de Cr:ixá_s- GO;_
-da Câmara Municipal de Figueir6polis GO;

-da Câmara Municipal de ltumbiarc:.- GO;
-da Câmara Municipal de Jandaia - GO;
-da Câmara Municipal de Uzarda- GO;
-da Câmara Munictpal de Alto Paraíso- GO;
-da Câmara Municipal de Paraúna - GO;
-da Câmara Municipal de POsse - GO;
-da Câmara Munkipal de Turvânia- GO;
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- dél Assembléia LeQislativa do Estado do Maranhão-MA;
-da Câmara Murlicipal de Alc:ântara -MA;
-da Câmara Municipal de Aldeias Altas -MA;
-da Câmara Munidpal de Bacabal- BA; -da Çâmara Munidpal de Carolina - MA;
-da Câmara Municipal de Caxias - MA;
-da Câmara Mt,m!cipal de Olho D'água das
Cunhãs -

MA;

·

-da Câinara Municipal de Chapadinha- MA;
-da Cârri"ara- Municipal de Luiz Domingues

-MA;
-da Câmara Municipal de Gove~dor Eugê-nio Barros - BA;
-da Câmara Municipal de Grã:jaú- MA;
-da Câmara Municipal de Visconde do Rio
Branco-MO;
-da Câmara Municipal de Bela Vista - MS;
-da Câmara Municipal de Corumbá -_MS;
-da Câmara Municipal de Fátimq_do SulMS;
-da Câmara Municipal de Selvíria -- MS;
-da Assembléia Legislativa do Estado do Mafo
Grosso-MT;
-:--da Câmara ~unicipal de Nossa Senhora_ do
UvrameO:tO- MT;
-da Câmara Municipal de RondonóPolis _:_
MT·

...:.._ dã Assembléia Legislativa do Estado dO Paiá
-PA;
--da Câmara Municipal de Altamira- PA;
-..:..da:- Câmara-Municipal de Auelro ___;. PA;
-da Çâmara Municipal de Bujaru- PA;
-da Câi'riara Municipal de lgarapé-Acu ..:.... P~;
-da Câmara Municipal de Jacundá - PA;
-da Câmara Municipal de São Félix do Xingu
-PA;
- âa Associação das Câmaras Municipais do
Estado da Paraíba - PB;
-da Câmara Municipal de Ararun~ - ~B;

-da Câmara Municipal de Campina Grande
-PB;
-da Câmara Municipal de Condado~ PB;
-da Câmara Municipal de Itatuba - PB;
-da Câmara Municipal de Manaíra - PB;
-da Câmara Municipal de Mari - PB;
-....da Câmara Municipal de Massaranduba PB;
-:-da Câmara Municipal de Patos - PB;
._:._da Cámata Municipal de Vereadores de Sumê-PB;
c-- da· Câmara Munidpal de São José do Bonfm
-PB; ·
-da Câmara Municipal de Barracão - PR;
"":-" qa Câma·ra ~unicipal de M_arechal Cândido
Rondori =-PR;
-da Câmara Municipal de Dóis Vizinhos PR;
-.:.:da

Câmara Municipal de General Carneiro

-PR;

-=-da Câmara Municipal de lcaraima -PR;
-da Câmara Municipal de Capitão Leônidas
Marques= PR:
-da Câmara-Municipal de Mandagaç:u- PR;
--.-da Câmara Municipal de Ribeirão do Pinhal

--PR;

-da Câmara Municipal de Rio Negro - PR;
-......;.da Câmara Municipal de Santa Tereiiilha de
ltaipu-PR;
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-da Câmara Municipal de Sertan6polis- PR;
-da Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuc:o- PE;
·
· ·
-da Câmara Municipal de Vereadores de Bue_
.
nos Aires - PE;
-da Câmara Municipal de Camutang·a - PE;
-da-Câmarã MUnicipal das Correntes- PE;
-da Câmara Municipal de Joaquim Nabuoo

-PE;.

.

.

-da Câmara MUniciPal de Vereadores "deJurema-PE;
-- --da Câmara Municipal de l'etrolina - PE;
-da Câmara- Munic:ipal de São José do Egito
-PE;

.

-da Câmara Municipal de Vereadores de Ta_-- - _ ·
quaritinga do Norte- PE;
-da Assembléia Legislativa do Estado do Piauí
-PI;

-da Câmara Munidpal de Cambuci - RJ;
- d"'- Câmara M_unlcipal de Macaé - RJ;
-da Câmara Municipal de Miguel Pereira RJ;
-da Câmara Municipal de Nova Iguaçu - RJ;
-da Câmara Municipal de Volta Redonda RJ;
-da Câmara Munidpal de Vassouras - RJ;
-da Assembléia Legislativa do Estãdo do Rio
Grande do Norte - RN;
---=.da Cãma:ra- Municipal de Cruzeta - RN;
-da Câmara Municipal de Florânia - RN;
-da Câmara Municipal de Mossoró- RN;
-do Sindicato do Comércio VarejiSta de Mossoró-RN;

-da C"amara Municipal de Vereadores de Giruá-RN;
-da Câmara Municipal de SantiaQ-o - RS;
-da Câmara Municipal de Vereadores de Marau-RS;
- âa Câmara Munlclpal de Vereador~s de Mata
-RS;·
--da Câmara Municipal de Vereadores de Rio

das Antas ..::esc;

-- --

~---

-da Câmara Municipal de VereadoreS de Ara~
qaari-SC;

·-

-da Câmara Municipal de Vereadores de Corupá~SC;

·

-

-

·

-da Câmara _d_o Município de Indaial-SC;
--=da Câmara- MUriidpal de São Carlos -$C;
-da Câmara Municipal_ de Araraquara - SP;
-da Câmãi'ã MLihidpal de Bragança Paulista

-SP;
· :_da Câmara Municipal de Castilho - SP;
-da Câmara Municipal de Embu - SP;
-'-da Cârriãi'a Municipal de Ferraz de Vasconceios-SP;
-da Câmara MuOidpal de Guararapes - SP;
-da Câmara Municipal de lrapuã - SP;
-----=.da Câmarn-M.UnfdPaJ de Mainrique-:..:sP;
-da Câmara Municipal de Nauá - SP;
-da Câmara MUnicipal de Morro Agudo SP·

-da Câmara Municipal de Novo Horinzonte

-SP;
-da Câmara Municipal de São João do Pau
D'Alho-SP;
-da Câmara Municipal de Piracaia - SP;
-da Câmara Municipal de Pompéia - SP;
-da Câmara Municipal de SertãQzi_oho- SP;
-da Câmara Municipal de Tupã- SP;
-da Câmara Municipal de Aracaju - SE
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Mmúfestações dos funcionários do Banco
do Bmsll favoráveis à regulamentação da

carreira funcional:
-do Senhor Antônio HerivandrQ Costa- La~

goa da Pedra -MA;
-da Senhora Gisele Laguardia Valente- Lagoa da Pedra- MA;
-do Senhor José do Carmo Sampaio Barbosa
-Lagoa da pedra - MA;
-do Senhor Josimar Alexandre Duarte- !-agoa da Pedra -MA;
-da Senhora Marinete de Deus Neves - Lagoa da Pedra -MA;
-do Senhor Raimundo Nonato Camara- Lagoa da Pedra -MA;
.
-do. Senhor Tadeu Soares Pereira - -~goa
da Pedra -MA;
-da Senhora Conceição de Maria C Fonseca
-PIOXll-MA;
-do Senhor Alderico Coelho- frao.çisco Sá
-MA;
-do Senhor Amorildo Bartolassi - Colíder
-MT;
-do Senhor Josê Aflton Ferreira - Colíder
-MT;
-do Senhor JoSé Maria Carneiro FiJho- Colíder-MT;
-do Senhor Nelson Alves Marques- Colíder
-MT;
-.do Senhor Raimundo Basílio Ferreira- Co-

lider-MT;
-do Senhor Valdeci dos Santos - Colíder
-MT;
-do Senhor Paulo Cesar da Silva - Rio de
Janeiro- RJ;
-do Senhor Carlos Alberto Bertuol- Nonoai

-RS;

-do Senhor Gerson Pizzi- Nonoai- RS;
-do Senhor Marcos Tadeu Pompeu da Silva
- Nonoai- RS;
-da Senhora Sanete Bazzaneze Bordin- Nonoai-RS;
-do Senhor Rubens Augusto Flores - Nonoai-RS;
-do Senhor Adinis Boaventuta Fernandes -

Curitibanos- SC;
-do Senhor Amilto Ribeiro Dias - Curitibeoos-SC;
-da Senhora Ana CriStina de Oliveira- Curitibanos-SC;
-do Senhor Carlos Roberto Motim - Curitibanos-SC;
-do Senhor aáudio José Zucco - Curitibanos-SC:;
-do Senhor Edson Junke~- Curitibanos SC;
-do Senhor FrancisCo Rudczyk-Curitibanos
-SC;
-do Senhor Jaime Antônio de Almeida- Curitibanos - SC;
-do Senhor José Moraes A:W.- Curitibanos
-SC;
-do Senhor José Vllmar Bertoldi - Curitibanos-SC;
-da Senhora Keiyti Tash_iro-- C:urftibanos SC;
.
-do Senhor Luis Henrique Probst - Curitibanos-5<:;
-da Senhora Marilene Alves- Curitlbanos
-SC;

-do Senhor Mardo Antônio Luersen- Curitibanos-SC;
-da Senhora Maria Bernadete Bepple- Curitibanos - SC;
-da Senhora Mari Taeca Shimizu- Curitibanos-SC;
-do Senhor Paulo Poletto de Souza - Curitibanos-SC;
-do Senhor Ricardo P. Moretzohn - Curitibanos- SC;
.
-- d" Senhora Rosemeire Dalpasso - Curitibanos-SC;
-da Senhora Silei Moreira - Curitibanos -

SC;
-da Senhora S6nia Provési Pisetti - Curitibanos-SC;
-do Senhor Vicente Luis Turros- Curitibanos-SC;~da Senhora Zulrna Cândido Hert- Curitibanos-SC;
-·· .....;,., do Senhor Adem ir Ferreira Correia - Rio
doSui-SC;
·-do Senhor Breno Reis_ Medeiros -_Rio do
Sui-SC;
-do Senhor David Moser - Rio do Sul SC;
.
.
-da Senhora Marlene Elvira Cipriane- Rio
doSui-SC;
~do Senhor Maurício Francisco Correia- Rio
doSui-SC;
---:-do S~nhor Orlando Stringari - Rio do Sul
-SC;
-do Senhor Pinheiro Meirelles - Rio do Sul
-SC;
-da Senh_Óra Sylvia Bichels - Rio do Sul SC;
.
-da Senhora Teresa Tomasi Batista da Silva
-Rio do Sui-SC;
-do Senhor Urbano Schitti Junior - Rio do
Sui-SC;
-do Senhor Vânio Nunes Schlickmann- Rio
doSui-SC;
-do Senhor Alberto Luiz Manica - ~a SC;
-do Senhor Rosalvo Ivo Kuhn- SearaSC; .
.
-do Senhor Antônio Õbirani Pastaria- Talo
-SC;
' ....:..do Senhor- Elpidio Tadeu Garcia - Taio SC;
-do-Senhor Evaldo Ferrari- Taio - SC;
-do Senhor lngo Kobarg Junior- Talo SC;
- -do Senhor Joel Albino Feldens- Taio-

sC;-

-do SenhorOsmar L.andamann -Taio- SC;
-...~.::do Senhor Ademir Ruschel- Vkfeira- SC;
-do Senhor Camilo Domingos Benetti- Vi~
deira:_SC;
-do Senhor Eustactdo Marques Neto- Vidcira-SC;
-do Senhor Jorge Luiz Marafon - Videira

-se:

-do SenhOr_Olivio Spricigo- Videira -SC;
-do Senhor Rodolfo Vetter Junior - Videira

-SC;
-do Senhor Rogério Francio-Videira -SC;
-do Senhor Ademiro Zanchet SC; -·

Xaxim -
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-do Senhor Antônio Simonatto - Xaxim ~
SC;
-do Senhor Victório Franc;isço De:boni- Xa~
xim-SC.

Diversos:
-da Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais- MG, favorável aos PLS n~" 274/85
e 121/86;
-da Câmara Municipal de Cataguases- MG,
favorável ao PL N~ 405/86;
-da Câmara Municipal de Uberlãndia - M.G,
favorável ao PLC N• 01/87;
-da Fundação Universitária do Rio Grande
do Norte- RN, t.:rrorável ao PLC ~ 01187;
'--'--'da Câmara Municipal de Sapucaia do Sul
-RS, solicitando criação de um programa, com
a participação de todas as forças vivas da Nação,
escrevendo sobre a história de cada lugar, cada
Município com o título de_ ''Vamos Escrever Nossa
História";
-da Câmara Municipal do Balnéario do Camboriú- se, reivindicando a s_ubstituição do Atestado de Saúde, por um Laudo Médico Gratuito;
-da Câmara Municipal de Andradina - SP,
soücitanc;fo providências para que todos os produtos já saiam da fábrica e;om o respectivo preço
de venda ao c::onsumidor;
-da Câmara Municipal de Bauru -SP, favorá~
veJ ao PL N• 8.064/86;
-da éâmara MuniciPal de Brodowski - SP,
contrário_ _ao projeto que modificará as normas,
que regulamenta a aposentadoria por tempo de
serviço;

..

-da Câmara Municipal da Estância Ba1néaria
de Peruíbe- SP, soli!=itando Uberação de recur~
sos suficientes para implantação de sistema de
esgoto sanitário nesse Munícfpio;
-da Câmara Municipal de Franca ~SP, solid~
tando a equiparação da aposentadoria dos Traba-.
lhadores Rurais à aposentadoria das demais clas-ses trabalhadoras;
~da Cânlãra Municipal de Jaú- SP, reivindi~
cando que o "Disparo do Gatilho Salarial" atiq.Ja
todos os funcionários federais, estàduais e muni~
Cipais;
-da Câmara Municipal de Jundiaí - SP, reivindicando aos orgãos competentes para que reconsiderem a proposta de aposentadoria aos 55
anos de idade, por _ser contrária aos interesses
da população;
-da Câmara Municipal de Mauá- SP, sugerindo estudos para minimizar os problemas ecológicos, requerendo sanções mais severas, no com·
bate aos ato$ Uldtos_ contra a natureza;
-da Câmara MuriidPal de Mogi das Cruzes
- SP, reivindicando melhor remuneração para
os servidores da Previdência Social e fixação- defi~
nitiva do mandato do Senhor Presidente da R,epú~
blica, bem como a convocação de Eleição Direta:;
-da Câmara Municipal de Piquete -SP, soli~
citando a Previdência Social implantação defini~
tiva do sistema de "Uvre escolha" para atendi..
menta médie;o-hospitalar aos segurados da Previ~_
dência;
-da Câmara Municipal de Santos-SP, reivindicando medidas que venham solucionar o grave
problema da faha de inedicamentos no mercado;
---da Câmara Municipal de São Bernardo do
Campo -SP, parabenizcmdo o Juiz Mário Em~tO
Ferreira, da 18• Vara Criminal do Rio de Jane!fO,
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pela sentença protelada, que veio absolver o

Ca-

melô Josê Cândido Filho, por vender ovos de
ga1inha acima do valor f001do pela Sunab;
-da Câmara Municipal de São Caetano do

Sul- SP, solicitando estudos visando

alterar~

Legislação vigente para que os condenados a pnsão cumpram suas penas em seu local de origem;
-da Câmara Municipal de São José do Rio
Preto-SP, sugerindo ao Presidente Josê Samey
encaminhar ao Congresso Nacional projeto de
lei que disponha sobre a conscientização, prevenção e controle da AIOS;
-da Câmara Municipal de Tarabaí- SP, rei-

vindicando agilização rias propostas concretas e
reais que possam atender a classe de produtos
rurais do Pafs;

-da Câmara Municipal de Tuquiá- SP, encaminhando mQÇáo de congratulações ao Excele~
tfssimo Senhor Orestes Quércia, por sua investi-

dura no Governo do Estado de São PauJo; .
-da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo, contrário ao PL.S 177/86.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) o
Expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. Primeiro-Secretário.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO

1'1• 88, de 1987
Pelo falecimento do Senador Fábio Lucena
requeremos, na forma regimental e de acordo
com as tradições da Casa, as seguintes horne~s:

a) inserção em ata de voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolênCias à famPia, e
ao Estado do Amazonas. e ao PMDB;
c) levantamento da sessão.
Sala das Sessões, 17 de junho de 1~87. Senadores: Leopoldo Peres- Albano Franco
- Cmlos Chlarelll - Jamu Passarlnbo Chagas Rodrigues - Fernando Henrique
Canloso - Lourlval Baptista - Dirceu Carneiro- Mauro Borges -l.ou=Dberg Nunes
Rocha -Wilson Martins -l'labor JúniorDlvalcloSwuagy-Pompeu de Souza-Nelson Carneiro - Edlson Lobão.
O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

O requerimento lfdo depende devotação, em cujo
encaminhamento poderão fazer uso da palavra
os Srs. Senadores que o desejarem.
Em votação o requerimento.
O Sr. Leopoldo Peres- Sr. Presjdente, peço
a p~vra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Leopoldo
Peres, para encaminhar a votação.
O SR- LEOPOLDO PERES (PMDB ,..- AM.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora~

dor)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estranho, misterioso, fascinante é o fenômeno
da morte. Ao longo de milênios e milênios da
sobrevivência do homem sobre a Terra;gerações
sobre gerações têm se sucedido e, até hoje, todos
continuamos inconformados com esse tipo de
fim.

Pergurito--me; àS 'veZes, onde'éstão as gerações
que_ construíram a Civilização da Suméria.; onde
eStãO- aqueles que, no_ Vale do_ Nilo, durante vinte
e.~_i~ dina~as, flZeram_talvez a m~s bela ç mais
exemplar civilização do Oriente Médio. Pergunto-me onde estão as gerações que construíram
a Muralha da China; pergunto-me onde estão
aqueles que construíram Atenas e a sabedoria
gregai pergunto-me onde estão os (Jlle fiz~ram
os aquedutos romanos e pergunto~ me o que _são_
feitos das hordas que desceram do panúbio para
avassalar a Europa. Pergunto-me, Sr. Presidente,
o que é feito dos teutos, que viviam nas florestas
da Germânia e que desceram para refundir e dar
novo aJento à Civilização Romana. Nenhum de
nós sabe._
Não sabemos dos que se foram, não sabemos
o que será de nós, nem sabemos o que será
das gerações que virão. Mas sabemos apenas de
urna coisa: que a vida é finita, que o tempo passa
e~ c_çmo poeiras levadas pela voluta do vento,
aS gerações são lançadas no deserto _da morte
e desaparecem como se fossem um reJàmpago
de consciência entre o nada ou entre dois pedaços
de eternidade.
Sr. Presidente, nãO é hoje o dia, nem é o momento par~ falar de Fábio Lucena. Chegará o
momento em que mais tranqüilo, um pouco mais
conformado, diremos aqui quem foi, o que foi
e o que fez esse guerreEro filllo da minha .terra.
Peço-lhes apenas, Srs. Senadores, que, no ins~
tante em que aprovamos. em homenagem a Fábio Lucena, a suspensão dos nossos trabalhos,
nos recordemos, talvez de forma consoladora, da
frase do Cristo- esta frase que sintetiza o Cristia~
nismo, o Cristianismo apostolar, que é a sua ver~
são kardecista: ·~Eu sou a-_ressun:eição e a vida.
E aquele que crer em mim, ainda que morto,
viverá."
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experiência tota1mente inusitada no Senado Federal, _foi o único Senador, que_ eu saiba, que em
meados do seu mandato submeteu-se, mais uma
yez, ao julgamento popular para ãdqulrir aquelas
condições políticas, para adquirir aquelas condições morais que ele imaginava -fossem indispensáveis para o exercício da Ass~mbléja Nacional
Constituhl.te.
- ·
Mas ~!e, referendado pelo eleitorado do povo
do Amazonas, defendeu intransigentemente, e
com os argumentos mais válidos, com os argumentos mais justos, a participaÇão óbvia de todos
os seus companheiros de 1982, na elaboração
da nÓva Carta do País.
-·Fábio Lucena deixa uma grande lacuna nesta
Casã, a sua juvenwde, a sua combatividade e,
acima de tudo, o Seu exemplo- ele, que sempre
enfrentou os poderosos do momento, e que era
cordial, que era meigo e que era simples com
os humildes e com os necessitados da sorte.
É com tristeza que encaminho e!iota .votação.
O ~enador Leopoldo Peres, que traçou a fragili~
dade humana, ao longo da História da humanidade, enfatizou para todos nós a efemeridade do
exercício da atividade politica e, por que não dizer,
a efemeridade da vida terrena, e S. ~ também
esqueceu - imagino que comuhgé:f deste meu
sentimento que, nos ex:emplos que aqui ficaram
e que ficarão de tantos e tantos parlamentares
que dignificaram a História deste País, Fábio Lucena escreveu seu nome ao lado dos maiores do
Senado.
O SR- PRESJDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Concedo à pãlavra aó nobre Senador Fernando
Henrique Cãta.õso;-CorhO Uder_do PMDB. _.
O SR- FERI'IAI'IDO HEI'IRIQUE CARDOSO {PMDB - SP. Como Ude.r, pronuncia o se-

guinte _discurso. Sem revisão do orador.) -- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Em nome do meu Partido e em termos também
muito pessoais, junto a minha voz à daqueles
que me precederam ao justificar este pedido de
suspensão de sessão em homenagem ao Senador Fábio Lucena.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Divaldo Su~
Conheci o Senador Fábio Lucena, nesta Casa,
ruagy.
quando ainda o regime ptiítico prevalecente estava- marcado pela intolerância do autoritarismo.
O SR. DIVALDO SUROAGY (PFL - AL.
Assisti aqui, nos primeiros- meSes de mandato
Pronuncia o seguinte dfscurso. Sem revfsão do
do Senador Fábio Lucena, ao. modo vigoroso,
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
impetuoso mesmo, pelo qual o Senador Fábio
Jamais imaginei assinar um documento, assiLucena defendia a liberdade.
nar um requerimento, nesta Casa, solicitando a
Poucos Parlam~s da Legislatura paSsada
suspensão dos trabalhos como homenagem póstiveram o brilho, a competência e o denodo do
tumà: aci Senador Fábio Lucena.
O Senador Fábio Lucena Se impôs neste cole- . Senador Fábio Luc~na. Privei da amizade do Senador Fábio Lucena, assistimos aqui, no cotldia·
giado graças ao seu talento verbal, graças à sua
no, ao esforço imenso do Senador Fábio Lucena,
combatividade, graças ao _seu espírito público
não ape~ como Representante do Amazonas,
sempre demonstrado nas diverSas lutas politicas
e também como Representante do _p<?VO brasi·
que travou, não apenas na Amazônia,- que ele
leiro, para ajudar a todos nós na transformaÇBo
dignificou no Senado Federal, mas no Congresso
elo Bi'asil.
brasileiro.
-QuandO na preSente- Legislatura, novamente,
Recordo-me, da primeira impressão que o Seo Senador Fábio Lucena aqui conlpareceu, e
nador Fábio Lucena causou~ me quando, em IJJlla
compareceu ungido pelo voto popular, para ele
sessão histórica da AssembJ~ia Nacional Constituinte, defendi_a o direito de os Senadores eleitos,
desnecessário, posto que já era Senador, e abriu
em .1982, participarem da Assembléia Nacional
mão de quatro anos de mandato para disputai
Cõnstituinte.
n~ urna o reqmflecimento do seu povo, para que
E com que autoridade jwidica, mas principalpudesse sentir~se mais à vontade como _Membro
mente com que autoridade política e com que
da Assembléia Nacional Constituinte, e não tivesautoridade moral ele- que imagino tenha vivido
.se, o consb'angiÍnento, que, para ele era forte,
Sr. Presidente, Srs. senadores. em nõme do
povo do Amazonas, agradeço os votos que forem
dados ;ir este requerimento.
Muito '?~!f~a~o.
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de pertencer a urna Assembléia sem ter tido o
consentimento expresso do povo do Amazonas:
quando ele voltou para cá, ungido pelo mandato
popular, tenho ce$!za· de que S. Ext e nós todos
esperávamos vê-lo brilhadQ:, na defesa das teses

democráticas, na Assembléia Nacional Constituinte.

TIVe a satisfação de tê-lo como meu PrimeiroVfce-Uder, e, por designação comum, com o Se-

nador Mário Covas, foi indicado para ser Uder
na Assembléia Nacional Constituinte. Não permitiu a sorte, ou, quem sabe, desígnios mais_altos,

que o Senador Lucena pudesse des_envolver com
brilho as suas atividades parlamentares.
A perda é imensa- a perda do amigo, a perda
do companheiro e a perda do Parlamentar que,

certamente, daria à nossa Constituição uma contribuição singular.
Quantas vezes eu próprio, e sei que V. Ex', _Sr.
Presidente Humberto LuCeria; Que eSteve-tão próximo do Senador Lucena, quantas vezes sentimos
as dificuldades de manter a chama acesa do Senador Fábio Lucena, e sentimos também a esperança de tê-lo entre nós com aquele mesmo empenho e denodo que caracterizou a sua atividade
na legislatura passad~.
A morte o colheu em plena maturidade, deixou
o Amazonas órfão, se assim posso dizer, de um
símbolo de perseverança, de luta, de quase atrevimento. Deixou_ a família com 6 filhos, 5 vivos,
com a saudade; e. deixou em todos nós a marca
indelével de wn homem de bem.
É a este Senador, é a este brasiTeiro, é a este
democrata que estamos pedindo que o Senado
homenageie. Também deixo aqui as minhas palavras, as minhas saudades.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Continua facultada a palavra aos Srs. Seriadores.
(Pausa.)
Não havendo mais quem-deseje usar da palavra, coloco em votação o requerimento.
Erri votação.
Os SrS. Senadores que aprOvam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em nome da Mesa do Senado Federal, e no
meu próprio, associo-me às homenagens que o
Senãdo Federal acaba de prestar à memória do
senador Fábio Lucena, tragicamente desaparecido na madrugada de domingo último.
É com profundo respeito pela sua personalidade e com imensa saudade que, neste instante,
levo aos Anais do Senado a minha palavra de
solidariedade a este justo preito.
Como bem acentuaram ós Srs. Senadores que
acabam de encaminhar o requerimento, o Senador Fábio Lucena foi, sem dúvida alguma, um
dos mais ilustres membros desta Casa.
Companheiro "de partido, dos mais aguerridos,
e dos mais coerentes, sobretudo na luta que se
travou neste País. durante 20-ancis, cmitrao aUtoritarismo; político desde a mais tenra idade, inidou
suas atividades como Vereador à Câmara Munidpal de Manaus, onde se destacou pelo seu esfor~
ço lncessani2 em favor de seu povo, e, sobretudo,
suas camadãs mais humildeS e iTiafS -pobres; Senador, o único ~nadar da Reptíblica que chegou
à mais Alta Casa do Congresso Nacional direta-

mente de uma Câmara de Vereadores, salientouse, desde o prlineiro momento do exercido de
seu mandato, pela sua inteligência, pelo seu talento, pelã sua cuJtura e. como bem salientou o Senador FemadoJ:Ienrique Cardoso, üder do PMDB
nesta Cása~ pela sua extraordinária bravura. O SeJ:t.a_do F_ederal perde, portanto, um dos seus mais
emine!U~-~ t;!1embros.
Sob a Presidência chefiou uma delegação do
Senado e dO Congresso Nacional ao_ sepultamento do Senador Fábio Lucena em Manaus, que
ocorreu num clima de intensa emoção, o que
significou o alto prestígio -popular do Senador Fábio Luceha em sua terra natal.
Acompanharam-me, nessa delegação, os Srs.
Senadores Dirceu Carneiro - 49-Secretário do
Senado Federal, e Carlos De'Carli, da repres"en~
tação do PMDB do Amazonas, nesta Casa do Congresso Nacional, além de membros da Bancada
do Amazonas na Câmara dos Deputados. ,
Ao encerrar estas palavras de homenagem à
memória do inesquecível companheiro e inditoso
Senador Fábio Lucena, comunico à Casa que,
por proposta minha, o Conselho da Ordem do
Congresso Nacional_ ind~u. ontem, S. EX' nos
seus quadros, no "Grau de Grão-Oficial".

Oportunamente seus familiares receber~o essa
condecoração do CongresSo Nadonal:

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Atendendo à deliberação do plenário, a Presidên~
cia vai encerrar a sessão, antes, porém, convoca
os Srs. Senadores para uma extraordinária a realizar-se amanhã, às 18 horas e 30 minutos, com
a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação em turno (mico,_do Projeto_de Resolução n>1 53, de 1987, que autoriza o Governo -do
Estado de Rondônia a contratar operação de crédito no yalor correspondente, em cruzados, a
150.000.00-0brigações do Teso_uro NacionalOTNtendo
PARECER Q~ FAVQRJ\VEL. proferido em
plenário._
- - ----

2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~
çâo n9 58, de 1987, que autoriza a Prefeitura Muni~
cipal de Santa Bárbara D-.-Oeste, Estado de São
PaUio, contratâr operação de crédito no valor cor~
respondente, em cruzados, a 15.455,00 Obrigações_do Tesouro Nacional- OTN.
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em
plenário.

3
Votação, em tUrno- único, do Projeto de Resolução n"59, de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal de Capanerna, Estado do Paraná, a contratar
operação de crédito rio valor correspondente _a
Cz$-4.256.000,00 (quatro milhões, duzentos e cinqUenta e seis mil cruzados).

Junho de 1987
PARECER ORAL FAVORÁVL, proferido em Ple-

nário:
_4

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n? 60, de 1987, que autoriza a Prefeitura MuniM
cipal de Anastácio, Estado do Mato Grosso do
Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 9.117,74 Obrigações do_ Tesouro NadonaJ- OTN.
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em

plenário.

5
Votação em turno único, do Reqú.erimento rt'
64, de 1987, de autoria doS Senadores Itamar
Franco e Jamil Haddad, soUcitando, nos termos
do art. 239, incisO-I, alínea "b", do Regimento
Interno, informações junto ao Poder Executivo,
com o objetivo de instrulr o estUdo do Projeto
de Lei da Câmara no 22; âe 1984.

6
Discussão, em turno único, do l?rojeto de Lei
da Câmara n? 14, de 1987 (n01 125/87, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que concede isenção do Imposto
sobre Produtos lhdustrializados - IPI, na aquisição de automóveis de passageiros e dá outras
providências. (Depend~~?ndo de parecer.)
7

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n9 16, de 1987 (DF), que ·acrescenta
dispositivo à Lei n9 5,619, de 3 de novembro de
1970, que dispõe sobre vencjme!ltos, _indenizações, proventos e outros direitos da Policia Militar
do Distrito Feder~, e _dá çutras providências. (Dependendo de parecer.)

8
Mensagem n9 339, de 1986.(n9 415!86, ri8-ori-gemJ, relativa á proposta para qtie Seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Cariindé do São Francisco~ Estado de Sergipe, a contratar operação
de crédito no _v_:alor correspondente,_em cnuados,
a 8.832,16 Obrigações do_Teso_Lu:o NaciQllal ~
OTN. (Dependendo de parecer.)

9
Mensagem n-1 95, de 1987 (n9 152/87 na origem), relativa à proposta para que seja autorizado
o Governo do Estado do_Amazonas a_e,o_nl(atar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados,_ a 422.932,;33 Obrigações do Tesouro
Nadonal- OTN. (Dependendo de parecer.)

10
Mensagem n• 97, de 1987 (n• 155/67. na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Juazeiro do _Norte, EstaM
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do do Ceará,- a cOntratar operação de crédito,

no valor correspondente em cruzados, a
74.256,09 ObrigaÇões do Tesouro Nacional -

9"fN. (Dependendo de parecer.)
11

Mensagem n"' 98, de 1987 (n9 153/87, na origem), relativa à proposta para que seJa autorizada
a Prefeitura Municipal de Culabá, Estado do Mato
Grosso, a contratar operação de crédito no valor

CC!Il"espondente, em cruzados, a 202.760,53 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)

tuals poderão ultrapassar os limites previstos
no § 19 deste artigo, desde que não haja alteração do objeto de contrato e sejam aprovados pelo Senhor Primeiro-Secretário."

Art 29 Este Ato entra --em vigor na data de
sua publicação.
Sala da Comissão Oiretora, 1O de junho de

1987. - Humberto Lucena - José lgnáclo
Ferreira -Dirceu Carneiro - Jutahy Magalhães.
- - - ( • ) ATO N• 31, DE 1987,
DA COMISSÃO DIRETORA

DiSpõe sobrê Udtações e contratos no
Senado Federal e dá oubas providêncl...

12
Oficio n9 S/11, de 1987 (n9187/87, na origem),
relativo à proposta para que seja retificada a Resolução 11' 191, de 1986, que- autOriza a Prefeitura

Municipal de Aparecida de Goiâhia, Estado de
Goiás, a contratar operação de crédito no valor
de Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões e quinhentos

A Comissão Diretora do. Senado Federal, no
uso de sua competência regimenta], e considerando o disposto no Ato~ 14, de 1986, da Comissão Diretora, resolve:

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

e doze mil cruzados). (Dependendo de parecer.)

13

SEÇÃOI

Olido n•SI12,de 1987 (n' 528/87, na origem),
relativo à proposta para que seja retificada a Resolução n9 244, de 1986, que autorizou a Prefeitura

.Municipal de Campo Graride, Estado do

Mato

Grosso, a contratar operação de crédito no valor
de Cz$_ 155.857.060,80 (ce:nto ec:inqüentae cinco
milhões, oitocentos e cinqüenta e sete mil, sessenta cruzados e oitenta centavos). (Dependendo
de parecer.)

14
Oficio n9 S/13, de 1987 (n9 260187, na origem),
relativo à proposta para que seja retiflcada a Resolução rf' 322, de 1986, que-aiifurizou a Prefeitura
Municipal de Serra, Estado do Espírito Santo, a
contratar operação de cr_êdito no valor _de C;!$
127.680.000,00 (cento e vinte e sete milhões, seiscentos e oitenta mil cruzados). (Dependendo de
parecer.)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente sessão,

(Levanta-qe a sessão às 19 horas e 15 mimitos.)

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 34, de 1987
Acrescenta parágrafo ao art. 100 do
Ato n 9 31, de 1987, da Comissão DJre--

tora.
A co-rrussão Diretora do Senado Federal, no
uso de sua competência regimental, e considerando a urgente necessidade de serem ampliados
determinados serviços. resolve:

Art. 19_ O artigo 100 do Ato da Comissão Oiretora n9 31, de 1987, fica acrescido do seguinte
parágrafo:
.. § 79 No caso de acréscimo de obras,
serviços ou compras, os 8d.itamentos contra-

Disposições Preliminares
Art 1~ As licitações e os contratos atinentes
a obras, serviços, compras e a1ienações no Senado Federal regem-se pelas normas consubstanciadas neste Ato.
Art. 29 Para os fins deste Ato considera-se:
1- obra - toda construção, refonna ou ampliação de imóveis real~_Qa por execução direta
ou indireta:
II- serviço --- toda atividade realizada direta
ou indiretamente, tais como demolição, fabricação, conserto, instalação, montagem, operação,
conservação, reparação, manutenção, transporte,
comunicação, trabalhos técnicos profissionais e
locação de bens móveis e imóveis;
UI- compra -toda aquisição remunerada de
bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente;
lV-alienação- toda transferência de domínio de bens a terceiros;
V- execução direta - realização de obra ou
serviço pelos próprios órgãos do Senado;
VI- execução indireta - reaJização de obra
ou serviço em que a admihlstraç~o <:::ontrata com
terceiros, sob qualquer dos regimes ou modalidades:._
_ _
a) empreitada por preço global - quando a
execução da obra ou serviço é contratada por
preço certo e total;
b) empreitada por preço unUário - quando
a execução da obra ou serviço é contratada por
preço certo de unidades determinadas;
c) administração contratada- quando a execução da obra ou serviço é contratada mediante
reembolso das despesas e pagamento da remuneração ajustada para os trabalhos de administração;

d) tarefa - quando se contrata mão-de-obra
para pequenos trabalhos, por preço ·certo, com
ou" sein-fornecimento de material;
• RepuhUc:ado por haver saído· c:om lnoorreçôes no
DCN (Seçã:o ~de 26-5-87.
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vn- projeto básico - o conjunto de elementos que defina a obra ou serviço, ou complexo
de obras ou serviços objeto da licitação, e que
possibmte a estimativa de seu custo _final e prazo
de execução;
VIII- projeto exe<:utivo - o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução
completa da obra;
D<- contratante_- o Senadp Federal;
X-contratado- a pessoa fisica ou juridlca
signatária de cOntrato cOm ó Senado Federal.
§ 1~ As obras e serviços serão executados
nos seguintes regimes~
a) execução direta;
b) execução indireta, nas seguintes modalidades:
1 - empreitada por preço global;
2 - empreitada por preço unitário;
3- administréição conb'atada;
4-tarefo.
§ 29 As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetas padronizados por tipos,
categorias ou classes,_ ex<:::eto quando o projeto
padrão não atender às condições peculiares do
local ou às exigências específicas do empreendimento.
_
_
Art. ~ Nos projetas básicos e projetas executivos de obras e serviços serão conSiderados principalmente os seguintes requisitos.
I - segurança;
n- funcionalidade e adequação ao inte('e$Se
público;
_
III- economia na execução, conservação e
operação;
IV- possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no lcxal para execução, conservação e·operação;
V- facilidade na ex~c:ução, conservação e
operação, sem prejuízo da durabilidade da obra
ou do serviço:
VI- adoção das normas técnicas adequadas.
SEÇÂOIT

Da Autorização ela Despesa
Art 49 A realização de toda e qualquer despesa no Senado Fe.de_ral dependerá de prévia e expressa autorização da autoridade competente, na
forma do disposto nesta Seção.
§ }9 O responsável pelo setor interessado na
execução da obra ou serviço, ou na aquisição
do material formalizará pedido de autorização da
despesa à autOridade legalmente investida de tal
poder.
_
_ ____
_
§ 2 9 Deverão acompanhar o pedido de autorizã.ção da despesa:
·
a) exposição circunstanciada, justificando a
necessidade da obra, serviço ou material;
b) orçamento da obra, seiviço ou compra, elaborado pelo órgão competente, mediante solicitação do interessado.
§ 39 Precederá a ~utorlzação da despesa_ a
verificação, pela autoridade competente, da existência de disponibilidade orçamentária, mediante
documento comprobatório do respectivo bloqueio.
Art 59 É facultado ao Presidente do Senado
Federal delegar competência_ para autorizardes-:pesas ao Primeiro-Secret.ãr!o e ao bifetOr=Geriil,
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__ X- outros comprovantes de publicações;
~-demais

documentos relativos à licitação,

ParágraJo único. Em qualquer caso, -o procedimento licitatório será precedido de autorização
da despesa pela autoridade competente.

CAPÍTULO II

Das Ucltaçóes
SEÇÃOI

Disposições Qerals
Art. 69 As obras, serviços, compras e alienações no Senado Federal, quando contratados
com terceiros, serão necessariamente precedidos

de licitação, ressalvadas as exceções previstas
neste Ato.
Art 79 A licitação destina-se a selecionar a
. proposta mais vantajosa para o Senado Fêderal

e será processada e_julgada em esbita conformidade com os principias básicos da igualdade,
da publicidade, da probidade administrativa, da
vincufação ao instrumento convocatório, do julga-

mento objetivo e dos que lhes são correlatas.
§ '19 É vedado admitir, prever, incluir, ou tolerar, nos atos de convocação, c_láu_s_l,ll~ ou condições que:
a) comprometam, restrinjam -ou· fruStrem_ o
caráter competitivo do procedimento lidtatório;
b) estabeleçam preferências ou distinções em
razão da naturaJidade, da sede ou do domicílio
dos licitantes.
§ 29 A licitação não será sigilosa, sendo públicos, e acessíveis ao público, os atas de seu procedimento, salvo quanto ao c.ontéudo das propostas, até a respectiva abertura.
Art. 89 Todes quantos participem de licitaç-ão
instaurada e procedida pelo Senado f"ederal têm
direito público subjetivo à fiel observânCia do pertinente procedimento, nos tennos deste Ato.
Art 9'1 O procedfmento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo,
. devidamente autuado, protocolado e numerado,
contendo a autorização respectiva, a indicação
sucinta de seu objeto e do rec:t.Jfw_ próprio para
a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:
I - edital ou convite e respectivos anexos,
quando for o caso;
_
___ _ ___ _
D- comprovante das publicações do edital resumido, da comunicação às entidades de cl8.$Se
ou da entrega do convite;
m-originãl das propostas e dos ·documentos
que as instruírem;
IV -atas, relatórios e deliberações da comissão julgadora;
V- pareceres técnicos óu jurídicos emitidos
sobre a licitação;
VI-atas de adjudicação e de homologação
do objeto da licitação; ___ _
vrr- recursos eventualmente apresentados
pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões;
_
VUI- despacho de anulação ou de revogação
da licitação, quando for o_caso;
IX-termo de contrato_pu_j~errto_equiva
lente, conforme o caso:

Art. 10. Não será admitida a realização de licitações sem o atendimento prévio dos seguintes
requisitos:
1- defmição precisa do seu objeto e, se referente a obra· ou serviço, quando houver projeto
básico aprovado pela autoridade competente;

II- existência ou previsão fundamentada de
recursos orçamentários com a indicação do respectivo bloqueio para cobertura dos compromissos a serem assumidos.
§ 19 O disposto neste artigo aplica-se aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação.
§ 29 Ã infringência do disposto neste artigo
implica a nulidade dos atas ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado
causa.
Art. 11: As lfcitaÇDeS sefãõ autorizadas:
r- pelo Presidente, a concorrência;
II- pelo Primeiro-Secretário, a tomada de preços e, quando relativo a obras e seavlços de engenharia, o c;onvite;
UI- pelo Diretor-Gêral, o convite relativo a
compras e outros serviços.
-Art. ·12. A execução das obras e dos serviÇos
deVe ser programada, sempre, em sua totalidade,
com previsão de custos atual e fmal. tendo em
conta os prazos de sua conclusão.
§ 19 Ê proibido o parcelamento da ·execução
de obra ou de serviço, se exiStente previsão orçamentária para sua execução total, salvo insufi·
ciência de recursos ou ~omprovada conveniência
administrativa.
§ 29 Na execução parcelada, a cada etapa ou
conjunto de etapas de obra ou serviço há de cor·
responder licitação distinta, mantida a modaJidade.que, legalmente, seria adotada para o total
da obra ou serviço.
.
§ 39 Em qualquer caso, a autorização da despes~rserá feita para o custo final da obra ou serviçO
projetado.
.
Art. 13. Não poderá particlpar da licitação ou
da execução de obra ou servi_ço:
1- o autor do projeto, pessoa física ou jurídica;
D- empresa, isoladamente ou em consórcio,
da qual o autor d'! projeto seja dirigente, gerente,
adonista ou controlador. responsável técnico ou
subcontratado, bem como servidor ou dirigente
do Senado Federal. _
,
§ 1? É permitida a participação do autor do
pi'ôjetó Ou da empresa a-que._se refere o inciso
ll, na Jidta.ção de obra ou serviço ou na sua execução, como consultor ou técnico, exclusivamente
a__s_erviço da Administração do Senado Federal.
- § 29 n disposto neste artigo não impede a
liCitaÇão ou contratação de obra ou serviço que
inclua a elaboração de projeto executivo como
encargo do contratado ou pelo preço previamente
fixado pela Administração do Senado Federal.
§ 39 O órgão ou entidade que elaborou o pro-jeto a que alude este artigo poderá, excepcionalmente, ajuízo do Presidente do Senado Federal, presentes razõe:;; de interesse público, quaJificar-se para a execução do projeto.
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Art 14. As compras, sempre que possível e
conveniente, deverão:
-1..:.._atendei- aO principio da padroniZação, que
imponha compatibilidade de especificaçôes técnicas e de desempenho, observadas, quando for
o caso, as condições de manutenção e assistência
técnic_a; _
.
II -levar em conta o sistema de. re,gi~o de
preços a que se refere o Dec~eto-Lei n'' 2.300/86;
[)[-submeter-se às condições de aquisição e
pagamento semelhantes às do setor privado.
SEÇÃOII

Das modalidades e Umites de Udtação
Art. 15. São modalidades de licitação:
1- concorrência;
II -tomada de preços;
m-convite;
N- concurso;
V-leilão.
§ 19 Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir
os requisitos mínimos de qualificação exigidos
no edital para a execução d~ seu objeto.
§ :29 Tomada de preços é a modalidade de
licitação entre interessados previamente cadastfãdos, observada a necessária qualificação.:
§ .31 CorlVI.'te é 'a modalidade "de licitaçã_o en~
tre, no mínimo, 3 (três) interessados dq ramo
pertinente ao seu objeto, cadastrados pu__ nã~ es..
colhidos pela comissão julgadora ou por servfdor
designado pela autoridaâe competente e convocados, por escrito, com a antecedência mínima
de 3 (três) dias.
§ 49 Concurso é a r:nodalidade de lici~ção
entre quaisquer interessados para escolha de tra~
balho técnico ou actístic;.o, mediante a_ instituição
de prêmios aos vencedores,
§ 59 Leilão é a _modalidade de licita~ão entre
quaisqUer interessaçi_os para a venda de materiais
considerados alienáveis na forma do arl 73.
§ 69 As licitações de âmbito internaCiOnal .
ajustar-se-ão às diretrizes estabelecidas pelos ór~
gãos responsáveis pela política monetária e pela
políl;ica de comércio exterior.
Art. 16. O concurso, a que se refere _o § 4~
do artigo 15, será realizado pela Comissão Perma~
nente de Licitação ou por Comissão especiaJmen~
te designada, e deverá ser precedido de regula~
mente próprío, a ser obtido pelos interessados
no local indicado no edital.
§ 19 O regulamento deverá indicar:
a) a qualificação exigida dos participantes;
b) as diretrizes e a forma de apresentação do
trabalho;
c} as condições de realização do concurso e
os prêmios a serem concedidos.

§ 2~ Em se tratando de projeto, o vencedor
deverá autorizar o Senado Federal a executá-lo
quando julgar conveniente, mediante licitação, da
qual poderá participar seu autor.
Art. 17. O leilão, a .que se refere o § 59 do
artigo 15, será realizado pela ComissãO Pe"rinanente de Ucitação, ou por servidor ou comissão
especialmente designados, ou, ainda, por leiloeiro
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oficial, procedendo-se na forma da legislação pertinente.

§ te Todo bem a ser leiloado serápreviarn~n
te avaliado pela administração, para fixação do
preço inicial de venda.
§ 2~ Os bens arrematados serão pagos à yj~
ta, ou no percentual estabelecido no edital, e ime-

diatamente entregues ao arrematçanteJ após a assinatura da respectiva ata, lavrada no local do leilão.
§ 3~ O edital de leilão _deve ser amplamente
divulgado.

Art. 18. As modalidades .de lici~ção a que
se referem os incisos I a III do artigo 15 serão
determinadas em função dos seguintes limites,
tendo em vista o valor estimado da contratação:
1- para obras e serviços de engenharia:

convite-até Cz$ 1.500.000,00;
tom a d __ a de_ preços - até
Cz$]5.000.000,00;
c)
concorrência- acima de_ Cz$
15.000.000,00;
n- para compras e serviç_Qs__não___reJ~riçlos no
inciso anterior:.
a)
convite-atê Cz$ 350.000,00;
b)
tomada de preços- até C~$
10.000.000,00:
c)
concorrência- acima de Cz$
10.000.000,00.
§ 1~ A concorrência é a modalidade de.licitação cabível na compra ou alienação de l;iens imóveis, na c:oncessão de direito real de uso e na
concessão de serviço ou de ob.ra pública, qualquer que seja o valor de seu objeto.
§ :2? Nos. casos_~ que c:ouber convi~, a administração poderá utilizar a tomada de preços
e, em qualquer caso, a concorrência, --· -·-· __ ·a)
b )

SEÇÃOIII

Da Dispensa de Uc:itação
Art. 19. É dispensável a licitação: .
I - para obras e serviços de engenharia até
Cz$ 100.000,00;
n- para outros serviços e. compras até Cz$
15.000,00;
lll- para alienações, nos casos previstos neste
Ato;
W- nos casos de guerra; grave perturbação
çta ordem ou calamidade púbUca;
V- nos casos de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação perigosa ou crítica que possa ocasionar prejuízos,
prejudicar o regular desempenho da atividade
parlamentar ou· comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou particulares;
Vl- quando não acudirem interessados .à. licitação anterior, que não possa ser repetida sem
prejufzo para o Senado Federal;
Vll- quando a operação envolver concessionário de serviço público e o objeto do contrato.
for pertinente ao da concessão;
VIII- para a contratação de serviços técnicos
com profiSsionais de notória especialização;
IX- para a contratação de profissional de qualquer setor artísti<::o, _çliretamente ou através de empresário, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;

X- para aquisição ou arrendamento de imóvel
destinado ao Senado Federal;
XI- para a aquisição ou restaur.açao de obras
de arte e objetos históricos, de autenticidade certi.,.,
. .. .
·,-· .
ficada;
_XII-quando as propostas apresentadas consignarem preÇos manifestamente superiores aos
praticados. no mercado, ou forem incompatíveis
co.nLos.flxadcis pefos órgãos estatais incumbidos
do controle oficial de preços, casos em que se
admitirá a contratação direta dos bens serviços,
por valor não superior ao de mercado ou ao constante. do registro de preços a que se refere o Decreto-Lei n" ?.300/86.

e

Parágrafo único. A hipótese aventada no inciso VIII deste artigo só tem lugar quando se trate
de servfÇi::nfieãifo ·ou íncorilum, càpaz de exigir,
na seleção do executor de confiança, um grau
de subjetividade que tião Se possa medir por critéríoS objétívos-;-oU i:jüâildo seja considerada a notoriedade profissional, recOil.hecível àqueles que alcancem status exponencial em qualquer profissãõ otf Oficio, ainda que rotineiro.

Art.. 2.0. __É.in.eXi9fveià-JiCitãÇâo quando houver
inviabilidade jurídica de competicão, em especial:
1- para a aquis(ção de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos
por produtor, empresa ou representante comercíai·exciusTvo;
_11- pafa a aquiSiÇãO de materiais, equipi:l.mentos ou gêneros sujeitOs a padronização_ou uniformidade, por órgão oficial ou mediante representação de cat~goria profissional, quando não for
poss'"wel estabelecer critério objetivo para o julgarQento das propostas;
lii- Para a contratação, com profissionais ou
firfnas de notória especialização, dos serviços
enumerados no art. 24;
N ___::quando· a operação envolver exclusivamente pessoas jurídicas de direito públicO interno,
ou entidades paraestatais, ou, ainda, aquelas sujeitas ao seu controle majoritário, exceto se houver
empresas privadas que possam prestar ou fornecer os mesmos bens ou serviços, hipótese em
que todas ficarão sujeitas à licitação.
Art. .21. Nas !"tipóteses previstas nos artigos
19 e 20, a licitação será dispensada ou terá ratificaçia a sua inexigibilidade:
(-pelo Diretor-Geral, até o nível de. convite,
para compras e serviços;
1t- pelo Primeiro-Secretário, até o nJvel de tomada de preços;
III- pelO ·presidente, quando o valor correspondente atingir o nível de concorrência.
Parágrafo único. O responsável pelo órgão interessado n<;~. contratas:ão, antes de encaminhar
o processo-respectiVo à autoridade competente
para autorizar a dispensa da licitação ou ratificar
a sua inexiQJbilidade, providenciará junto pelo
menos 3 (três) c:oncorrentes, sempre que possível, propostas para fornecimento do material ou
execução·da obra ou serviço.
Art. .· ~2: A.s dispensas previstas nos incisos IX.
XI e. XII do. ~rtigo 19 e as inexigjbili~ades a que
se referem os incisos I( e lll do artig9 20, necessariamente: justificadas, deverão ser comunicadas,
dentro de 5 dias, à autoridade superior, que as
ratificará ou promoverá a responsabilidade de
quem as ordenou. Ratificadas, promover-se-á a
celebração do contrato.

a
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Art. 23. Sempre que ocorrer qualquer das hipóteses previ~tas noS artigos 19 é 20, o processo
será instruído com os seguintes elementos;
I -justificativa da necessidade da compr"a,
obra ou serviço;-- TI- carr;ctel"izil.;ã,j da situaÇã:O ..excepciOnal,
quP. jU!oul1que a dispensa ou inexigibilidade, e indicaJ:âO do rli~~=--~itivo k-ç;al que a ampare;
Tl~- razões da escolha do fornecedor ou executant.:.;
Art. ~4. Para (;s fins deste Ato; consideram,:.se
serviços técnicos prC)fissionais especializados os
trabalhos relativos a: ·
1- estudos técnicos, planejamentos e projetas
básicos ou executivos;
II- pareceres, perícias- e avaliaçõeS em geral;
m- assessorias ou consultarias técnicas e auditorias;
IV- fiscalização, supervisão ou gerenciamento
de obras ou serviços;
V- patrocínio ou defesa Cle Causas judiciais
ou administrativas.
Art 25. Considera-se de notória especialiZa- ·
ção o profissional ou empresa cujo conc:eito no
campo de sua especialidade, decorrente de de- .
sempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados c:om
suas atividades, permita inferir que o seu trabalho
é o mais adequado. à plena satisfação do objeto
do contrato.

SEÇÃO lV

Do Ato Convocatório

Art. 26. O ato convocatório, que vincula inteiramente a Administração e os licitantes às suas
cláusulas, conter.(. no Preâmbulo, o número de
ordem da mo_dalidacle de licitação em série anual,
a finalidade da Jidtação, a menção de que será
regida por este Ato, b local, dia e hora para recebimento da documenta.ção~ quando for o caso, e
da proposta, bem como para início da abertura
dos envelopes, e indicará o seguinte:
1- objeto da licitaçãO, em descrição sucinta
e clara;
II- prazo e condíções de execução e de entrega do objeto da licitação;
lll- sanções para o caso de inadimplemento;
IV- condições de pagamento e, quando for
o caso, de Jeajustamento de preços;
V- condições de reCebimento e aceitação do
objeto da licitação;
\11- çondições para _participas:ão na llcitaç.ão
e forma de aprese.ntaçã~:;; .das p.rõj)oStãSi VII- critério para o julgamento;
VIU -local e horário em que serão fornecidos
elementos, _informações e_ esclarecimentos relati~
·- ·
vos à licitaç~o;
IX- obrigatoriedade de ftxaçãO ·do praZo de
validade da proposta peló licitante;
X-oUtras indic~ões,_específicas ou peculiares da licitação.
- -§ · lo O oriQinal do a:to convoCatórfõ · deverá
~datado e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no pio<:"êsso de licitação, e
dele extraindo-se as cópias integrais ou resumidas
para sua divulgação.
§ 2~ O ato convocatórto fiXará um prilzo mínimo de 30 (trinta) dias para concorrêncía e C0!1-
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curso, de 15 {quinze) dias para tomada. de preços
d) i_nscrição do ato constitutivo, no caso de
socied.a.d.es civis, acompanhada de prova de diree leilão, e de três dias para convite.
Art. 27. Decairá do direito.. de impugnar os toria em exerclclo;
e} decreto de autorização, devidamente arquitermos do ato convocatório de lidté!,ç~ aquele
vado, em se tratando de empresa ou Sociedade
que, tendaMo aceito sem objeção, venha, __ após
o julgamento desfavorável, a apontar falhas ou . estrangeira em funcionamento no PaíS.
§ 2~ A ·doCumentação relativa à capacidade
irregularidades que o viciariam,
Arl 28. Nas concorrências de âmbito inter- técnica, conforme o caso, consistirá em:
a) registrO ou iltScrição Oa respectiVa entidade
nacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes
da política monetária e do comércio eJo..terior _e
de f~SC;a1ização do exercicig profissional pertinente;·
atender às exigências dos órgãos competentes.
b) comprovação de aptidão para desempenho
d~ atividade pertinente e compativel, em quantiSEÇÃOV
dades e prazos, com o objeto da licitação, e indicaDa PubHddade
ção das instalações e do aparelhamento técnico
adequado e disponível para a realização do objeto
Art. 29. A publicidade das licitações será asda licitação;
segurada, com a antecedência mínima em relac) outros documentos que, a critério do Senação à data de recebimento da documentação e/ou
do Federal, sejam considerados necessários à
proposta:
avaliação da capacidade técnica dos interessados,
I - de 30 (trinta) dias, no caso de concorrência
tais como os referentes a licenças de fabricação
e concurso. mediante publicação do edita], em ou assistência técnica, firmas representadas, oriresumo, no Diário Ofldal da antão, durante gem das matérias-primas, procedimentos de contrês dias consecutivos, com indicação do local trole de qualidade e relação de equipe técnica
em que os interessados poderão obter o texto com curiiculos· profissionais;
integral e todas as informações ~bre o objeto.
d) prova do atendimento de requisitos previsda licitação;
tos em lei especial, quando for o caso.
II- de 15 (quinze) dias, na hipótese de tomada
§ 39 A. docum~ntação r~lativa à idoneidade
de preços, mediante a fixação do edital em local
financeira, conforme o caso, consistirá em:
ace-ssível aos interessadqs, comunicação às enti~
a) demonstrações contábeis do último exerdades de classe que os representem e publicação cício que comprovem a. boa situação financeira
de aviso no Diário Oficial da llnl.ão;
da empresa;
m- de 3 (três) dias, no caso de convite, oqser~
b) certidão negativa de interdições e tutelas,
vado o disposto no § 3~ do artigo 15.
pedido de falência ou concordata, ou execução
Parágrafo único. A publicidade a que se refere patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede
o inciso I deste artigo efetivar~se--.á aind., mediante da pessoa jurídica ou do .domicílio da pessoa fípublicação dos avisos em pelo menos um jornal sica.
de grande circulação.
.
_§ 4" A documentação relativa à regularidade
Art. 30. A Administa:ªção poderá utilizar ou- fiscal, conforme o caso, consistirá em:
tros meios de informação ao seu ·~c:ance para
a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas
maior divulgação das licitações, com o objetivo Físicas .(CPF) ou na Cadastro Gera:! de Contride ampliar a área de competição.
buintes (CGCJ;
Art 31. Qualquer alteração do ato convocab) prova de quitação com a Fazenda Federal,
tório, durante a fluência do .respectivo prazo, impli- Estadual e Municipal .
. cará sua prorrogação por número de dias igual
§ 5? O Senado Federal, nas obras e serviços
ao dos decorridos entre a primeira publicação de grande vulto ou complexidade, poderá estabedo aviso de licitação e a c!o ayjso de alteração, lecer, no instrumento convocatório da licitação,
usando-se para divulgação desse fato os mesmos a exigência de capital mírilino registrado e realizameios que serviram para noticiar a licitação.
~o. como dado objetivo de comprovação da idoneidade financeira das empresas licitantes e para
efeito de garantia do adimplemento do contrato
SEÇÃOVI
a ser ulteriormente celebrado.
Da Habilitação
§ 6 9 Os documentos referidos nos parágraArt. 32. Para a habilitação nas licitações, exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, docu- fos anteriores poderão ser apresentados em original, por qualquer proceSso de cópia autenticada,
mentação relativa a:
ou publicação em órgão de imprensa oficial.
1- capacidade jurfdica;
n- capacidade técnica;
§ · 79 Em cada Ucit8ção poderá ser exigida,
m- idoneidade financeira;
· aindâ; a relação de COmPromissos assumidos peVI- regularidade fiscal.
lo interessado, que importem diminuição de capa§ 19 A documentação relativa à capacidade cidade operativa ou absorção de disponibilidade
jurfdlca, conforme o caso, consistirá em:
financeira.
a) cédula de identidade;
§ 89 A documentação de que trata este artigo
b) registro comercial, no caso d.e empresa inpoderá, excepcionalmente, ser exigida também
dividual;
nos casos de convite.
c:) ato constitutivo e alterações respectivas, es§ 99 O c~rtificado de regi~o cadastral a que
tatuto ou cOntrato social em vigor, dr:Mdamente
registrados, em se tratando de sociedades comer- se. refere o § 1ç do art. 57 deste Ato substitui
ciais, e, no caso de sociedades por ações, acom- os documentos enumerados neste artigo, obripanhados de documentos de eleição de seus ~ii gada a parte a declatar, sob as penalidades cabíministradores, na forma da lei que rege o registro veis a superveniência: de fato impeditivo da habilido comén::lo;
- tação.
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§ 1O. A Admiitistração poderá aceitar certificado de registro cadastral emitido por órgão ou
entidade federal, desde que previsto no edital.
§ 11. As empresas estrangeiras que não funcionem no País atenderão, nas licitações internacionais, às exigências dos parágrafos anteriores,
mediante documentos equivalentes, autenticados
pelos respectivos Consulados e traduzid® por tradutor jurainentada, desde que eStejam consorciadas com empresas nacionais.
§ 12. H~Emdo ·interesse público, empresas
em regime de concordata poderão partidpar de
licitação para compra.
§ 13. Das pessoas jurídicas ou finnas individuais que gozem de condições especiais na que
se refere a registro e tratamento fiscal, exigir-se-á
documentação prevista na legislação especifica.
§ 14. A inabilitação do licitante em qualquer
das fases do procedimento licitório importa pre-clusão do seu direito de participar das fases subseqüentes.
Art. 33. Nas concorrências haverá, obrigatoriamente, uma fase de habilitação preliminar, destinada a comprovar a qualificação dos interessados para atender ao objeto da licitação.
·
Art. 34. , Para a habilitação preliminar, que antecederá, sempre, a abertura das propostas, serão
exigidos os seguintes documentos:
1- parte básica -os referentes à capacidade
jurídica e regularidade fiscal;
II- parte. esp~ífica - os relativos à. capaddade técnica .e idoneidade financeira.
Parágrafo único. Os documentos exlgidos para a parte específica da habilitação preliminar são
os relacionados no art. 32, §§ 29 e 39, poaendo
ser complementados em razão da natureza espe-cial da obra, serviço ou fornecimento, de exigência
de capital mínimo registrado e realizado, do valor
da concorrência, da natureza do seu objeto e condições de mercado, qa relação de contratos er:n
vigor, e outros elementos que permitam ava1iar
a capacidade técnica e a idoneidade financeira
do interessado, devendo tais exigências constar
do edital.
Art. 35. A participação em tomada de preços
somente será facultada aos interessados previamente cadastrados.
Art 36. E.facultado ao Senado Federal exigir,
em razão do vulto e da complexidade do objeto
da tomada de preços, documentação _complementar para habi1itação, inclusive no que se refere
a c::apita1 mínimo realizado e registrado para a
- participação.
-·
Art ':J7. À participação em convite, exigir-:se-á
apenas que o interessado seja do ramo pertinente
ao objeto da licitação.
Art 38. Quandq permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observarse-ão as seguintes normas:
I - comprovação do compromisso, público ou
particular, de constituição de .consórcio, subscrito
pelos consorciados;
11--:- indicação da empresa responsável pelo
consórcio que deverá· atender às con41Ções de
liderança, obrigatoriamente f~d~~ no edital;
m- apresentação dos documentos exigidos
no artigo 32, por parte de cada consorciada;

IV- impedimento de participação de empresa
consorciada, na mesma licitação, atravês de mais
de um consórcio ou isoladamente.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sesão II)

No consórcio de !m1Presas naciOnais e

estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente,
à empresa nacional, observado o disposto no inci~
so II deste artigo.
§ 2~ O licitante vencedor fic:a obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e registro do consórcio, nos termos do
compromisso referido_ no inciso I deste_ artigo.

SEÇÃOVII

Das Propostas

Art. 39. A proposta d~verá obedecer aos' seguintes requisitos:
1- ser datilografada em duas vias, redigida em

vernáculo, em Unguagem clara, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, assinada na última folha
e rubricada nas demais e entregue em envelope
lacrado, o qual conterá na parte externa e fronteiriça, além da Identificação do licitante, as indica-

ções referentes à licitaç:ão;
II- ser entregue no local, período e horário
fixados no ato convocatório;

m---conter declaração e.wressa de aceitação
integral e irretratável dos termos e çondições dos
atas convocatórias;
IV- consignar os preços unitários e total em
algarismo, e o total geral também por extenso,
em moeda corrente no País, neles induídos todos
os tributos e demais despesas que incidirem sobre
o fornecimento do material,_ prestação do serviço
ou execução da obra;
V- conter o prazo de validade;
VI- estar acompanhada de amostra, catálogo,
prospecto ou documento equivalente, devida~
mente identificado, quando necessário;
VII- consignar outros requisitos exigidos nos
atas convocatórias.
SEÇÃOVITI

Do Julgamento
Art 40. A concorrência será processada e julgada com observância do seguinte procedimento:
l-abertura dos envelopes "documentação" e
sua apreciação;
li- devolução dos envelopes "proposta", fechados, aos concorrentes inabilitados, desde que
não tenha havido recursos ou após sua denegação;
III- abertUra dos envelopes ''proposta" dos
concorrentes habilitados, desde que transcorrido
o praza sem interposição de tecursos, ou _tenha
havido desistência expressa, ou" após o julgamento dos recursos interpostos;
·
IV- julgamento, com a classificação das propostas.
§ }9 A abertura dos envelopes "documentação" e "proposta" será realiz.ada sempre em ato
público, previamente designado, do qual se lavrada ata circunstanciada, assinada pelos licitantes
presentes. facultativamente, e_ pela Comissão ou
servidor designado.
§ 29 Todos os documenos e envelopes_ "proposta" serão rubricados pelos licitantes presentes
e pela Comissã.o_o.u servidor designado.
§ .3' É facultad<l à ComJssão ou_ autoridade
superior, em qualquer fase da conc~rrência, a

promoção de ch1igência, destinada a esclarecer
ou a complementar a instrução do processo.
§ 4° O dispoStO neste artígo aplic::a-se, no que
couber, ao concurso, ªo leilão, à tomada de preços e ao-convite.
§ 59 Ultrapassada a fase de habilitação (incisos I e II), e abertas as propostas (inciso m), não
rriais c:abe inabilitar os licitantes por motivo relaclonado c.om capacidade jurídica, capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade fiscal,
salvo em razão de fatos supervenientes, ou s6
conhecidos após o julgamento.
Art 41. No julgamento das propostas, a co·
missão levará em consideração QS_seguintes fat~
res:
I - qualidade;
l l - rendimento:
III-preço;
IV -prazo;
V- outros previstos no edital ou no convite.
§ ]9 No exame d_p preço serão consideradas
tecla$ as c;ircunstâncias de que resulte vantagem
para o Senado Federal.
.
-· "§ ~ Será obrigatória a justificação esc_rita da
comissãO jUIQadora ou do responsável pelo convite, quando não for escolhi~a a proposta de menor preço.
-§ 39 Não se wnsiderará qualquer oferta de
vantagem niio pfevista no edital ou no convite,
nem preço oU vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes.
§ 49 Nãó se admitirá proposta que apresente
preços unitários_ $mbólicos, IrrisóriOs qu de valor
zero, ainda que o ato convocatório da licitação
não tenha estabelecido limites mínin1Q.S.
---Art. 42. Na hipótese de incoerênCia entre o
preço unitário e o total resultante de cada item,
prevalecerá o primeiro; ocorrendo discordância
entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos.
Art. 43. Ocorrendo absoluta igualdade entre
duas ou mais propostas, a comissão julgadora
ou o responsável pelo convite solicitará dos proponentes propostas de desempate e, -persistindo
o empate, a decisão será tomada mediante sorteio.
- Art 44. Em igualdade de c::ondições, à vista
do critério ou julgamento estabelecido no instrumento convocatório, será assegurada preferência
aos bens ServiÇOs produzidos, no País, por emw
presas nacionais.
---Art. --45. Mediante despacho fundamentado. a
autoridade competente poderá desqualificar ][dw
tante, sem <:fireito a indenização ou re~rcimento
e sem prejUíZo de-oüirá.S sanções cabíveis~ se ficar
corl!provada ~ocorrência de fato ou clrcun.stância
que desabone sua capacidade jurídica, técnica
ou financeira.
Art. 46. __ O julg<lffiento das propostas será objetivo, devendo ser realizado ~m conformidade
com os tipos de licitação, a critério previamente
estabelecido no ato convocatório e de acordo
com os fatores exclusivamente nele referidos.

e

_P~rágrafo Ú!l.iCo. .Para efeito deste éirtigõ,
constituem tipos de licitação:
- ã) a de menor preço;
b) a de melhor técnica;_
~) a de t~cniq~. e preço;
--~~d~ preço-.~~~e. em que a administração
fixe um valor inicial e estabeleça, em fuflção dele,
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limites mínfmo e máximo de preços, especific~ados no ato convocatório.
Art. 47. Serão desclassificadas as propostas:
I - que não atendam às exigências do ato
convocatório da licitação;
II- com preços excessivos ou manifestamente
inexeqüíveis.
Arl 48. As licitações serão julgadas por uma
comissão, permanente ou especial, de, no mínimo, 3 (três) membros.
Parágrafo único. No ~o_ de c::onvit_e, a çamissão juJgadora poderá ser substituída por servidor
designado pela autoridade competente.
SEÇÃOIX

Da Adjudicação, Homologação,
Anulação e Revogação

Arl 49. Concluído o julgamento, com a elas~
sificação das propostas e a indicação do vencedor, proceder-se-á à adjudicação do objeto da
licitação à licitante c:lassifica!ia em primeiro lugar.
Art. 50. Efetivad_a a adjudicaç~. a; autoridade
competente homologará o resultado do procedimento licitatório,
- ·
Art. 51. .As licitações serão homologadas:
I - pelo Presidente, a concorrência;
n- Pelo Primeiro..Secretário,_ tQmada de preços e, quando relativo a obras e serviços de ~nge~aria, o convite;-- .
-m...::.._ pelo Diretor_~Gera), -o _convite relativo a
compras e outros serviços.

ª

Art. 52. A licitação será anulada -Se ocorrer
ilegalidade no seU proCessamento ou julgamento,
e poderá ser revogada, a jtúzo da Administraç:ão,
quando for considerada inoportuna ou incoveniente ao interesse público, sem que caiba aos
licitantes qualquer direito a reclamação ou in®nização.
§ }9 Em qualquer caso, a decisão_ dev~rá ser
fundamentada.
§ 29 A núlidade do procedlmento licitatór!o
induz à da contrato.
Arl 53. AAdffiinistração n~o poderá celebrar
o contrato, sob pena de nulidade, com licitante
inferiormente classificado ou terceiro estranho ao
procedlrriento licitatório.

Art. 54. Poder~se-á aproveitar, no todo ou em
parte, procedimento licitatório que contenha vicio,
desde que não acarrete ou venha a acarretar danos ao Senado F~d_gral, _ne~ prejuizo aos direitos
dos lici~tes, ou afeté o direito de participação
de outros interessados.
SEÇÃOX

Do Roglsi:ro Cadastnll

Art. 55. O Senado Federal manterá registro
cadastral de habilitação, com Vistas à rea1ização
de tomada de preços, atualizado pelo menos uma
vez por ano.
Parágrafo único._ A Administração do Seriado
F~deral poderá utilizarwse de registres cadastrais
de oUti"ós órgaos ·ou entidades_ fe_d~rais. _ _
Art. 56. Ao requerer inscrição no cadastro, a
qualquer tempo, o interessado fom~cer~ os_ ele-
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mentes necessários à satisfação das exigências

SEÇÃOXI

do art 32.
Arl 57. Os inscritos serão classificados pot
categorias, tendo-se em vlsta sua especialização, subdivididos em grupos, segurtdo a capacidade

técnica, a situação econômico-financeira, avaliadas pelos elementos constantes da dacumentação relacionada no art. 32.

§ 19 Aos inscritos será fornecido certificado,

renovável sempre que se atua1izar o registro.
§ 29 Para renovação do certificado, os interessados apresentarão novos documentos em
substituição àqueles cujo prazo de validade tiver
expirado.
§ 39 A atuação do licitante no cumprimento
de obrigações assumidas será anotada no respec-

tivo registro cadastral.
Arl 58. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito
que deixar de satisfazer às exigências do art. 32
deste Ato, ou às estabelecidas para a classificação
cadastral
Parágrafo único. Cessados os motivos do
cancelfl.mento, a inscrição poderá ser restabelecida, mediante requerimento devidamente doeu~
mentado.

Arl 59. Os documentos apresentados para
inscrição devem referir~se ao local do domicílio
ou sede do interessado.
§ 19 Os documentos que não contiverem
prazo de validade não poderão ter suas datas de
expedição anteriores a 180 (cento e oitenta) dias
da data de entrega do requerimento.
§ ~ O disposto no parágrafo anterior não se
aplica aos documentos de validade indefinida, os
quais só serão aceitos se expedidos até 30 (trinta)
dias anteriores à entrada do requerimento no Se~
nado Federal.
Art. 60. A habilitação em concorrência enseja
inscrição no registro cadastral, mediante simples
requerimento do interessado.
Art. 61. O interessado que esteja impedJdo
de licitar em órgão ou entidade de qualquer dos
Poderes da União é considerado inabilitado para
inscrever-se_ no registro cadastral e participar de
licitações promovidas pelo Senado Federal.

Arl 62. O registro Cadastral constituj..se de:
1- parte básica, que conterá os elementos referentes à capacidade jurídica e regularidade fiscal;
II- parte específica, relativa à capacidade técnica e idoneidade financeira.

Art. 63. A insdição no registro Cadastral, sua
alteração ou cancelamento, serão julgados por
uma comissão, permanente ou especiat de, no
mínimo, três membros.
§ 19 A comissão para julgamento dos pedidos de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento, será integrada por profissionais legalmente habilitados, no caso de obras,
serviços ou aquisição de equipamentos.
§ 29 Aplica-se à comissão permanente de
que trata este artigo o disposto no artigo 65, no
que couber.
""':
·
Art. 64. Compete ao Diretor da Subsecretaria
de Administração de Material e Patrimônio expedir
o certifica~.? de inscrição no registro cadastral.
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Da Comissão Permanente de Ucltação
Art. 65. O Senado Federa] terá uma Comjs:.
são Permanente de Licitação, composta com o
mínimo de três membros, designados pelo Presidente, dentre servidores indicados pelo Primeiro9-cretário.
.
§ 19 A indicação deverá recair, sempre que
possível, em servidor com formação na área de
administraÇão de material.
§ 29 Os membros da Comissão Permanente
de Licitação não poderão, decorrido o perlodo
de sua investidura, que não excederá a um
ser rec_onduzidos no biênio subseqüente.
§ 3~ Em casos especiais, considerada a natureza do objeto da licitação, poderão fazer parte
da comissão determinados selVidores do Senado
Federal e, ã.inda, especialistas convidados para
esse fim.

ano.

Art. 66. ExcepCionalmente, poderão ser
conStitüfdãS COffi1sSõéS especlais de licitação, obser-;ados- os requisitos--e at:ibuições--estabelecidos
nesta SéÇão.

Art. 67. A presidência das comissões de que
trata esta Seçáo será exercida, em cada caso,
por um de seus membros, mediante designação
do Presidente do Senado Federal.
Pãrágrafo único. Cada comissão terá um secretário designado pelo seu presidente.
Art. 68. Compete à Comissão Permanente de
Ucitação:
I - elaborar os editais e demais atos convocatórlos de licitação;

n- decidir sobre a inscrição e reinscrição no
registro cadastral;
III- habilitar interessados nas licitações;
IV-proceder_à abertura, apuração e análise
das propostas dos licitantes;
V_:_ solicitar, quan~o julgar necessário, pare·
ceres ou laudos técnicos sobre propostas e documentação;
VI-julgar as propostas dos licitantes, encaminhando o processo, instruído com os mapas demonstrativos, relatório e parecer, para homologação pela autoridade competente;
VD- receber e instruir, para decisão da autoridade competente, os pedidos de recursos interpostos por licitantes, deddindo aqueles que forem
de sua competência;
VIII- justificar no despacho adjudicatório a
pr-efé"i"êilcia por determinada proposta, sempre
que não for a de menor preço;
lX-fundamentar a inabilitação de interessado
e a desclassificação de proposta;
X-manter a guarda das propostas e, atê- a
fase de abertura, garantir o sigilo correspondente;
XI- prestar escJarecimentos aos interessados;
XII- elaborar relatórios e atas de suas reuniões;
XJU- exercer outras atribuições correlatas que
lhe sejam cometidas.
Art 69. As dúvidas que surgirem durante as
reuniões da Comissão serão, a juizo do seu PreSidente, por esta resolvidas na.presença dos licitantes _ou deixadas para ulterior deliberação.
Art. 70. O rnembto da Comissão de Ucitação
e o servidor de sua Secretaria farão jus a remune-

ração pela participação efetiva das reuniões, até
o limite de 8 (oito) por mês.
Parágrafo único. O Diretor-Geral, observado
o limite 8 (oito) por mês, poderá arbitrar, em relação à ~:emuneração de que trata o caput deste
artigo, valor equivalente a 70% e 50% para o
secretário e demais servidores, respectivamente,
pela participação nas reuniões da comissão.
CAPITULOlll

Das Alienações
Arl 71. A alienaçãO de_ bens no Senado Federal, subordinada~ existência de tnteresse público devidamente justificado, s~rá sempre precedida de avaliação.
Arl 72. Cabe, exclusivamente, à Comissão
Diretora, autorizar as alienações de bens adquiridos pelo Senado F ederaJ.
.
Art. 73. Será objeto de alienação o material
ocioso, antieconómico ou inseMvel, assim considerado pelo órgão técnico competente ou comissão especialmente designada.
Parágrafo único. Para os efeitos deste ato,
COii.Sidé-i'á-SEn;;atetlak ---------- -- --

a) ocioso, quando, embora em perfeitas concfições de uso, não estiver sendo aproveitado;
b) antieconõmico, quando sua manutenção
ou recuperação for onerosa, ou, ainda, seu rendimento precário, em virtude de uso prolongado,
desgaste prematuro, obsolescência;
c) inservível, quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina, em razão da
inviabilidade de recuperação.
Art 74. A alienação de que trata este Ato efe-tivar-se-á por uma das seguintes formas:
l ___:venda
R-permuta
nl-doação
Art. 75. Aalienaçãodependedelicitação,que
será dispensada nos seguintes casos:
l-doação
ll-permuta
UI- alienação de títulos, na fonna da legislação
pertinente.
§ 19 Nos casos de venda ou permuta, o material será avaliado em consonância com o preço
de mercado.
§ 29 Na hispótese de doação, será indicado,
no respectivo termo; o valor de aquisição ou o
cus_to de produção.

Art. 76. A venda operar-se-á segundo os pro-cedimentos licitatórios. no que couber, podendo
a Administração preferir o leilão, quando os bens,
avaliados isoladamente ou em lotes, atingir quantia não superior a Cz$ 2.000.000.00.
Arl 77. O empenho da despesa com aquisição de bens mediante permuta ficará limitado
à parte que tenha de ser paga, correspondendo
ao efetivo dispêndio financeiro. Tal circunstância
e o valor global abibuído ao bem serão registrados
no histórico da nota orçamentária de empenho.
Parágrafo único. Deverá ser promovida a baixa do bem dado em troca pelo valor original e
feita a incorPoração do novo bem pelo valor da
aquisição, assim considerada a soma da importânCia paga mais a parcela atribuída ao bem_ que
se_ desincorpora.
Art. 78. A _doação poderá se efetuada pelo
Senado FederaL após avaliação de sua oportu-

nidade e/ou conveniência sócio-econômica relati-

vamente à escolha de outra forma de alienação.
Parágrafo único.

A doação poderá ocorrer:

a) quando se tratar de material considefado
antieconômico, para os Estados, Distrito Federal

e Municípios.
b) no caso de material considerado inservível,
para entidades privadas, de caráter filantrópico,
reconheddas de utilidade pública pelo Governo
Federal.
Art. 79.

Verificada a impossibilidade ou a iÕconveniência"-da alienação ·de_materfal classificado como inservível, o Diretot-Gefal détefmin-ãtá
a sua baixa no registro patrimonial e sua conseqüente inutilização, ap6s a retirada das partes eco-nomicamente aproveitáveis, se existentes, para incorporação ao património ou venda.

CAPITULO IV

Dos Contratos
SEÇÃOI

Disposições Gerais
Art. 80. Os contratos administrativos de que
trata este Ato_ regulam-se pelas suas cláusulas
e pelos preceitos de__díreitó público, aplicandose-lhes, supletivamente, disposições de direito privado.
§ 1ç Os contratos devem estabelecer c-om
clareza e pre-cisão as condições para si..!a execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes,
em conformidade com os termos da licitação e
da proposta a que se vincu1am.
§ 29 Os contratos que dispensem licitação
devem atender aos termos do ato que os autorizou
e da proposta, quando for o caso.
§ 3ç O disposto neste capítulo não se aplica
às contratações de pessoal para os serviços prér
prios do Senado Federal.
Art. 81. São cláusulas necessárias em todo
contrato as que estabeleçam:
I - o objetivo _e_ seus elementos caracterislicos;
D-o regime de execução ou a forma de fomecimento;
m-o preço e as condições de pagamento e,
quando for o caso, os critérios de ~justamente;
IV- os prazos de inicio, de etapas de execução,
de conclusão, de entrega, de observação e de
recebimento definitivo, conforme o caso;
V- a indicação dos recursos para atender às
despesas;
.
VI -as garantias ofereddas para assegurar sua
plena execução, quando exigidas;
VII-as responsabilidades das partes, penalidades e valor da multa;
VIII- os casos de rescisão;
IX- o reconhecimento dos direitos do Senado
Federal, em caso de resdsão administrativa, previstos no art 1 20; "
X-as condições de import:4ção, a data e a
taxa de _câmbio para conversão, quando for o

caso.

.
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Parágrafo único. Nos contratos com pessoas
físicas ou jurídicas domiciliadas no estámgeiro
deverá constar, necessaria~ente, cláusula que

declare compe!ente o f9~ ~-o Distrito Federal para
dirimir qualquer questão contf:atual, vedada a instituição de juízo arbitral.
Arl 82. As obras_, os-serViços e as cOmpras
somente serão contratados quando existir a respectiva previsão de recW"Sos orçamentários, ni.e-diante documento comprobatório do respectivo
bloqueio.
Parágrafo ónico. A contratação de obra a serviço dependerá ainda da existência do respectivo
projeto básico aprovado pela autoridade competente.
Art 83. A duração dos contratos _r~gidos por
este Ato ficará adstrita à vigência dos.respectivos
créditos, eX~o quanto aos relativos a projetes
ou inveStiniehtos Tncluídos em orçamento pluria~
nua!, observado o limite- de -cinco anos, podendo
Ser -):lrOITogado se houver interesse do Senado
Federal.
- § 19 Os prazos de inícfo, de etapas de execução; de conclusão e de entrega admitem prorrogação, a critério do Seriado Federal, mantidas
as demais cláusulas do contratO, desde que ocorra algum dos seguintes motivos:
a) aftei'-éiÇãO do prOjeto ou espeCifiCações, pela
Administração;
' b) superveniência de fato excepcional e impreviSível, estranho _à._ v_ontade das. partes, que_ altere
fundamentalmente as cqndições de exec;ução do
c;:on:trato;
_ .---~ __ ~ ~~ -~ ~- . _ :
c) interrupção da execução do contrato ou diminuição -do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse_ da Administração;
d) aumento deis qu8ntidades inicialinente previstas no contrato, nos limites permitidos por este
Ato (art 100, §I');
-- e) impedimento de execução do contrato, por
fato ou ato de terceiro, reconhe.cjdo pela Administração, em documento cont~mporâneo à sua
ocorrência;
f) omissão ou atraso d~ providências a cargo
da AdminiStração, de que resu1te_din~tamente impedimento ou retardamento ro execução do contrato,

§ 29 Toda prorrogação de prazo dependerá
de termo aditivo e deverá ser justificada por escrito
e previamente ãutorizada pela autoridade competente.
·
§ 39 o· Iilnite i:le cincO anos, a qUe se refere
este -artigo, não se aplica aos coirtratos de concessão de serviço público.
Arl 84. O regime juridico dos contratoS administrativos, instituído por este Ato, confere à
Administração, em ,relação a eles, a prerrogativa
de:
I - mOdifiCá-los unlfaterãlnlen-te- Para melhOradequação às finalidades de interesse público;
II- extingui-los unilateralmente, nos casos especificados no inciso_ I do art 122;
m- fiScalizar-lhes a execução;
IV- aplicar sanções motivadas pela inexecução, total ou parcial, do ajuste.
Art. 85. A declaração de nulidade dq_contrato
administrativo opera retroativamente, impedindo
os efeitos jurfdicos que ele, ofdin-áriamente, deveria produzir, além de desconstituir os já prodUzidos.
·
Parágrafo"" único: O «c;: to que éreu ensejo à declaração a que se refere este artigo não exonera
a Administr<Jção, que haja eventualmente auferido
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vantagens do fato, da obrigação de indenizar o
cori.tratãdo, a quem não seja imputável a irregularidade, pelo que houver executado até a data em
que fOr declarada a nulidade.
SEç:AOII .

Da Formalização dos Contratos
Art. 86. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados pela Administração do Senado Federal, que manterá arquivo cronológico dos seus
autógrafos e registro sistemático do seu- extiáto,
salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis~
que se formãiizam por instrumento -público, de
tudo juntando-se cópia no processo que lhes deu
origem.
§ ]9 O "termo de contrato"_e o aditame_nto
respectivo serão assinados pelo representante.le-gal do contratado e Pelo Diretor-Geral, representando o Sena;do Federal, após a aprOvaçãO da
~inuta c~rrespondente pelo Primeiro-Secretário.
§ 29 E nulo e de nenhum efeito o contrato
Verbal com o Senado Federal.
Art. 87. Todo contrato deve mençionar: no
preâmbulo, os nomes das partes e de seus representantes, a fmalidade, o atO que autorizou a sua
lavratura, o número c;lo processo da licitação ou
~ dispensa, a sujeição dos contratantes às normas deste Ato e às claúsulas contratuais.
§ 1~ -- Ã publicação resuinida do instrumento
de contrato ou d.e seus ad_itc;lmentos no_Diário
Oficial da União. -que é condição lndispensável
para a sua eficácia, será providenciada pela Administração na mesma data de sua assinatura.
§ 29- É vedado atribuir efeitos financeiros retroativos aos cOntratos regidos por este Ato, bem
assim às suas alterações, sob pena de invalidade
do ato e responsabilidade de quem lhe deu causa.
Art. 88. _ O "termo de contrato" é obrigatório
nos casos de concorrência, de tom~da de preços
e de dispensa ou inexigibilidade de licitaÇão, em
que o valor do contrato exceda a Cz-$
2.000.000,00 e facultativo nos demais, em que
a Administração poderá substituHo por outros
instrumentos hábeis, tais como· "carta-Contiafo",
''nota orçamentáricl de empenho de despesa",
"autorização de compra"-'otf"ordem de execução
de serviço".
§. 1" Será fomedda aos interessados, sempre
que possível, a minuta do futuro contrato.
§ 2~ Na "carta-contrato", "nota orçamentária
de empenho de despesa", "autorização de compra··, "ordem de execução de serviço" ou outros
instrumentos hábeis, aplica-se, no que couber,
o âisposto no art._BO. _
-Nt:- "89. É permitido a qualquer licitante oconhecjmentq d~ termos do cqntratb c~!ebrado.

Art. 90. A Adminfstração convocará regularmente o interessado para asslnar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo e condições estabele_cidos, sob
perra de decair do díreito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no _art 126. -; -- --

§ 19

O prazo d?- convocação poderá ser proruma vez, por_igual período, quando solicitado dUfãirte O seJJ transcurso pela péirte, e desde
que ocorra motivo juStificádo, aceito pela Administração.
r~ado,
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§ 29 é: facu1tado à Administração, quando _o
convocado não assinar o "termo de contrato" ou
não aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
no prazo e condições estabelecidos, convocar_os

licitantes remanescentes, na ordem de classifi-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)
-"Art. 99. Além das garantias previstas neste
Ato, o Senado Fede(a) poderá exigir compromisso
de entrega de material ou equipamento contratado, firmado pelo fabricante ou produtor, ou por
seu representante autorizado.

cação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições, ou revogar a licitação.

das seguintes moda1idades;
a) caução em dinheiro, em títulos da dívida
pública da União ou fidejussória;
b) fiança bancária;
c) seguro-garantia.
§ 29 Quando exigida, a garantia n~o excederá
de 5% do valor do contrato.
§ 3~ A garantia prestada pelo licitante vem;e-

adita~

. SEÇÃOV.

Da Execução do Contrato

Das Garantias

compras.
,
§ J9 Caberá ao adjudicatário optar por uma

a Administração deverá restabelecer, por

mento, o equilíbrio econôm!co-finançeirp in_ic;:ial.

SEÇÃO IV

SEÇÃOIU

Art. 91. A critério da autoridade competente,
em cada caso, poderá ser exigida prestação de
garantia nas contratações de obras, serviços e
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'Das Alterações dos Contratos

Art. 100. _Qs contratos residas por este Ato
poderão ser alterados nos seguintes casos:
_ I - unilateralmente, pela Administração:
a) quando houver modificaç-ão do projeto ou
das especificaçQes, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor
contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este Ato;
-n- por acordo das partes:
a) -quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b) quando necessária a modificação do regime de eXeCução ou do modo de fornecimento,
em·race·ae v:erificação técnica da-inaplicabilidade
dos termos contratuais originários;_
·
c) quando necessária a modificação da forma
de pagamento, por imposição de _circunstâncias
supervenientes, mantido o valor inicial;
d) para restabelecer a relação, que as partes
pactuaram inicialmente, entre os encargos do
contratado e a retribuição do'Senado Federal para
a justa remuneração da obra, serviço ouJomecimento, objetivando a manutenção do inicial. equilíbrio ecOnômico e financeiro do -contrato.

dor será liberada ou restituída após a execuç~o
do contrato, ou, facultativamente, na proporção
do seu cumprimento.'
Art. 92. A garantia preStada-erritítulos:-1- confere ao Senado Federal, de pleno direito, o poder de deles dispor e aplicar o produto
de sua alienação na ocorrência dos casos previstos no ato convocatório;
D- obriga o prestador da garantia a recompor-lhe o valor dentro de três dias de notificado;
m-autoriza o Senado Federal a reter o valor
residual excedente da garantia para satisfação de
perdas e danos.
Parágrafo único. Os títulos da- dívida pública
serão caucionados pelo seu valor nominal, salvo
§ 1"' O contratado fica ·obrigado a aceitar, nas
se do tipo reajustável, que serão considerados · mesmas· condições ContrãtUaiS, os acréscimos OU
pelo valor· atual, mediante comprovação.
supr_es_s_9~s g!Je $e_ fize~ern n~s qbras, seMços
Arl 93. Os depósitos das cauções em dinhei- ou compras, -até 25% dd valor inicial do contrato,
ro ou em títulos serão efetuados em institUição
câso -paitfcuiar de refonna de ediffcio, ou
e;
financeira oficial, na forma da legislaçãO espede equipamento, até a· limite de 50% para os
cífica.
-seus acréscim~. ·
Art. 94. - A gar.antia do çontrato deverá ser
. § 2 9 ·se no Contrato não houverem sidO Conprestada no prazo estipulado no ato convocatório,
templados preços unitários para obras ou servicontado da ciência da notificação, sob pena de
ços, esses serão fixados mediante acordo entre
desclassificação do licitante, de pleno direito.
as _parteS, _reSpeitaQos os_ limites estabelecido_s no
Art. 95. A garantia fidejussória será dada por
parágrafo anterior.
pessoa jurfdica, de notória Idoneidade, ·com capa§ 39 No caso de supressão de obras ou serViddade fmanceira atestad21 por estabelecimento
bancário e considerada pelo Senado Federal co- - ços,_se_o_contratado já houver adquirido os matemo suficiente para dar cobertura à fiança pres- riais e posto no local dos trabalhos, deverão ser
tada.
'
pagos pela Administração peJos Custos de aquisição, regu]armente comprovados.
Art: 96. A fiança bancária deverá ser prestada
por entidade fmanceira, segundo as normas expe§ 49 Quaisquer novos tributos ou novos endidas a propósito pelos órgãos competentes, decargos legais que venham a ser criados, alterados
vendo, entre outras condições, constar do instruou extintos, após a assinatura do contrato e, commento a expressa renúncia, pelo fiador, aos beneprovadamente, reflitam~se nos preços contrataficias- dó art. 1.491 do Código Ovil:
dos, implicarão a revisão destes para mais ou
Art 97. O seguro-garantia será efetivado mepara menos, conforme o caso.
diante a entrega da competente apólice, emitida
§ 59 O acréscimo ou red_uçã.o de tributos_ e
em favor do Senado Federal por entidade nacional ou estrangeira legalmente autorizada a fui-lcio- novas obrigações legais que se reflitam, comprovadamenie,_ nos_ preços contratados, implicará a
nar no País.
sua revisãO, pará mais ãil para menos, conforme
Art 98. A critério _do Senado Federal, poderá
o caso.
_
,
ser admitida a qualquer _tempo a substituição de
§ & Em havendo alteração unilateral do congarantias, segundo as modalidades previstas nestrato, que aumente os. encargos do contratado,
te Ato.

no

Art. 101. O contrato deverá ser executado
fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas deste Ato, respondendo cada qual pelas conseqüências de sUa inexecuçao total ou parcial.

Art 102. A execução do contrato deverá ser
acompanhada e fiscalizada pela Administração do
Senado Federal.
Parágrafo único. O representante da Adminis-tração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faJtas ou defeitos observados. As decisões
e providências que ultrapassem a sua competência deverão ser solicitadas a seus superiores,
em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 103. O_ contratado é obrigado a reparar,
corrigir, remOver, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total_ ou em parte, o objeto do con-trato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregaçlos.
Art. 104. O contratado é responsável pelos
danos causados diretamente ao Senado Federal
ou a terceiros, decorrentes de sua cu1pa ou dolo
na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pela Mministração do Senado
Federal.
·

Art. 105. . O contratado é_ r_esponsável pelos
encargos trabalhistas, preyidenciários, fiscais e
· comerciais, resultantes da execução do contrato.

J>aráQrafo único. A Administração do_ SenadO
Federal poderá exigir, também, se{juro p-ára ·garantia de pessoas e bens. Para os contratos prec-edidos de lfcitação, essa exigência deverá constar
do Ato convOCatório.
- Art. 106. O Contrãtado, na execução do contrato, sem prejuízo daS responsabi6dades contratuais e legãis,- poderá subcontratar partes da obra,
serviço ou fornecimentO, até o lirhite admitido,
em cada caso, pela Administração do Senado
Federal.
SEÇÃOV!

Da Flscallxação de Obras e Serviços
Art 107. A Administração do Senado Federa]
acompanhará e fiscalizará obrigatoriamente a
execução da obra ou serviço contratado, a fim
de verificar se, ho seu desenvolvimento, estão sendo observado~_ os projetas, especificações e de~
mais requisitos previstos no contrato.
Art. .108. No caso de_obras ou serviços de
engenharia, a fisca1ização se efetivará no loc.al da
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execução, por engenheiro, arquiteto, ou comissão
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Art. · 112. A substituição de integrante da
b) definitivamente, por servidor ou comissão
equipe técnica do contratado durante a execução
designada pela autoridade competente, mediante
da obra ou serviço dependerá de aquiescência
termo circunstanciado, assinado pelas partes,
9a Administração quanto ao substituto, presuminapós o decurso do prazo de observação, ou de
do controle qualitativo e quantitativo, e no acom- do-se esta, na falta de manifestação em contrário,
vistoria que comprove a adequação do objeto aos
panhamento dos trabaJho à vista do projeto.
dentro do prazo de 10 (dez) dias da ciência da
termos contratuct', observado o disposto no art
Parágrafo único. A Administração comunica- substituição.
"103.
..rá ao contratado a designação do engenheiro,
Art. 113. AAdministraçãodoSenadoFederal
n-em se
de compras:
arquiteto ou comissão e suas atnbuições.
poderá exigir a substituição de qualquer emprea) provisoria nte, para efeito de posterior veArt. 109. Cabe à fiscaJização, desde o início gado do contratado, ou de seus contratados, no
rificação da conf
"dade do material com a esdos trabalhos até a aceitação deftnitiva da obra interesse dos s_erviços.
pecificação;
ou serviço, verificar a perfeita execução do projeto
Art. 114. Caberá ao contratado o fornecib) definitivamente, após a verifiCi!Ção da qualie o atendimento das especificações e das dispo- mento e manutenção de um Diário de Ocorrêndade e quantidade- do material e conseqüente
sições de manutenção, bem como solucionar os cias, permanentemente disponivel para lançaaceitação,
~lemas executivos.
mentos no locai da obra ou serviço.
§ 19 Nos casos de aquisição de equipamenParágrafo único. A fiscalização ê exercida no
Parágrafo único. Sel'ão obrigatoriamente retos de grande vulto, o recebimento far-se-á me-interesse exclusivo da Administração, não excluin- gistrados no D~rio de Ocorrênc_ias:
diante termo circunstanciado e, nos demais, me-·
diante recibo.-- --do nem reduzindo a responsabilidade do con.tra1- pelo contratado:
tado, inclusive perante terceiros, por qualquer irrea) as condiÇões meteorológicas prejudiciais
§ Z-' O recebimento provisório oU definitivo
gularidade, e, na ocorrência desta, não implica ao andamento dos trabalhos;
não exclui a responsabilidade _çivil peiêl so_lldez
co-responsabilidade do Senado Federal ou de
b) as falhas nos serviços de terceiros não sujeié segurança da obra, nem a ético~profissional.
seus agentes e prepostos. salvo quanto a estes tas à sua ingerência;
pela perfeita execução.do contrato.
a apuração da ação ou omissão funcional na forc) as consultas à fiSCalização;
§ 3~ O prazo a qUe se refere a ·alínea D, do
ma e para os efeitos Ie:gais.
d) as datas de conclusão de etapas caracteinciso I, deste artigo, não poderá ser superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em casos excep~
Art. 110. Compele especificamente à fiscali- rizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e) os acidentes oconidos no decurso dos tracionais, devidamente justificados e previstos no
zação d;:t execução de obras:
ato convocatório.
·1- fornecer_ ao contratado todos os elementos balhos;
f) as respostas às interpelações da fiscalização;
Art. 117. Poderá ser dispensado o reé.ebiindispensáveis ao início da Obra, -dentro do prazo
g) a eventual escassez de material que resulte
mento provisório nos seguintes casos:
de 10 (dez) dias, a contar da data da vigência
i - gêneros perecíveis, alimentação preparada
do contrato. Tais elementos constarão, basica- em dificuldades para a obra ou serviço;
h) oUtros fatos que, ajuízo do contratado, dee outros materiais, a critério dá Administração;
mente, da documentação técnica jU]gada indisII- serviços profissionais;
pensável, inclusive dados para a locação da obra vam ser objeto de registro.
li- pela fiscalização:
III- obras e serviços de valor até Cz$
"rúvel de referência, pontos cardeais e demais elea) atestação da veracidade dos registras pre- .350.000,00, desde que não se componham de
mentos necessários. podendo o contratado~ denaparelhos, equipamentos e instalações sujeitos a
tro de 5 (cinco) dias, solicitar explícaÇões e nOvos Vistos nas .af'meas a e b do inciso [ deste artigo;
b) juízo formado sobre o andamento da obra
verificação de funcionamento e produtividade.
dados, caso em que o prazo de início será contado
Parágrafo único. Nos casos deste artigo, oreda data do esdaredmento da matéria pela Admi- ou seiViço, tendo em vista os projetas. especificações, prazos e cronogramas;
cebimento será feito mediante recibo.
nistração;
c) observações cabíveis a propósito dos lançaArt. 118. Salvo disposição em contráriO,
D- esclarecer prontamente as dúvidas que lhe mentos do _contratado no Diário de Oc9rrênci~ . constante do edital, conVite .ou de ato normativo,
d) soluções às consultas lançadas ou formusejam apresentadas pelo contratado;
os ensaios, testes·e demais provas exigidas por
m-:-expedir, por escrito; as determinações_e ladas pelo contratado, com correspondência si~
normas técnicas oficiais para boa execução do
multânea _para a autoridade superior;
comunicações dirigidas ao contratado;
objeto do contrato, correm por Conta do conN -autorizar as providências necessárias june)_ restrições que lhe pareçam cabíveis a restratado,
peito do andamento dos trabalhos ou do dese:rn~
to a terceiros;
M 119. AAdministraçãodoSenadoFederal
V-promover, com a presença do contratado, penha do contratado, seus prepostos e sua equirejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou
as medições dos seNiços efetuados e emitir .c~rti pe;
fOrnecimento, se em desacordo com o contrato,
f) determinação de providênCias para o cumficados .de habilitação a pagamentos;
podendo, entretanto, recebê-los com o abatimen~
VI-transmitir, por eScrito, as instruções sobre primento do projeto e especificações;
to_de preço que couber, desde que lhe convenha.
g) outros fatos ou observações cujo registro
as modificações de projetos aprovados e alteraSEÇÁOVIII
se tome conveniente ao trabalho de-fiscali.z:ação.
ções de prazos e cronagramas;
Art. 115. A fiscalização, ao considerar conVIl-dar à Administração imediata dência de
ocorrências que possam levar à aplicação de pe- cluida a obra ou serviço, comunicará o fato à
Da Inexecução e da Resdsão do Contrato
nalidades ao contratado ou à r:esolução do con- autoridade superior, que adotará as providências
nece~as para o recebimento provisório ou detrato;
Art. 120. A inexecução total ou parcial do
VUI- relatar prontamente à Administração finitivo.
contrato enseja a sua rescisão, com as conseocorrências ou circunstâncias que possam acarSEÇÃOVII
qüências contratuais e as previstas em lei ou reguretar dificuldades no desenvolvimento das obras
~
lamento.
ou em relação a terceiros;
Art. 121. Constiiuemmotivopararesclsãodo
Do Reçebimento do Objeto do Contrato
IX- solicitar à Administração parecer de especontrato:
cialistas, em caso de necessidade.
1- o não cumprimento de cláusulas contraArt. 116. Executado o contrato, o seu objeto
Art. 111. O responsável técnico pela obra ou
tuais, especificações, projetas ou prazos:
serviço estará à disposição da Administração_ do será recebido:
II- o cumprimento irregular de cláusulas coni - em se tratando de obfas serviços:
Senado Federal, podendo, sem prejuízo de sua
·
tratuais, especificações, projetas e prazos;
a) provisoriamente, pelo responsável por seu
responsabilidade pessoaJllazer-se representar pelli - a lentidão no seu cumprimento, levando
rante a fiscalização por técnico habilitado junto acompanhamento e fiscalização ou por comissão
a Administração do Senado Federal a presumir
ao Cons_elho Regional de Engenharia, Arquitetura designada pela autoridade competente, mediante
a não conclusão da obra, do serviço ou do fornecie Agronomia- CREA ou órgão de classe compe- termo circunstanciado, assinado pelas partes,
mento, nos prazos estipulados;
tente, o qual permanecerá no local das obras ou dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita
IV- o atraso injustificado do inicio da obra.
serviços para dar execução ao contrato, nas con- do contratado ~o responsável pelo acompanhaserviço ou fornecimento;
mento e fiscalização;
dições por este fiXadas.
previamente designados, que poderão ser assessorados por profisstonais ou empresas especializadas, expressamente contratados, na execução

tr;E
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§ 39 Sem prejuízo de outras sanções, 8plicarrionnente, mediante avaliação pr~dida pelo Sese-á a pena de suspensão de que trata o ínciso
nado Federal;
m- execuçáo da garantia contratual, para res- ID:
a) por três meses, quando dentro do mesmo
sarcimento do Senado Federal e dos valores das
trimestre calendário incidir três vezes em atraso
multas e da indeni.zação a ele devidos;
· N- r_ete_nção dos créditos decorrentes do con· de fornecimento ou execução de serviços que
trato, até o limite dos prejuízos causados ao Sena- lhes tenham sido adjudicados através de licitaçóes
distintas;
do Federal.
b) por seis meses, ·quando dentro do mesmo
§ J9 A aplicaçã-o das medidas previstas nos
W- o desatendimento às determinações re- incisos I e II fica a critério da Administração do ano der duas vezes motivos para cancelamento
gu]ares da autoridade designada para acompa- Senado Federal, que poderá dar continuidade à total ou parcial de notas orçamentárias de empenho ·relativas a fornecimento ou execuça-o- de sernhar e fiscalizar a sua execução assim como _às
obra ou serviço por execução direta ou indireta.
de seus superiores;
· § _29 __ _É permitido à Administração do Senado viços que lhes tenham sido adjudicados através
Wl- o cometimento reiterado de faltas na sua
Federal, no caso de concordata do contratado, de licitações distintas;
execução, anotadas na forma do parágrafo único
c) por maior prazo do que os estabelecidos
manter o contrato, assumindo o controle de deterdo arl 102;
·
nas alíneas anteriores. nos casos de reincidência
minadas atividades necessárias à sua execução.
IX- a decretação de falência, o pedido de con§ 39 Na hipótese do inciso D deste artigo, o e quando a inadimplênda acarretar graves prejuícordata ou a instauração de insolvência civil;
ato deverá ser precedido de autorização expressa zos ao Senado Federal, a critério do Diretor-Gera~ _
até no máximo de um ano;
X- a dissolução da sociedade ou o falecimendo Presidente do Senado Federal.
to do contratado;
d), por até dois anos, em casos de ínexecução
de obra, erro de execução, execução imperfeita,
XI- a alteração saciai ou a modificação da
CAPITULO V
finalidade ou da estrutura da empresa, Que, ajuízo
mora de execução oujnadimplemento contratual,
da Administração do Senado F ederaJ, prejudique
segundo a natureza e a gravidade da falta co'me~ p_enal~dades
a execução do contrato;
_
tida, consideradas, ainda, as circunstâncias e o
XII- o protesto de tftulos ou a emissão de eh e~
interesse do Senado Federal e sem prejuízo da
ques sem suficiehte provisão, que caracterizem
respons!tbilidade dvil_eJ::riminal que couber.
a insolvência do contratado;
Art. 124. A recusa injustificada do adjudica§ 49 As sanções previstas nos incisos Iii e IV
XIII- razões de interesse do serviço-público;
táriO- em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
poderão_ser aplicadãsjuiltamente com a do inciso
XIV- a supressão, por parte da Administração
instrumento equivalente, dentro do prazo- estabe- D.
do Senado Federal, de obras, serviços ou com- lecido pela Administração do Senado Federal, ca§ 59 A aplicação da sanção estabelecida no
pras, acarretando modificação do valor inicial do
racteriza o descumprimento total da obrigação
inciso IV é de competência exclusiva do Presidente
contrato, além do limite permitido neste Ato (art.
assumida, sujeitando-o à multa aludida no inciso
do Senado Federal, facultada a defesa do interes!00, § I•);
.
rr do art. 126.
sado no respectivo processo, no prazo de 1O (dez)
XV - a suspensão da sua execução, por ordem
Art. 125. O atraso íi"ljustificado na execução
dia~ da abertura de vista.
escrita da Administração do Senado Federal, por do contrato sujeitará o contratado à multa de mo§ s~ A declaração de inidoneidade será publiprazo superior a 120 (cento e vinte} dias, salvo ra, flxada na forma prevista no instrumento convocada no Diário do Congresso Nacional e no
em caso de caJamidade pública, grave perturba- catório ou no contrato.
Diário Oftdal da União.
ção da ordem interna ou guerra; § }9 A multa a que alude este artigo não imArt. 127. As sanções previstas nos incisos lU
XVI- a ocorrência de caso fortuito ou de força pede qué a Administração rescinda unüaterale IV do artigo anterior poderão também ser aplicamaior, regularmente comprovada, impeditiva da mente o c_ontrato e _aplique as outras sanções
das às empresas ou-profissionais que, em- razão
execução do contrato.
previstaS neste Ato.
dos contratos regidos por este Ato:
§ 29 A multa será descontada dos pagamenI - praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
Art 122. A resciSão do contrato poderá ser:
tos ou da garantia do respectivo contrato, ou, ainno recolhimento de quaisquer trlbutos;
I - determinada por ato unllateral e escrito _da da, quando for o caso, cobradajudicia1mente.
II- praticarem atas ilícitos, visando a frustrar
Administração, nos casos enumerados nos inci§ 3 9 O atraso, para efeito de cálculo da multa,
os objetivos da licitação;
sos r a XIII do artigo anterior.
será .contado nos termos dó ato convocatório ou
rn- demonstrarem não possuir idoneidade pan-amigável, por acordo entre as partes, redu- do contrato.
ra contratar oom o Senado Federa], em virtude
zida a termo no processo dg licitação, desde que
Art. 126. Pela inexecução total ou parcia1 do
de atos ilícitos praticados.
haja conveniência para o Senado Federal;
contrato a Administração do Senado Federal poDI- judicial, nos termos da IegisJação proces- derá aplicar ao contratado as Seguintes sanções:
CAPITULO VI
sual.
l-advertência;
9
§ 1 A rescisão administrativa ou amigável
O- multa, na forma prevista no instrumento
Dos Recursos
deverá ser precedida de autorização escrita e fun- convocatório ou no contrato;
damentada da autoridade competente.
·
msuspensão tenlporária de participação em
§ 29 Na hipótese do inciso xm do artigo ante- licitação_ e impedimento de contratar com o Senarior o contratado terá direito a:
Art. 128. Dos ates da Administração do Sedo Federal, por prazo não superior a dois ~os;
a) devolução da garantia;
nado Federal decorrentes da aplicação destas
N -declaração de inidoneidade para licitar ou
b) pagamentos devidos pela execuçãq do contratar com o Senado Federal, enquanto perdunormas cabem:
contrato atê a data da rescisão;
1- recurso, no prazo de 5 (cinco) dias a contar
rarem os motivos da punição.
c) pagamento do custo da desmobili2ação.
da intimação do_ato_ou da lavratura da ata, nos
§ }9 Se a multa aplicada for superior ao valor
casos de:
Art I 23. A rescisão de que trata o inciso I da garantia prestada, além da perda desta, respona) habilitação ou inabilitação do licitante;
derá o contratado pela sua diferença. que será
do artigo- anterior acarreta as seguintes conse-b) julgamento das propostas;_ _
deSContada dos pagamentos eventualmente deviqüências, serri prejuízO-,-das sanções previstas nesc) anulação ou revogação da licitação;
dos pelo Senado Federal ou cobrada judicialmente Ato:
. d) indeferimento do pedido de inscrição em
te.
I-assunção imediata do objeto do contrato,
registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
~ 2~ Quando a multa ãplicada for inferior a
no estado e Jo_cal em que se encontrar, por ato
e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso
20% (vinte por cento) do maior valor de referência
próprio da Administração do -Senado Federal;
r do art. 122, aplicação das penas de advertência,
(MVR}, vigente no País, a que se refere a Lei n 9
H- ocupação e utilização do local, instalações,
suspensão temporária ou de multa;
6.205, de 29 de abril de 1975, poderá ser dispenequipamentos, material e pessoal empregados na
II- representação, no prazo de 5 (cinco) dias
sado o seu recolhimento, anotando-se o fato no
execução do contrato, necessários à sua continUida intimação da decisão relacionada com o objeto
registro cadastral.
dade, a serem devolvidos ou ressarcidos poste-

V- a paralisação_ da obra, do serviço ou do
fornecimento. _sem justa causa e prévia comunicação à Administração do -senado Federal;
VI -a subcontratação total ou parcial do seu
objeto, a asso_ciação do contratado com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial, exceto
se admitida no ato convocat6rio e no contrato
ou obtida prévia autorização escrita da Administração do Senado Federar:
-
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da licitação ou do contrato, de que_ não caiba
recurso hierárquico;

DI- pedido de reconsideração de- decisão do
Presidente do Seriado Federal no caso do § .5'?
doart 126, no prazo de 10 (dez) dias da intimação

do ato.
§ 1" A intimação dos atos será efetivada mediante:

a) publicação no Diário Oficl~l da União,
quanto aos referidos no inciso I, alíneas c, no
caso de concorrência e tomada de preços, e e,
excetuados os de advertência e multa de mora,
e no inciso m;
,
b) afaxação de aviso em quadro próprio, nos

demais casos.
§ 29 O recurso previsto na alínea a do inciso

I, deste_ artigo, terá efeito suspensivo. A autoridade
competente poderá, motivadamente e presentes
razões de interesse público, atribuir ao recurso
interposto eficácia suspensiva, nos casos previs-

tos nas alíneas b e e, do inciso I, deste artigo.
§ 39 interposto o recurso, será comunicado
aos demais li_citantes, que poderão apresentar
contra~razão no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 4~ O recurso será dirigido à autoridade su~
perlor, por intermédio da que praticou o ato recor~
rido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no
prazo de 5 (cinco) dias, ou, nesse mesmo prazo,
fazê..lo subir, devidamente informaçlo. Neste caso,
a decisão deverá ser proferida dentro do prazo
de 5 (cinco) dias, contados do recebimento do
recurso.
§ 5 9 Quando se tratar de convite, os prazos
a ele aplicáveis, de que trata este artigo, ser~o
de 3 (três) dias.

CAP[f(lLO Vil
Dos Prazos

Art. 129. Na contagem dos prazos excluir~se-
á o dia do início e_ induir--se--á o do vencimento,
prorrogando-se este, automaticamente, para o
primeiro dia útil, 'se recair em dia sem expediente
no Senado Federal.
Art. 130. O prazo para tiJJl)})rimento do obje~
to da licitação será contado nos tennos do ato
convocatório ou do contrato.
Arl 131. :t: facultado ao Senado Federal soli·
citar à licitante prorrogação do prazo de validade
de sua proposta.
CAPITULO VDI
Disposições finais
Art. 132. Para obviar os efeitos negatiVos de~
correntes da possível formação de conluio, a_Ad~
ministração deverá, sempre que possfvel, e conveniente, detenninar a realização prévia de estudos
e análises sobre a composição do preÇo do objeto
da licitação.
- Art. 133. :t: vedado o pagamento antecipado
de qualquer parcela referente ao objeto da lidta~
ção.
Art 134. O sistema instltufdo neste Ato não
impede a pré~qualificação de lidtantes nas con~
corrências de grande vulto e aJta complexidade
técnica.
Parágrafo único. Entende--se por )>re~qualifi
çação a habilitação dos interessados em procedi-

menta anterior e distinto da licitação. Neste .c.,_so,
sOmente- Os pré-qualificados serão convidados a
apresentar propostas.
Art. 135. - O reajustamento de preços observará as régi'aS estabelecidas no ato convocatório,
que não conterá disposição contrária à legislação
específica que rege a matéria no âmbito federal.
Art. 136. OSenadoFederaJsópagaráoupre~
miará_ projetas se o autor ceder os direitos a ele
relativos, para utilização de acordo com o previsto
no regulamento do concurso ou no ajuste para
sua elaboração.
Parágfafo único. Quando o projeto disser respeitO a obra imaterial, de caráter tecnológico, insuscetív~l de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes
à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e
.
aplicação da obra.
Art. 137. Fica o Primeiro-Secretário autorizado a baixar instruções complementares cOm vistas à simplificação, racionalização, padronização
e utilização de materiais e equipamentos adqui-.
ridos pelo Senado Federal e, bem assim, adotar
outras medidas tendentes a agilizar os procedimentos licítatódos, inclusive quanto à revisão dos
limites fixados nos artigos 18, 19, 76, 88 e 117.
P~rágrafo único. As instruções complemen~
tares _de qtie trata este artigo poderão ser propostas pelo Diretor-Geral, ao Primeiro-Secretário.
Art._ __13_8_._ O Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN e_ o_ Centro Gráfico do Senado federal CEGRAF reger~se-ão, nos aspectos concernentes
às licitações e aos contratos, pelos regulamentos
próprios, que serão adaptados, respeitadas as pe-cuJiaridades de cada órgão, às disposições contidas neste Ato, inclusive quanto às atribuições das
respectivas Diretorias Executivas e Conselhos de
SupervisãO. _
_ __ _ _
_Art. f39. Ap1icãm-s~ aos convênio$, acordos,
ajustes, ou protocolos celebrados pelo Senado
Federal, pelo CEGRAF pelo PRODASEN, as dis-pOsiÇões deste Ato, no que couber.
Art. 140. Este At.o entra em vigor na data de
sua publicãção.
Art. 141. Revogam-se os Atas n<?S 10 e 14,
de 1986, da ComiSsão Diretora, e demais dispo~
siçóes em contrário.
·
Sala da ComisSão DíretOra, em 21 de maio
de _1987 ~ ~ Hu_mltertJ:J Lucena, Presidente
-José Ignáclo Ferreira -.Jutahy Magalhães
- Din:eu Carneiro -.João Castelo - Francisco Rollemberg.

e

(•) Republict~do por haver S.!lído com incorreções no DCN (Seçllo
H), de 26·5-87.

ATO DO PRESIDENTE

N• 149, de 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
;38,_ e_ 97, inciso IV, do Regimento Interno, e_ de
conformidade com a delegação de c_ompetência
que lhe foi ou_torgada pelo Ato no 2, de 1973,
e revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n9
12, de 1983, e de acordo com o disposto na
Resolução n9 130,-de 1980, e tendo em vista o
que consta, no processo n9 010516/87-5, Resolve:
Autorizar a contratação sob o regime juridico da
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Consolidação délS; Leis do TrabaJho e do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço do senhor
Francisco AqwlaU de Paula, pai-a o emprego de
Assessor Técnico~ com Q salário mensal equivalente ao veitdmento do cargo DA5:3, a partir
de 19 de fevereiro de 1987, com !Õtação e exerddo
. no Gabinete do Segundo~Secfetário, Senador
Odacir Soares.
Senado Federal,--11 de jUnho de f987 . .:_·senador Humberto Lucena, - Presidente.
ATO DO PRESIDENTE

·

N• 150, de.1987

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe con{ere os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regin1ént0 Interno e de
acordo com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
o que consta do Processo n~ 010272/87-9, Re-solve aposentai, voluntariamente, Valdevir José
da Silveira, Adjunto Legislativo, Classe "única",
Referência NS-16, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso
lll, 102, inciso I, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinados com os
artigos 428, inciso n, 429, inciso I, 4.30, incisos
III e V, 414, § 4• e 438 da Resolução SF n• 58,
de 1972, e artigo 2~. pa_rágrafo único, da Resolução SF n~ 358, de 1983, e artigo 3~ da Resolução
SF W 13, de 1985, com proventos integrais, correspondentes ao vencimento da Classe "Especial", Referência NS-19, observado o limite previsto no artigo 102, § 29, da Constituição Federal.
Senado Fede@!, 11 de junho de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE

N• 151, de 1987
O Presidente_ do Senado Fede~;al, no uso ·das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento lntemo, e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato n9 2, de 1973
e revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n9
12, de 1983, e de acordo com o disposto na
Resolução n~ 130. de 1980, e téndo em vista o
que consta no processo n9 006445/87~0. Resolve,
autoriZar a contratação sob o regime jurídico da
Consolidação das Leis do Trabalho e do. Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço ao Senhor
José Maria Andrade para o emprego de Assessor .
Técnico, Corri 6 salário mensal equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de 1~ de abril
de 1987, com lotação e exercício no Gabinete
do Senador -Teotônlo Villela Filho.
Senado Federal, 12 de junho de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE

N• 152, de 1987
O Presideilte do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e.97, inciso N, do Regimento Interno, e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato n~ 2, de 1973
e revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n9
12, de 1983, e de acordo com o disposto na
Resolução n~ 130, de 1980, e tendo em vista o
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que consta no processo n? 010007/87-3, resolve,
autorizar a contratação sob o regime jurídico
da Consolidação das Leis do Trabalho e_ do Fundo
de Garantia por Tempo de Servfço do Senhor

Miguel de Souza Caineire, Pa~ra;··a effipfego-·de
Ass_essor T écrifcó, com o salário mensaJ equivalente ao vencimento do cargo DAS-3, a· partir de

26 de maio de 1987, com lotação e exercício
no Gabinete do Senador N_e_lson Carneiro.
Senado Federal, 12 de junho de 1987. Humberto Lucena,. Presidente.
ATO DO PRESIDE!'ITE

N• 153, de 1987

O Presidente do Senàd6 Federal~ ilo uso das
atribuições regimentais e com base no que estabelece o parágrafo segundo, do artigo 57, do Re-

gulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n"'
19, de 1976, da Comissão Diretora, resolve, no-

mear Nilson da Silva Rebello, Analista de Administração "A", do Quadro Permanente do Prodasen,
para exercer o E'inprego=-emCõfn.issão, CódigoSF-DAS-101.4, de Diretor da Divisão Administrativa e Financeira, do Centro de Informátfca e
Processamento de Dados do Senado Federal Prodasen
Senado Federal, 17 de junho de 1987~-Hum
berto Lucena, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRIMEIRO-SECRETARIO
N~' 10, de t987

Modifica o Art. 3' do Ato n' 7187, do
Primeiro-Secretário.
O Primeiro-secretário do Senado Federal. no
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 19 O Art. 39 do Ato n9 7, de 7 de maio
de 1987, do Primeiro-SecretáriO; passa a vigoràr
com a seguinte redação:
"Art 39 Poderão prestar serviço extraordinário à Assembléia Nacional Constituinte,
até o máximo de 20% (Vinte por cento) sobre
a lotação do órgão, os servidores lotados na
Subsecretaria de ComiSSões, na Subsecretaria Técnica de Operações e Manutenção
Eletrônica e nas Seções de Telex, Telefonia
e de Transmisão, da Diretoria Geral, e Os
servidores lotados na SUbsecretaria de Taquigrafia, obedecida, quanto a esta, a tabela
U de retribuição por produtividade, estabelecida no Ato n9 8, de 1987, da Mesa da
Assembléia Nacional Constituinte."
Art. 29 Este Ato entra_ em_ vigor na data de
sua publicação.
Art. 3 9 Revogam-se as diposições em contrário.
,
Senado Federal, 16 de jlinhtrde 1987. SenadOr
Jutahy Magalhães Primeiro-Secretário.
CONSELHO DE SOPERVISÃO
DOPRODASEN

r Ata da 75• Reunião
!vJs treze dias do mês de maio de mil novecentos e oitenta e sete, às dezesseis horas, na
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sara de reuniões da Primeira-secretaria do Senado -Federal, feúile-se o Conselho- de Supervisão
do PRODASEN, sob a presidência do Exm~ Sr.
Senador Jutahy Magalhães. Presentes os Senhores Conselheiros Dr. José Passos Pôrto, Vice-Presidente deste Colegiada, Dr. Edgar Lincoln de
P!~nça _Rosa, Dr. E9uardo Jorge Caldas Pereira,
J:)r. Yãmil e Sõusa Outra__e Dr. Sérgio de ótero
Ribeiro, Diretof~Executivo- do PRODASEN. Comparece, também, a convite do Senhor Presidente,
o Dr. Sinval Senra Martins Júnior, Assessor-Chefe
da Assessoria da Diretoria-Executiva do PRODASEN. Inidalme!lte. o SenhOr Presidente dispensa
a leitura da Ata da 74• reunião, haja vista que
a mesma foi encaminhada, com antecedência,
aos Senhores Conselheiros. Estes, por unanimidade, _.aprovam a referida Ata. Prosseguindo, o
segllnd01fein da pauta, processo PD-0715/84-0,
é c_olOcado em apreciação pelo Senhor -Presidente. Este assunto_ diz respeito à criação da Previdêiictã Privada Complementar dos Servidores do
PRODASEN. O -re]ator da matéria, Conselhefro
JC)Sé-Pas~os Pôrto, _passa _a expor o seu parecer
com relação ao pleito, salierltando as dificuldades
en_co!ltradas para a concretização da criação da
Pr_e~ência, tendo em vista a edição do DeCreto
n~' 93597;-de 21 de novembro de 1986, o qual
..d~e 5:0bre ~s contribuições para a formaçáo
e manutenção-de entidades fechadas de previdência privada, feitas pelas autarquias, empresas
públlCãS;-sociedãâeS-ae eConomia miSta e fundações sob supervisão ministerial, ...". Diz, também,
que existe a possiblidade de se definir, na nova
ConstitUição, "um novo regime jurfdico do servi~
dor público, podendo, inclusive, unificá-lo (o que
tomaria sem sentido a criação de uma previdência
privada)", sendo '"de todo conveniente que se
aguarde a promulgação da nova Constituição".
Os-'SenhoreS Conselheiros aprovam, por unanimidade, a proposta do relator. Prosseguindo, passa-se à apreciação do processo PD-0308/86-2
relativo ao Convênio entre a_ Assembléia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul e o PRODASEN para acesso ao SICON. Com a palavra,
o Conselheiro Eduardo Jorge Caldas Pereira ma~
nifesta-se favoráVel à autorização para celebração
do Convênio, dentro das diretrizes Previstas no
Ato n<> 19, de 1986, deste Conselho de Supervisão,
devendo a minuta do convênio ser ajustada quanto aos custos e, ainda, ser incluído o dispositivo
referente à reciprocidade de informações. O parecer do relator obtém a aquiescência de todos,
sendo o assunto aprovado por unanimidade. Em
seguida, passa-se à apreciação do quarto item,
processo PDM0125/87-3: Critérios para AtendiM
mento aos Escritórios Regionais de Senadores.
O Senhor Diretor-Executivo propõe critérios para
atendimento contingencial aos Escritórios Regionais dos Senhores Senadores. Após longa discussão e contempladas as alterações emanadas do
Co~selho de Supervisão, este Colegiada, a sUa
unanjmidade, aprova OS critérios, que passam a
cãt'lstilr dÕ processo PD-0125/81-3- Programa
de Atendimento aos Escritórios Regionãis dos Senhores Senadores. Esgotados os assuntos da
pauta, o Senhor Diretor-Executivo solicita ao Senhor Presidente que assine o Ato n9 2, de 1987,
deste Conselho, cuja matéria, objeto do processo
PD-0301/84-1 -readaptação do servidor Marco
Antonio Nascente -- fora analisada e aprovada
por ~e Egrégio Conselho ná 14• reunião. Nâda-

mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião. E, para constar, eu, Ana Maria Merlo
Marengo, Secretária do Conselho, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada
pelo Senhor Presidente e demais membros. Brasrlia, 13 de maio de 1987.
Senàdor Jutahy Magalhães, Presidente do
Conselho de SupelVisão do PRODASEN
José Passos Pôrto, Vice-Presidente
Yamil e Sousa Du~-CànS.ethe1ro
Eduardo Jorge Caldas Pel-eira, Conselheiro
Edgard Uncoln de Proença R~ Conselheiro
Sérgio de Otero RJbeiro, Oiretor-Executivo

do PRODASEN.
GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO

INTERPARIAMENTAR
Reunião da Comissão Dellberativa, realizada
em 6 de março de 1987
Às dez horas do dia seis de março de mil novecentos e oitenta e sele, reúne~se em sua Sede
a ZomfSsão Deliberativa do Grupo Brasileiro da
União lnterparlamentar, presentes os Senhores
Deputados Paes de Andrade, Presidente, Ruben
Figueiró, Secretário, Leur Lo manto, Tesoureiro,
Jorge Uequed e Oscar Corrêa, Membros do Conselho Interparfa"meritãr;-Senadores Edison Lobão,
Lourival Baptista, Francisco Rollemberg, Saldanha Derzi e Deputados Daso Coimbra:, José -Lourenço, Prisco Viana e Nilson Gibson. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara abertos
os trabalhos e submete à apreciação da Comissão
Deliberativa os pedidos de miação formulados pelos Senhores Senadores Albano Franco, Antônio
Farias, Carlos De'Carl~ Od -Carvalho, Chagas Rodrigues, Gerson Camata, Louremberg Nunes Rocha, Mauro Benevides, Meira Filho, Teotônio Vilela
Filho, Wilson Martins e Guilherme Palmeira e Deputados Acival Gom-es, AQassii Almeida, Alárico
Abib, Alexandre Puzyna, Aluízio Campos, Antônio
Gaspar, Antônio Perosa,Artur da Távola, Bernardo
Cabral, Bezerra de Melo, Caio Pompeu, Catlos
Benevides, Carlos Cotta, Carlos Mosconi, Carlos
Vinagre. Cássro CUnha Umã, Darcy Deitas, Domingos Juvenil, Edivaldo Motta, Eduardo Moreira,
Fábio Feldmann, Fernando Bezerra Coelho; Fernando Oasparian, Firmo de Castro, Francisco
Carneiro, Geraldo Alckimin, Geraldo Melo, Gidel
Dantas, Gonzaga Patriota, Gustavo de Faria, Hilário Braun, Ismael Wanderley, Ivo Cersósimo, Ivo
ripino, Joaquim Sucena, Jorge Leite, José Carlos
Grecco, José Carlos Martinez, José da Cqnceição,
JoSéUutra, José Freire, José Geraldo Ribeiro, José Ulisses de Oliveira, José Viana, Koyu Iha; Lélio
Souza, Luiz Henrique, Manoel Moreira, Manoel Ribeiro, Maria Lúcia, Mattos Leão, Mauricio Pádua,
MaUrílio Ferreira Uma, Mauro Campos, Messias
Soares, Mílton Barbosa, Osvaldo Sobrinho, Paulo
-MaCá[frir,-Paulo Ramos, Raimundo Rezende, Raul
Belém, Raquel Capiberibe, Raul Ferraz, Renato
Vianna, Rodrigues Palma, Sérgio Wemeck, Theodoro Mendes, Uldurico Pinto, Vicente Boga, Vilson
Souza, Wagner Lago, Wilsori Campos, Alceni
Guerra~ Arnaldo Prieto, 'Chagas Duarte, Gáudio
Ávila, Dionísio Dai Prá, Eliézer Moreira, Erico p,;
g9raro, Ev:al~o ÇionÇalVes, Flávio R9Cha, Francisco Coelho, Francisco Domelles, lberê Ferreira,
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Jesus Tajra, Jesualdo Cavalcanti, João da Mata,
Joaquim Francisco, Jofram Frejat. José Mendon-

ça, José Santana, José Teixeira, JúUo_ Campos.
lael Varella, Lúcia Braga, Lúcio Alcântara, Luiz

.Marques, Mendes Thame, Pedro Canedo, Ricardo
Fiuza, Rubem Medina, Sadie Hauache, Salatiel
Carvalho, Stélio Dias, Victor Fontana, Vinfc:ius
Cansanção, Waldeck Omelas, Amaral Netto, Antônio Salim Curiati, Atltônlocarlos Konder Reis,

Amoldo Fioravanti, Artenir Wemer, Carios Virgnfo,
César Cals Neto, Darcy Pozza, _Davi Alves Silva,
Felipe Mendes de Oliveira, Jorge -Arbage, José

luiz Maia, Mello Reis,_ Ubiratan Spinelli, Wilma
Maia, Bocayuva Cunha, Ed~io Frias, Francisco
Humberto, Lysâneas Maciel, Moema São Thiago,

Roberto D'Ávila, Vivaldo Barbosa, Dirce Tutu, Quadros, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, José
Maria Eymael, Adolfo Oliveira, José Carlos Couti-

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção H)
Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente
sybmete aos dem~s Membros os assuntos trazidos à Corn_issão pelo seu SecretáriO:
19) Processo n~ 006924/87-5 onde o Senhor
Governad_or Alberto Silva solicita s_eja colocado
à disposição do Governo do Estado do Piauí o
Servidor Ludgero José dos Santos e Processo
no 009776/87-7 solicitando, também, a disposição do servidor Lourival Brasil. Após amplo debate da questão, deddem os Senhores Senadores
reformular a decisão constante da Ata da 30" Reunlão Ordinária, realizada a 14 de novembro de
19791 para autorizar a disposição de até 5 (cinco)
servidores para cada Unidade da Federação, sendo 3 (três) para o Poâer Executivo, 1 (um) para
o Judiciárlo~-~-l __(um) para o Legislativo.
29) Processo n" 020148/85-2- que trata da
Rádio do Congresso Nacional. 0- Senhor Presidente distribuiu o processo ao Senhor PrimeiroSecretário, a fim -de ser procedido o reexame da
matéria.

nho e Fernando Sant'Anna, Os pedidos são aprovados. Em seguida, o Senhor Presidente propõe
à Comissão Deliberativa a edição de um livro de
consulta do Grupo, contendq _várias informações
J9) _ Processon~009740/87-2-no·qua1ésoli
de interesse geral. A Comissão Deliberativa concitado o reeJore~me do valor da importância que
corda. Prosseguindo, a Comissão resolve delegar
vem sendo remetida para o exterior nos termos
poderes ao Senhor Presidente para: a) de comum
d.a exposição da Subsecretaria de Administração
acordo com as Presidências das duas Casas do
de PessoaLf\p6s amplo debate da questão, decide
Congresso, constituir a Delegãção que participará o Colegiada autorizar o reajusta!_'nel'!tO da !em essa
da 77~ Conferência Interparlamentar, a realizar-se
em dólares do valor correspondente à remuneem Manágua, de 27 de abril a 2 de maio do
ração dos servidores. Ficou determinado,_ ainda,
corrente ano; b) fixa a ajuda de custo a ser conce- _ que o Senhor Primeiro-Secretário proceda a um
elida à Delegação, dentro das disponibilidades fiexame da situação dos servidores em causa e
nanceiras do Grupo; c) conceder passagem de
de outros que estejam participando de cursos no
ida e volta em dasse executiva, trecho Brasíliaexterfqr, adequando a situac;ão à polfti.ca de conRio-Miami~Manágua. O Senhor Presidente ressaltenção de despesas que a Comissão Di~tora vem
ta a importância de os SenhoJ'_e~ PS~rlamentares
adotando.
que venham a integrar a Delegação apresentarem
49) Processo no oo4314/87 -5 - que trata de
trabalhos e pronunciamentos, e para tanto deterpedido de revisão de Inquérito Administrativo, formina à Secretaria do Grup·o que faça chegar aos mulado pelos ex-servidore_s Luiz Antonio Soares
membros da Delegação, tão logo indicados, os
Laranja e Virgínia Maria de Faria Larat1ja. Decidem
temas da Ordem do Dia, de modo que todos
os Senhore~ Senadores, após debate do assunto,
disponham de tempo para preparar seus pronunque o processo seja distn1>uído ao Senhor Senaciamentos. Nada mais havendo a tratar, suspendor Odacyr Soares para relatar, devendo, na hipóde-se a reunião para que se lavre a ata. Reabertos
tese, ser _obedecida a preliminar levantada pelo
os trabalhos, é a mesma lida e aprovada Eu,
Serthor Primeiro-Sectetário-que, em face do conRuben Figueiró, Secretário, lavrei a presente ata,
tido no Parecer do Consultor-Geral do Senado
que irá a publicação.
Federal, entende eleva o Relator, inicialmente, estudar e concluir sobre a validade da autorização
concedida_ pela Primeira Secretaria relativamente
à revisão do Processo Administrativo ao qual se
refere o processo.
59) Processo n"' 008415/87-0, & respeito de
minuta de Aro da Comissãó Diretora que dispõe
sobre a contratação de Guardas de Segurança
COMISSÃO DIRETORA
para as residências dos Senhores Senadores.
Após amplo debate do assunto decide a Comis12~ Reunião Ordlnária, Realizada
são aprovar a proposta sendo assinado Ato que
Em 10 de junho de 1987
acrescenta parágrafo ao artigo 100 do Ato n<> 31,
de 1987, que vai à publicação.
69) Projeto de ResoluÇão n9 3, de 1984, que
Aos dez dias do mês de junho de um mil novecentos e oitenta e sete, às dezesseis horas, reu- denomina Comissão do Interior a Comissão de
niu-se a Comissão Oiretora do Senado Federal, Assuntos Regionais e defme-lhe as atribuições.
· sob a Presidência do Sénhor Senador: Humberto O Parecer do Relator, Senador Dirceu Carneiro
Lucena, Presidente, e com a presença dos Senho- é contrário ao Projeto, sugerindo o seu arquivares Senadores José lgná<:lo, Primeiro-Vice-Presi- mento._Após debate do assunto é o Parecer aprodente; lourival eaptista, Segund~Vice-Presiden vado, indo a matéria à Secretaria Geral da Mesa
te; Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretário; e Dir- para as devidas providências.
Dando continuidade aos trabalhos o Senhor
ceu Carneiro, Terceiro-Secretário.- Deixam de comparecer, por motivas justifica- Presidente concede a palavra ao Senhor Primeirodos, os Senhores Senadores Odacir Soares, Se- Secretário <íiú~-al:foidã-os·-segiillitéS assuntos:
jof -Processo rt 244/87- Prestação de çongundo-secretário e João Castelo, Quarto-Secze.
tas do CEGRAF e FGNCEGRAF, referente ao exertário.

ATA DE COMISSÕES
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ócio financeiro de 1986. Decidem os Senhores
Senádores._em face dos pareceres emitidOs pelos
órgãos eSPEici-alizado.S da Casa, aprovar a prestação d_e co.ntasjá referida.
2•) Prestação de Contas do PRODASEN e do
FQNDASEN relativa ao quarto trimestre de 1gas..
O Senhor Presidente designa Relator da matéria
o Senhor José lgnácio.
J9) Prestação de Contas do PRODASEN e do
FUNDASEN, relativa ao exercício fmanceiro de
1986. A matéria obteve pareceres favoráveis dos
órgãos especializadas da Casa e é, após debatida
pelos Senhores Membros, aprovada.
4o) Processo· n" 010428/87-9 -no qual o
servidor João -da Silva Maia requer interrupção
da licença para trato de interesses particulares.
O parecer do Relator é favorável à pretensão e
é ele aprovado pelo Cole~iad_o.
59) Pedido de revisãÕ do. processo administrativo referente aos servidores Adriano Bezerra
de FariaS e outros. O Senhor Presidente designa
para relatar a matéria, O Senhor Senador José
lgnácio.
6~) Proposta do Diretor-Geral do Senado para
solucionar a questão da administração das residências oficiais dos Senhores Senadores_. A Pri~·
meira S_ecretraia, no Se_u parecer manifesta:se fciV<?rável à proposta c::om alteração do § 4 9 do arl
2?-do projeto de re5alUção. Após debate ~-aprova
ção da proposta é assinado o projeto de resolução
consubstanciando a medida.
Ainda com a palavra o Senhor Primeiro-S~
cretário inTorma aos demais Membros que a Senhora Dfretora da Subsecretaria de Relações Públicas a ele- sUbffieteu_-i.un _Plano de Divulgação
do Poder Legislativo -e que O julga de grande importância para a ~O)_agem de ambas as Casaa do
Poder Legislativo perante a opinião pública. Discutidos as_ d_ivetso~ aspectos do plano, decidem
os Senhõres Membros solicitar que o Senhor Primeiro"S_ecretrário, na próxima reunião traga o assunto ao exame do Colegiado, para posterior
aprovação.
Nada mais havendo a tratar, às dezoito hor<tS
e trinta minutOs;_-o- Senhor Presidente- declarou
encerrados os trabalhos, pelo que eu, José Passos
Pôrto, Diretor-Geral e Secretário da Comissão Dir~tora, lavrei a presente Ata que, depois de assinada pelo Senhor President~. vai à publicação_. __
Sala da Comissão Diretora, 1O de junho de
1987.- Senador Humberto Lucena, Presiden~

te.
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
4~eunJão, realizada,
em 5 de maio de 1987

Às dezenove horas do dia cjnc_o _d,e maio d~
rnil novecentos e oitenta e sete, na sala de reuniões da Corriissão, Ala Senador Alexandre Costa,
presentes os Senhores Senadores Meira_ filho,
Presidente; Ale~ndre Costa, Pompeu de Sousa,
Maurício Corrêa, Saldanha Derzi, Edison Lobão,
Albano Franco, Aluízo Bezerra, Francisco Roll.;mberg, João Menezes e Lavoisier Maia, reúne-se
a Comissão do .Distrito Federal.
Deixam de comparecer, por motivo justificado,
os Senhores Senadores Mauro Benevides, .Iramj
Saraiva, Chagas Rodrigues e Ma_uro Borges.
_

.'

'
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Comparecem também, a convite da Comissão,
os Senhores Deputados Augusto Carvalho e Márcia Kubitschek.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Senador Meira Filho, dedara abertos os
trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião
anterior, que é dada como aprovada.

Em seguida, o Senhor Presideii.fe concede a
palavra ao Senador Alexandre Costa, que emite
parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara

n9 8/86, que "dispoe sobre a -Utilização de Imóveis
Residenciais de Propriedades da União, das entidades da Administração Federal e das fundações
sob supervisão ministerial no Distrito Federal",
de autoria do Poder Executivo;- colocado em dis-

cussão, usou da palavra o Sr. Senador Maurício
Corrêa, que pede vista do Projeto por considerar

alguns dos itens apresentados sujeitos a um e;o;a~
me mais minucioso, dada a essência da matéria.
O Senhor Presidente no direito que lhe concede
o Regimento Interno do Senado Federal. aprova
o pedido de vista ao projeto.
Dando continuidade, o Senhor Presidente, Se~
nadar Meira Filho, concede a palavra ao Senador
Porilpeu de Sousa, que emite parecer favorável
ao Projeto de Lei do Senado n" 1J/87 ~DF que
"dispõe sobre o aproveitamento de fundonários
em cargos de carreira Policial Civil do Distrito
Federal, e dá outras providências", de autoria do
Poder Exe<:utivo. Posto em -disCussão o pãrecere não havendo quem queira fazer uso da palavra,
é colocado em votação, sendo aprovado por una~
nimidade.
Os pronunciamentos desta reunião, são pub!i~
cados na íntegra, em anexo a esta Ata, por deter~
mlnação do Senti.Oi" Presidente.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reu~
nião, lavrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda, Se·
cretário da Comissão, a presente Ata ·que, lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
ANEXO À ATA DA 4'REUNIÃOORDINÁRIA DA COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL REALIZADA EM 5 DE MAIO DE /987,
REFERENTE AOS PRONUNC/A/>1ENTOS
DOS SENHORES SENADORES MEJRA FILHO, ALEXANDRE COSTA, MAURICIO
CORRÊA, POMPEU DE SOUZA, FEITOS
DURANTE A REUNIÃO, QUE SE PUBUCA
DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE.

Presidente: Senador Meira Fiiho
Vice~Presidente: Senaão-r EdísOn Lobão
(Íntegra do apanhamento taquigráfico da
reunião,)
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Havendo
número regimental declaro aberta a reunião. (fa~
lha na gravação)
... entidades da União, das entidades da administração federal e das fundações sob supervisão
ministerial localizadas no Distrito Federal.
'
O _autor do projeto é o próprio Executivo. Teremos como Relator o ilustre Senador Alexanç[_re
Costa. O Projeto do Senado_ n" 11/87~ "dispõe
sobre o aproveitamento de fundonáríos em cargos de carreira policial do Distrito Federal, e dá
outras providências", oriundo do Poder Executivo,
Relator o Senador Pompeu de Souza.
Concedo a palavra ao nobre Senador Alexandre
Costa, Relator do primeiro projeto em pauta.

O SR. RELATOR (Alexandre Costa)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Clllilprido o prazo solidtado na penúltima reunião desta Comissão sobre o projeto oriundo da
Câmara, -que- _trata da utiliZação de ãpZlrtamentos
funcionais na cidade de Brasília, eu, como Relator,
inconformado não somente com a mensagem
e, também_ com a dedsão da Câmara, que a aprovou, pondo à frente de um projeto semelhante
já votado nesta Casa, de minha autoria, que não
tratava_ somente da utilização, como, sobretudo,
da alienação de imóveis funcionais na cidade de
Brasília, esforcei-me, no prazo solicitado. em elaborar um parecer, que haverei de submetê-lo a
V. Ex' e a meus Pares.
Trata-se de projeto de lei, originário do Poder
Executivo, que objetiva disciplinar a utilização dos
imóveis funcionais no Distrito Federal.
_A ret;erida propositura foi aprovada na Câmara
dos Deputados com emenda, dando um tratamento mais abrangente à questão, de forma a
assegurar o direito de aquisiç_ão aos ocupantes
em condições estabelecidas.
Nesta Câmara Alta, a proposição mereceu parecer favorável da Comissão de Serviço Público Civil, como acatamento das Emendas de noS 1 a
7, que objetivam aprimorar o texto recebido da
outra Casa Legislativa, dando-lhe maior clareza
e eqüi(@9,e.
Nesta Com-iSsão, a matéria recebeu emenda
dos nobres_ Senadqres Mário Maia e João Lobo,
dentro do mesmo espírito de aperfeiçoar o diploma legallodas já acatadas pela Comissão anterior.
O projeto de lei, ora-em apreciação, no espírito
de sua redação inicial, apenas parcialmente trata
do grave problema dos imóveis funcionais de propriedade da União existentes na Capital da República.
Atendenao ãõ-clãinor da grande massa de ser·
vidores públicos, bem cOmo os inegáveis reflexos
que um tratamento mais abrangente da questão
tratará à economia do Distrito Federal, a Câmara
dos Deputados, com muita sensibilidade, emendou a referida proposta ao- texto legal. Ocorre,
porém, que a emenda acrescida pela Câmara não
obsta que a União protele a execução das medidas
aprovadas, o que, por estabelecer condições inaceitáveis, seja por sua natureza financeira ou por
dtscrimihéição injustificáveL impossibilita a efetivação do que fo_r determinado.
Este Relator, ao apreciar detidamente a ques~
tão, que não pode deixar de considerar o problema social subjacente à ocupação desordenada
dos imóveis fu_ncioné!is, que ao tomar-se pesa~
dela, fonte injustificada de preocupações familiares, requer urgência· de uma propositura de eleva~
do alcance social e moralizadora de costumes.
Brasília Vive um climã._de escassez. de oportunidades de trabalho, por sua natural força atrativa
da imensa maioria· dos migrantes que buscam
nela as aspirações de melhoria. O agravamento
da_c_rlse habitacional debate-se aqui, ironicamente, no solo planejado e na paralisação da constru·
ção civil e nos aluguéis extorsivos que sufocam
aS fammas.
Há que considerar que, sen4o o Governo o
grande impulsio__Dador da sua economia, nada
mais justo que, por romper as amarras da ocupação rígida dos imóveis funcionais. dê-se novo
alento à débil economia local e solução para mi~
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lhares de famílias que se debatem nas dificuldades de.moradias.
Diante dessas considerações, este Relator é pela aprovação do Projeto de. Lei da Câmara no 8/86,
com as Emendas de n>?S 1 a 7 da doUta ComiSsão
de Serviço Público Civil, acrescidas d~ seguintes
emendas:
"Emenda no 1
SUprima"..se o arl 80, renum-erando-se os
-demais.
Justificativa

A manutençãO ·do art. 89 transforma a
SEAP em feroz senhorio que ameaça os ocu~
pantes dos imóveis funcionais, com a rescisão-ou alteração unilateral dos termos já fir~
mados interiormente. Esta é uma disposição
flagrantemente inconstitucional, além de so-cialmente injusta.
Emendan"2
Acrescente-se ao item UL art. 11, a seguinte
e;o;pressão: "adquirido de qualquer órgão, entidade ou fundação de que trata o art. J?
do Decreto-lei n~ 1390, e não tenham decorrido da condição de funcionário ou servidor
público."
A presente emenda visa a proteger aqueles
servidores que morem em prédios próprios
da Nação e que, às custas das suas economias e sem qualquer ajuda de órgão governamental, muitas vezes com o sacrifício de
outras e legítimas aspirações do seu núcleo
familiar, conseguiram adquirir o seu imóvel.
Mais ainda, tal concessão, que abrange um
número ·elevado de servidores, não frustrará
o aval da garantia e a proteção social da
norma
Pelo contrário, ampara e não p·enaliza servidores que, ao longo do tempo, mesmo durante a perversa crise económica em que
se abateu a Nação;- souberam administrar
os magros rendimentos auferidos e adquiriram um imóvel, onde, mesmo precariamente, pudessem abrigar e, assini-, repor
suas energias.
Emenda no 3
Acrescente-se, onde couber, os seguintes
dispositivos:
Art.
A alienação far-se~á mediante contrato padrão de promessa de compra e ven~
da, com cláusula de correção monetária pelo
sistema francês de amortização, que é a tabela Price.
§ 1o O prazo de alienação não será inferior a 10 nem superior a 30 anos, observada,
em cada caso, a idade - limite de 80 anos
para o comprador ao término do contrato.
§ 2° O valor da prestação mensal não
poderá ultrapassar a 20% da renda mensal
familiar.

As taxas de juros exigíveis nos financia~
mentos sáo as seguintes: até 1.500 OTN,
2% ao ano; de mais de 1.5QO a 2.000 OTN,
3% ao ano;- de 2.500 a 3.500 OTN, 5% ao
ano; de 3.500 a 4.5_90 OTN, 6% ao aÍ"lo; acima de 4.500 OTN, 7% ao ano.
Os saldos devedores e as presta~ões mensais dos imóveis serão corrigíveis aOs m-esmos percentuais dos reajustes salariais dos
servidores públicos civis, processando-se as

Junho de 1987

Quinta-feira 18

DlÁRJO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção D)

alterações 60 dias após a entrada em vigor

dos novos níveis de retribuição.
Emendan<~3

Art.
O primeiro reajustamento far-se-á
de acordo com a variação percentw.al do rea-

juste concedido, calculada proporcíona1mente ao período deconido entre a assinatura do contrato e a concessão do aumento. Não deverá existir saldo devedor pagas
as prestações pactuadas. O preço de alienação do imóvel corresponderá ao seu custo
atualizado na data da venda pela variação
da OTN, descontada a depreciação de 1%
por ano de uso, incidente sobre o c1,1Sto atua~do de construção. dispensadas as frações
do ano.
§ 1~' O servidor público civil cujo víncuro
empregatkio é regido Pela ConSOlidação das
Leis do Trabalho, poderá fazer uso dos recur-

sos de sua conta vinculada ao Fund_o de Garantia por Tempo de Se!Viço, nos termos da
legislação relativa ao Sistema Financeiro de
Habitação.
§ 29 Ao servidor público civil estatutário
faculta-se a utilização de sua conta vinculada
ao PASEP, nos moldes da legislação pertinente ao FGTS. O pagamento mensal das
contas de amortização e juros será acrescida
de: prêmio de seguro, correspondente à cobertura dos ris_c.os definídos na apólice com
prêmio especial, para o Plano Nacional de
Habitação, efetuada a sua cobrança em duodécimos; taxa de administração do contrato
de 1% sobre o valor das prestações. A alienação de que trata esta lei dar-se-á obrigato.:-riamente no prazo máximo de 180 dias a
partir da opção da compra, efetuada pelo
legítimo ocupante até 90 dias a contar da
publicação desta lei.
Parágrafo único. Por legítimo ocupante
entende-se o servidor em exercício em Brasília e que comprove a utilização do imóvel
pelo termo de ocupação, com o desconto
das taxas nos contracheques ou recibos de
pagamento.
O beneficio desta lei estende-se aos servidores aposentados e aos respectivos cônju. ges, em caso de viuvez, e aos ocupantes de
cargos em comissão a, pelo menos, cinco
anos ininterruptas." ·

É que a Comissão do ServiçO PUblico CMI disse
que esses vaJores deveriam reverter à União. lanço a subemenda, dizendo que deve reverter ao
Fundo Rotativo, para que, com essas arrecadações, possa o órgão público construir novas habitações para servir aos funcionários públicos dé
Brasília.

Subemenda n~ 2 à Emenda n~ 6:
Restabeleça o texto original aprovado pela
Câmara dos Deputados:
"§ 39 Oprodutodaalienaçãodeimóveis
de propriedade da União e do" Fundo Rotativo
Habitacional de BrasJ1ia será aplicado na política habitacional a nível nacional dos servidores públicos da União. A manutenção do
§ 39 do art. 11 permitirá a adoção da política
habitacional continuada_ no _é)t:endimento ao
servidor público, com novas unidades habitacionais e, ao mesmo tempo, promoverá a
elevação__ do_ nlvel de emprego na área da
construção civil"

ESt_e-To-parecer do Relator -desigriado por v.

EX, Sr. Pfesfdent~. _(PJriiàS-.) · -

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Após o
parecer do ilustre Senador Alexandre Costa. concedo a palavra ao ilustre S.enador_Maurldo Corrêa.
O SR. MAURICIO CORR~ -

Sr. Presidente,

Srs. Senaaores: .
Não é preciso estender-me. (inaudível). Contudo, devo tembém diz.er que a matéria versa uma
hipótese da mais alta importância para os brasilienses, sobretudo_ para aqueles que ainda não
tiveram_ o priVilégio de adquirir os s_eus imóveis,
os imóveis que estão ocupando<
De modo que, na busca de tentar apresentar,
também, algUmas sugestões no_ sentido de aprimorar o projeto --isto não quer dizer que esteja
effi desacordo com o _parecer do nobre RefatQr_
-,solicito a V_. Ex~ me Cõn:CC:~dã vis~~ -prometendo,
inclusive, dada a angústia daqueles que_ necessitam adquirlr os- imóveis, de apresentar, aqu~ na
primeira reunião desta Comissão, o meu parecer.
Trata-se de um assunto da mais a1ta impor~
tância. EStou enl Brasília desde 1961, comprei
o meu imóvel na SQS _-306, ~- entendo __ que os
oUtros também têm o dirE;:ito de adquirir os seus ..
Por i~o, quero fundamentar bem a minha posição a re_~peito deste problema.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -

Justl6cação
Trata-se de um coil,junto de proposições
de natureza homogênea, que estabelece um
balizamento das condições de alienação dos
imóveis funcionais a que se obriga a União,
aclarando e aperfeiçoando o projeto oriundo
do Poder Executivo.
A Emenda n9 7, Sr. Presidente, apresenta-se
com uma Subemenda:
Subemenda
Acrescente-se ao texto da Emenda n9 7,
oferecido pela Comissão de Serviço Público
Civil, a seguinte expressão: "Poder Executivo,
obedecidas as disposições desta lei."
"Suprima-se ao texto da Emenda n9 7 Comissão do Serviço Público Civil - oferecida para o § 1? do art 11, a seguinte expressão: "revertendo ao Tesouro Nacional o prQ.o
duto da alienação dos imóveis."

Ilustre.

Senador Mauricio Corrêa, estou muito feliz em
estar hoje presidindo esta cOmissão e aQradeç:o
a peus o_privilé9io de aqui comparecer.
Como funcionário público aposentado pelo Mik
nistério da Justiça, fui, em 1967, benefidado com
a compra de um.apartamento na SQS 305. Então,
como fui beneficicido, anseio, como brasiliense,
que eSses apartamentos sejam vendidos aos seus
reais ocupantes.
Pelo prazo regimental, o pedido de vista é concedido a V. Ex!'
O SR. MAURICIO CORR~ - Sr. Presidente,
permita-me aduzir, porque teria de formular uma
série de indagações ao Relator. Então, parece-me
prudente exatamente pedir vista.
Ocorre em Brasília uma situação realmente peculiar. Os que vieram para cá no início, que adquiriram imóveis, por força das circunstâncias, ã.té
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das vicissitudes da vida~ perderam esses apartamentos. Há uma negativa por parte do DASP,
em possibilitar que essas pessoas readiquiram
os imóveis. Há circunstâncias dramáticas, em que
ocupantes com faniiJiares doentes, cotn câncer,
tiveram atê de vender os seus apartamentos. Co-mo há no Registro· de Imóveis Que possuíam imóveis, eles estão impedidos, como que sentenciados, pelo resto da vida, de não poder adquirir
imóveis. Há situações, como esta, que eu gostaria
de examinar com mais vagar.
. 9 SR. RELATOR (Alexandre Costa) -Sr. J>r~-

dente, peço a paJavra.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Concedo
a-pãlavra ao nobre Senador Alexandre Costa.
0$R. RELATOR (Alexandre Costa)- Sr. Presidente, como V. EX, eu também, no ano de 1965,
rUi premi8do com u_m apartamento na SQS 305,
por uma lei encaminhada à Câmara dos Deputados por um dos homens mais ilustres deste
Brasil e mais corretos, o Presidente Humberto
de Alencàr CasteUo Branco. A diferença entre o
projeto que apresentei e aquele pelo qual eu e
V~ Ex.' fomos beneficiados, é que no nosso não
havia correção rnon_etária. Basta dizer que terminei de pagá~lo faz pouco mais de um an_o_ e a
prestação que pagava era de 11 O cruzeiros, não
era nem cruzadoS. Mandei liquidá-lo na Caixa
Econômlca, porque ·já tinha vergonha de pagar
aquela ínfima importância.
-

Aqui não, quem vai comprar vai fazê-lo pagando a: correção monetária, atualizando o preço do
apartamento, mas também tendo, como justiça,
a depredação, porque Brasília, hoje, através da
SUÇAD, é a maior imolibiária do Mundo, que pau~
co ou nada cuida dos apartamentos funcionais
que cede ao funcionário público civil. (Palmas.)
Aí estão eles caindo aos pedaços, servindo para
favores a quem não precisa (palmas), em detrimento de muitos que necessitam. E não há uma
explicação até hoje, ninguém pode explicar _por
que faz-se questão de manter dentro da tapífu.l
Federal, Brasília, uma imobiliária possuidora_ de
13 mil apartamentos abandonados, dando à Nação um prejuízo de 2 bilhões d,e cruzados meosais
(palmas), sem que _esses ftmcionários púbf1cos
que há muitos anos ocupam esses imóveis possam sequer empregar o que sobra dos seus salários para refonnar e poder viver condignamente
dentro de uma casa ou apartamento.
Efetivamente; naó pÚde atender ao '(lue, com
multa .clareza, expôs o Sehador Maurício Corrêa.

Não pude favorecer àqueles que já gozaram desse
benefício a qualquer tempo. se fôssem&i colocar
para gozar dos beneficias, quaisqUer -que fossem
as razões, e se houve muitos que os venderam
para curar sua esposa, seu filho, ou sua família,
de uma doença qualquer, o que seria justíssimo
e humano, também teríamos de vender duas vezes a outros que compraram e venderam para
jogar, para gastar e se divertir, em detrimento
de muitos que não possuem apartamentos em
Brasflia. (Palmas.)

De sorte que já poderíamos ter resoMdo há
muito telnpo esse problema do apartamento funcional em Brasí1ia, que é grave, gravíssimo. Luto
a favOr,- há multo tempo, para que seja vendido,
baseando justamente naquela lei pela qual eu e
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V. EX' fomos beneficiados, e que trouxe também
os maiores beneficias para Brasília.
Lembra bem V. Ex' que, quando o ex-Presidente_
Jânio quadros assumiu a Presidência da. República, paralisou a cidade de Brasí1ia: nunca mais
se construiu uma obra. Quando o ex-Presidente
Castello Branco assumiu o Govemo da República,
não havia um só cruzeiro no fundo que V. E>r
pudesse utilizar para construir os milhares de blocos_ que hoje existem na ddade de Brasília. Se

não fora a sua clarividência, a sua seriedade em
mandar vender apartamentos alugados, como eu
pagava, e taJvez V. Ex", que tem boa memória
- 12 cruzeiros por mês de a1uguel, era de graça
um apartamento de luxo na SQS 305, se não

fosse Sua Excelência mandar vendê-los a todos
que ocupavam, quer fossem contínuos, quer fos-

sem Senadores ou Deputados, quer fossem médicos, carpinteiros, pedreiros, pouco importa - e
o meu vizinho era umn enCanador qUe Qozou
do mesmo beneficio que eU gozei - as prestações não teriam se multiplicado por vinte. Foi
através dessa arrecadação, dessa multiplicação
por vinte do fundo, que o Governo pôde construir
essês milhares de apartamentos que aí estão a
desafiar a nossa inteUgência, a nossa clarividência,
que não é possível mais tripudiar contra os aposentados, tripudiar contra as viúvas, tripudiar contra os necessitados que têm o direito de ser proprietários dos apartamentos, pai'a que possam
ter uma garantia depois de prestar mais de 35
anos de sesviços à causa pública. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Meira Fliho)- Concedo

a palavra ao ilustre Senador Maurício Corrêa.
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v.

nas explicar a
Ex' porque não coloquei uma
das razões que V. EJC'i' apresentou como ·causa
para pedir vista. Quis esclarecer por quê.
O SR. MAURICIO CORRJ::A -

Apenas, sem

querer induzir à discussão. No projeto que veio
·da C""amara, me parece, consta que só quem mora
num apartamento é que teria direito a adqtúri-lo?
Então, por exemplO, -uma pessoa, tendo morado
três anos num apartamento e ficou dois anos
em outro, e porque ãpenãS rrioroU dois nesse
outro,-~ãO vai poder comprá-lei';> O SR. RELATOR (Alexandre Costa) -Aperfei-

çoei o __ ~atório. V. Ex' pode ter morado, por
exemplo, em cinco apartamentos, contam os cinco anos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -

Indago

se algum Senador ainda deseja fazer uso da palavra.-(Pausa.)
Devo esclarecer àqueles que nos honram com
suas presenças _que o_ prazo regimental para o
nobre Relator é de wna semana. Então, na próxima reunião, estaremos aqui para apreciar o projeto.
Passemos à apreciação do Projeto de Lei do
Senado no 11/87-DF "que dispõe sobre o aproveitamento de funcionários em cargos de carreira
policial civil do Distrito Federal, e dá outtas providências".
Concedo a palavra ao ilustre Senador Pompeu
de Souza, para relatar o projeto.
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a comprovação de escolaridade e o limite de Idade
focado pela Lei n• 7.176, de 1983.
Quanto ao aspecto jurídico-institucional, nada
vemos (Jue Possa obstaculizar o presente projeto,
pois o mesmo prima pela constitucionalidade e
juridicidade.
Quanto às implicações fmanceiras, nada existe
que possa impedir a aprovaçáq do presente projeto de lei, pois as despesas do mesmo correrão
à conta dos reCJ.JrSos orçamentários do Distrito
Federal.
No âmbito da Comissão do Distrito Federal,
pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto
de Lei n• I 111987 -DF.
.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -

Em

dis-

,cussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per-manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Nada mais havendo a ti-atar, está encerrada a
presente r~união.
(Encem1-se a reunião às 20" hOras.)

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
5• Reurúão, realizada
em 13 de maio de 1987

O SR. REL'gQR_(i'o_rnpeu de Souza)- O Se-

nhor Presidente da República, nos termos do art.
51, combinado com o art. 42, item VJ, da ConstiO SR. MAURICIO CO~- Creio que o Se,
tuição, SUbmete à apreciaçã do Senado Federal
nador Alexandre Costa, aó haver reférido qtie não
o anexo ao projeto de lei, "que dispõe sobre o
concorda com a hipótese a que me referi, não
aproveitamento- de funcionários em cargos de
tenha tido a intenção de vetar o direito de eu
carreira policial civil do Distrito Federal, e dá oupedir vista do projeto.
trâS P1'0vidêndas":
O SR. RELATOR (Alexandre Costa)- AbsoluAcompanha o 'mencionado projeto de lei expotamente. Ao contrário. Desejo que nas mãos de
sição-de motivos do Sr~ Governador do Distrito
V. ~. homem de elevado espírito público, s6
Federa~ onde se destaca que a medida proposta
pode melhOrá-lo, e, melhorando, para mim é uma
visa a_ permitir o aproveitamento de ocupantes
satisfação imensa. Desejo é vê-los vendidos.
de cargos efetivos do Quadro de Pessoal do Distrito _Federal qqe _em 12 de março de 1986 se
o SR. MAURiao CORm- Nobre Senodor
encontravam e aigdª e~ejam lotados em efetivo_
Alexandre Costa, ninguém mais do que eu tem
exercíciO na: Secretaria de Segwança Pública.
interesse em atender, porque répresento a cldade
de Brasília pela primeira vez e conheço as angúsJustificando a pretensão governamental, o Sr.
tias da cidade. Tenho tanta vontade que, se depenGovernador sustenta que, na realidade, o que se
pretende _é_dar oportunidade a servidores que,
desse de mim, amanhã haveria eleições diretas,
nãQ oPstante estejam enquadrados funcionalpara ficarmos livres de um Governador que é o
mais nefasto dos Govemadói'es. (Palmas.)
mente em cargos burocrático~. como agentes de
Infelizmente estou cercado pelo PMDB por toportaria, motoristas, agente-administrativo, artífidos os lados. Um Govéi'oador qué se ausenta
ce, auxiliar operacional de serviços diversos e datilógrafos, exercem há longos anos funções típicas
da Capita1 da República rnirn dos momentoS mais
dramáticos da nossa vida. Mas não é hora de
de agente-de-polícia e agente penitenciário; cOrrendo todos os riscos inerentes às funções polise falar nisso.
ciais. Esclarece ainda o Governador que, quando
O pedido de vista tem a finalidade específica,
da implantação do atual Plano de Qassificação
Sr. Presidente...
de Cargos, instituído pela Lei n? 5.920, de 1973,
OSR. RELATOR (Alexandre Costa) -É nobre.
medidas restritivas irilpediram que os mencioO SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -O pedido . nados servidores tivessem acesso àqueles cargos,
de V. EX' é regimentaL
o que não ocorreu com outras categorias funcionais.
o SR. MAURiao CORm- Parece-me certa
Toma-se_ também necessário salientar que o
abjugatória do ilustre Senador. S. Ex' achou q~e
aproveitamento, nos termos do projeto ora em
o seu parecer era incensurável.
exame, será de atê 20% das verbas existentes
O SR. RElATOR (Ale;~mndre Costa) -Absolue dependerá de aprovação em processo seletivo
tamente V. Ex' me _compreendeu mal. Quis apeidêntico ao de concurso público, dispensando-se

Às dezenove horas do dia treze de maio de
mil novecentos e oitenta e sete, na sala de reuniões da Comissão, Ala Senadof Alexandre Costa,
presentes os Senhores Senadores Meíra Filho,
Presidente, Alexandre Costa, Edison Lobão. Pompeu de Souza, Saldanha Derzi, Chagas Rodrigues,
Maurício Corrêa, Mansueto de L.avor e Ronan Tito,
reúne-se extraordinariamente a Comissão do Distrito FedE~.ral.
Deixam de comparecer, por motivo justificado,
os Senhores Senadores Mauro Benevides, Albano
Franco, Iram Saraiva e Mauro Borg_es.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente 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 ccincede a
palavra ao Senador Maurício Corrêa, que emite
Parecer pela diligência ao Projeto de Lei do Senado n? 013/87-DF, que "dispõe sobre as Cartas
Patentes dos Oficiais do Corpo de Bombeiros do
Distrito Federal", de autoria do Poder Exe.<:utivo,
colocado em discussão, não havendo quem queira discutir, é colocado em votação o Parecer, sendo aprovado por unanimidade.
Dand_o continuidade, _a·Senhor Presidente, Se~
nadar Meira Filho, concede a palavra ao Senador
Maurício Corrêa, que devolve à Comissão, sem
alteração, o Projeto de _Lei da Câmara n9 "08/86,
que "dispõe_ sobre a ub1ização de__imóveis residenciais de propriedade dã União, das entidades da
Administração Federal e das Fundações sob supervisão ministerial, localizados no_ Distrito Federal", de autoria do Poder Executivo; em discussão
o Parecer do Senador Alexandre Costa ao Projeto
n9 013/87-DF, com as emendas n'?' 1, 2 e 3 e
subemendas n(IS 1 e 2, não havendo quem queira
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discutir, é colocado em votação o parecer, sendo
aprovado por unanimidade, com_- as emendas e

subemendas que apresenta.
Os pronunciamentos desta reunião, são publi-

cados na íntegra, em anexo a esta ata, por determinação do Senhor Presidente, Senador Meira

Fuho.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Kleber Alcoforado Lacerda, Secre_tário da Comissão, a presente Ata que lida e
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
ANEXO À ATA DA 5• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMissAO DO DISTRITO FEDERAL, REALIZADA EM 13 DE MAIO
DE 1987, REFERENTE AOS PRONUNCIAMENTOS DOS SENHORES SENADORES
MEIRA FILHO E MAURfaO CORRÊA. FElTOS DURAI'/TE A REUNIÃO QUESE J'(JBU0\ DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO
SENHOR PRESIDENTE.

Presidente: Senador Meira Filho
Vice-Presidente: Senador Edison Lobão

(íntegra do apanhamento taquigi-áfico da reunião)

·

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Havendo
número regimental, declaro abertos os trabalhos
da reunião da Comissão do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Em pauta
o Projeto de Lei do Senado n~_l3/87, "que dispô~
sobre as cartas patentes dos Oficiais do Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal". Autoria do
Poder Executivo, Relator o Constituinte Mauricio
C:orrêa
Em seguida, teremos o Projeto de Lei da Câmara n9 08/86, "que dispõe sobre a utJ1izaç:ão de
imóveis residenciais de propriedade da União, das
entidades da administração federai e das fundações sob supervisão ministerial localizadas no DisIIito Federal".
Daremos a palavra ao ilustre Senador Mauricio
Corrêa, que pediu vísta do Projeto.
O SR. MACJRÍC:IO CORR~ -

Sr. Presidente,

trata-se de projeto de lei originário do Poder Exe-

cutivo, que pretende normalizar as cartas patentes
dos Oficiais do Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal
Em 15-4-87, o Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal, José Aparecido, encaminhou ao Presidente da República, José Samey, um anteprojeto de lei com a respectiva exposição de motivos.
Em 27-4-87, o Excelentissimo Senhor Presidente
da República enviou ao Senado Federal o Projeto
de Lei que recebeu o número 13, que agora nos
compete examinar. A matéria tem sua legislação
básica no Decreto-lei n9 667, de 2 de julho de
1969. "que reorganiza as Polícias Militares, os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, e dá outras providências".
Por esse diploma legal, gerado ao tempo e pelo
regime militar, as Polícias Militares passaram a
ser consideradas "forças auxiliares e reservas do
Exército", que sobre elas exercem o controle e
a coordenação. O art. 26, <:aput, e o seu parágrafo
único, do referido texto legal, estabelece a c:ompe-

tência de o Poder· Executivo mediante proposta
do Ministério do Exército, declarar ã condição de
militar e, conseqüentemente, reservas do Exército, dos Corpos de Bombeiros d_os Estados, dos
Municípios, ·TeiTitóriOSe Distrito Federal, excluindo-os, todavia, do disposto no art. 6Q e §§, e no
art. --79, que disciplina o provimerito do cargo de
Comaridante.
Em sua Suc1rita exposição de motivos, o Governador do Distrito Federal afuma textualmente:
"Considerando que inexiste naquela orgaqualquer diploma legal que norma.tiz_~-~s_sa mat~ria, e que as cartas patentes
confirmem os postos oficiais, conforme estabelece o § 1_9 do art. 15 da Lei n~ 7 .479,
de 2 de julho de 1986, a presente proposta
visa, além do preenchimento da lacuna existente, assegurar aos oficiais, bombeiros e militares todas as vantagens e prerrogativas da
patente, bem como os deveres a ela inerentes. Acontece, todavia, que a Lei n9 7.479,
de 2 de julho de 1986, com cópia anexada
ao processo, "ãprova o Estatuto dos Bombeiros Militares do CorpO de Bombeiros do
Distrito Federal" e tem apenas 4 artigos e
nenhum parágrafo."
niza~ão
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O SR. MAURÍCIO CORREA- Sr. Presidente,
Srs. Senador-e$, pedi vista deSte Prqjeto exatamente tendo em vista a preocupação para que possa
emitir um juízo adequado a respeito de um assunto da mais alta gravidade ou da mais alta importância pará a população do Distrito FederaL
Nos termos, porém, como todos sabem, do
Regimento Interno do Senado Federal, mais precisamente o item "b" do art. 137, não é pg~sivel
a apresentação de emendas nesta fase. em que
se encontra o Projeto.

Em raz.ao disso, tomei a providência d.e e!(aOOJ-.
nar com carinho, para ev:itar que haja prejufzo
e perda de tempo por época da votação do Projeto
no Plenário do Senado. E muitas das minhas hesitações as vi resOlvidas, inclusive nas propostas
consubstanciadas nas emendas feitas pelo ilustre
-Senador Mário Maia, que, no meu modo de entender, ampliam o projeto, de tal modo que muftos
que estariam excluídos passaram a ser beneficiados pelo Projeto.
Em Complementação, o excelente parecer lavrado pelo Relator, Senador Alexandre Costa, também contempla a regularização de multas insuficiências que verifiqueL

Em contato com várias pessoas interessãct~
Diante do exposto, não sendo atribuição nossa,
no projeto, que foram ao meu Gabinete com suna condição de Relator, suprir a falha original.
só nos cabe, nos termos da letra "b" do art. 164 gestões, muitas delas também, a meu ver, aperfeido Regimento Interno do Senado Federal, pedir çoariam o Projeto, as acolhi, para apresentar pequenas emendas na ocasião própria, por época
que baixem os autos em dili_gências, neste sentido,
da discussão no Plenário desse projeto. De modo
com registro da nossa sincera e profunda inquieque só pedi realmente vista do projeto para me
tação quanto ao zelo com o qual se tratou matéria
inteirar, na medida em que verifiquei que se trata
dessa relevância, a qual, para chegar ao Senado
da República, levou as autorizadas assinaturas do - de uma mensagem, de um projeto que teve origem na Presidência da República e que não conGovernador: elo Distrito Federal, do Ministro-Chefe
da Casa Civil e do próprio Presidente da República. templava a alienação desses imóveis, e, sim, apenas, a regularização do sistema de ocupação dos
Chamo a att::nção de V. Ex"", eminentes Senadoimóveis da União, das suas autarquias e de outras
res, que, inclusive, mantive cantata com o Co;.
entidades ligadas à União Federal.
mandante do Corpo de Bombeiros do Distrito
Reservo-me, portanto, para apresentar alguma
Federal, COronel Paulo José, e a_visei a S. 5' dessa
emenda por época da discussão no Plenário.
irregularidade existente, e ele· disse que não há
No mais, o parecer do Senador Alexandre Cosprejuízo algum, absolutamente, e a minha preocuta, como as propostas do SenadÓr Mârio Maia,
pação era exatamente não ~rdar.
já resolveram quase completamente as minhas
Dada a gravidade, a meu juízo, da omissão ou
ansiedades. Fiz este pedido exatamente tendo em
do equívoco, manjfestado aqui numa citação em
vista ser um Senador de BraSília, com__a preocurelação ao texto legal, acho por bem que a matéria
' pação de melhorar, e, .é Claro, sempre aprovando
deva vo)4lr ao Governo do Distrito Federal, para
o projeto.
suprir a lacuna.
É o parecer, Sr. Pi"esidente.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Em haO SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -A Presi- vendo concordância com o parecer do ilustre Senador Alexandre Costa, colocamos o projeto em
dência põe em discussão a diligência solicitada
discussão. (Pausa.)
pelo Senador Maurício Corrêa. (Pausa.)
Não havendo discussão, colocamos em VÓtaNão havendo quem queira fazer uso da palavra,
está em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram per~
manecer sentados. (Pausa.) Aprovad~.
Passamos agora ao Projeto de Lei da Câmara
n 9 08/86, "(iúe dispõe sobre a utilização de imóveis
residenciais de propriedade da Onião, das entida~
des da administração fede.ral e das fundações sob
supeiVisão ministerial localizadas no Distrito Federal".
Damos a palavra ao ilustre Sena(jor Mauricio
Corrêa, que pediu vista do Projeto de Lei.

ção.
Os Constituintes que o" aprovam permaneçam

sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR PRESIDENTE (Meira Filho)- Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos da
presente reuníão.
Multo obrigado pela presença de todos_.
· Está encerrada a reunião.
(Encerra~sea reun1ão às 19 horaS

tos.)

e30 minu-
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BRASiUA-DF

SENADO FEDERAL
SOMÁRIO
1 -ATA DA 35' SESSÃO, EM 18 DE
JQNHO DE 1987

1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 -Mensagem do Senhor PresiR
dente da República
-

N» 100/87 (n9 156/87, na origem), de

agradecimento de comunicação.
1.2.2- Leitura de Projeto

-Projeto de Lei_ do Senado n9

2Q/~7,

de

autoria do Sr. Senador t-1arcondes Gadelha,
que dispõe sobre a organização sindical e dá
outras providências.

1.2.3- Comunicação da Presidência

-Presença na Casa do Sr. Áureo Bringel
Mello, suplente de Senador do Estado do
Amazonas, convocado em vírtude de vaga
ocorrida naquela representação.
'
1.2.4 -Prestação do compromisso re·

glmental e posse do Sr. Áureo BrlngeJ de

Mello
1.2.5 -Comunicações

-Do Sr.Áureo Bringel Mello, referente à
sua filiação partidária e nome parlamentar.
-Do Senador Marcondes Gadelha, de que
se ausentará do País.
1.2.6 -Leitura de Projeto
-Projeto de ResOlução n"' 62/87, de autoria da Comissão Diretora, que dispõe sobre
a criação de órgãos na estrutura administrativa
do Senado Federal e dá outras providências.

1.2.7 -Comunicação da Presidência
-Prazo para apresentação de.emendas ao_
Projeto de Resolução no? 62/87, lido anteriormente.
1.2.8 -Requerimentos
-Nç 89/87, do Senador Marcondes Gadelha e outros Senadores, para que seja fealizada
Sessão Especial em homenagem ao Bicente·
nári_o da Constituição Norte-Americana, em
data a ser oportunamente marcada. -

- N? 90187,_ do Senador Carlos Chiareli~
de prorrogação, por 90 dias, do prazo concedido à Comissão Especial, destinada a exaJDinar a questão da dívida externa brasileir~.
Aprovado, tendo usado da palavra no seu
encaminhamento o Sr. José lgnácio Ferreira.

1.2.9 -Comunicações da Presidência
- D.es_ignação do Senador Nelson Carneiro
para integrar a delegação brasileira a' reunião
conjun@_çiQs parlamentos europeu e latino-americano, a reã1ilar-se em Lisboa. Aprovada.
-Re(:ebimento dos Oficfos n95 S/15/86 e
S/16 e S/17/87, dos Prerettos das cidades de
Guarapuava-PR, CorOnel ViVida-PR e Pato
Branco-PR, solicitando, respectivamente, as
retificações das Resoluções nçs 329/86. 40 e
31/87.
....: DesignaçãO dos membros da Comissão
Parlamentar de Inquérito, criada pela ResQiuçào n' 16/87.
1.2.10- Comunicação
-Do Senador Nelson Carneiro, de que se
ausentará do País.

1.2.11 -Discursos do Expediente

SENADOR POJ11PE(J DE SOl!ZA -Sauda.
ção ao Senador Áureo Mello, pela sua posse.
SENADOR AUREO JrfELLO- Disc_yi'so de
posse.

-SENADOR DIVALDO S(JR(JAGY- En.
caminhando à Mesa, requerimento de constituição de Corriissão Especial, para apurar fqtos_c_9n~ntes de publicações do "Jornal do
Brasil" e do "Jornal de Brasília" de 17~6-87.

SENADOR RAIMUNDO LIRA. como Líder
_do PMD~ - Custo do automóvel brasileiro
.e demissão em massa nas montadr.ras.
SE~OR VIRG!IJO TAVORA, como Líder
do PD_S- Nota oficial do partido, em resposta

ao pronunciamento do Deputado Luiz Salomão.
1.2.12-Reqúertmento
-N9 91/87, do Senador Divaldo Suruagy,
de constituição- de Comissão Especial desti~
nada a apurar fatos constantes de publicação
d!J "Jornal do Brasil" e do "Jornal de Brasília",
em 17-6-ID.
1.3-0RDEM DO DIA
- PrÕjeto de Res_oluç:ão n~ 58, de 1987, que
autóriza a Prefeitura Mu!licipal de Santa Bárbara D'Oéste, Esta~o_Qe São Paulo; a contratar
operação de crédito iio valor correspondente,
em cruzados, a 15A55,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. Aprovado.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

PASSOS PORTO
Diretor·Geral do Senado Federal
AGACIEL OA SILVA MAIA
Di reter Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS

piretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA
Diretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Diretor Adjunto

Redação final do Projeto de ResOlução no
58/87. Aprovada. À promulgação.

Projeto de_ Resolução n9 59, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Capanema,
Estado do Paraná, a contratar operação de

crédito no valor

correspondente a Cz

4.256,000,00 (quatro milhões; dwentos e cinquenta e seis mil cruzados). Aprovado.
Redt'lção fmal do Projeto d~ Resolução n"
59/87. Aprova.da. À. promulgação.
Projeto de Resolução n'~ 60, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Anastácio,
Estado do /11\at:o Grosso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 9.117,74 Obrigações do Te·
souro Nadonal- OTN. Aprovado.
Redação fmal do Projeto de Ref;olUção n 9
fiJ/87. Aprovada. À promulgação.
Votação, em turno único, de Requerimento
n 9 64, de 1987, de autorfa dos Senadores Itamar Franco e Jamll Haddad, soUcltando, ilos
termos do art. 239, inciso I, alinea'"b", do
Regimento Interno, informações junto ao Poder Executivo, com o objetivo de instruir o
estudo do Projeto de Lei da Câmara n~ 22,

de 1984. Aprovado.
Discussâó, em tumo único, do Projeto Qe
Lei da Câmara n'~ 14, de 1987 (n'~ 125/87,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que concede_is_enção
do Imposto sobre Proclutos Industrializados IPI na aquisição de automóve:ls de passageiros,
e dá outras providências. Discussão encerrada, após parecer proferido pelo Senador
Raimundo Ura, devendo a votação ser feita
na sessão seguinte.
Discussão, em turno único, ·do Projeto de
Lei do Senado n 9 16, de 1987- DF, que
acrescenta dispositivos à Lei n9 5.619, de 3
de novembro de 1970, que dispõe sobre vencimentos. indenizações, proventos e outros direitos da Polícia Militar do Distrito Federal, e
dâ outras providências. Dlscussio encerra~
da.do projeto e do substitutivo, após pareceres
proferidos pelos Senadores Mauricio Correa
e Pompeu de Souza, devendo a votação ser
feita na sessão seguinte.
Mensagem no 339, de 1986 (n° 475/86, na
origem), relativa à proposta para que seja auto-
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. rizada a Prefeitura Municipal de Canindé do
Sãci Francisco, Estado de Sergipe-, a contratar
operação de crédito no va1or correspondente,
em cruzados, a ~.823,16 Obrigações do Tesouro Nacional -:- OTN~ Discussão encer·
rada do Projeto de Resolução no 63/87, oferecido pelo Senador Nabor Júnior em parecer
proferido n~sta data._ devendo _a votação ser
feita na próxima sessão:Mensagem n9 95, de 1987 (n? 152/87, na
origem}, r~lativa à proposta para que seja autorizado o GoVerno do Estado do Amazonas a
contratar operação de crédito no va1or correspondente, em cruzados, a 422.932,33 Obrigações do Tesouro Nacia:n~- OTN. Dlscus~
são encen'Bda do Projeto de Resolução n~
64/87, ofered~o pelo Senador Virgílio Távora
em parecer· proferiélo nesta data, devendo a
votação ser feita na p~ma sessão.

Mensagem n° 97, de 1987 (no 155/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Juazeiro do
Norte, Estado do Ceará~ a;-contratar operação
de crédito no valor corre;spondente, em cruzados, a 74256,09 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, Discussão encermda do Projeto de Resolução n 9 65/87, Qferecido pelo Senador Mauro Benevides em parecer proferido
nesta data, devendo ~_yqta_ção ser feita na próxima sessão.
Mensagem n" 98, de 1987 (n'~ 153/87, 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 cruzados,
a 29?-7~,53 Ob_tjgações do Tesouro Nacional ~-QW. Discussão encenada do Projeto
de Resolução n 9 66/87, oferecido pelo Senador Chagas Rodrigues, em parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser feita na sessão seguinte.
Oficio n'~ S/11, de 1987 (no 187/87, na origem), relativo à proposta para que seja retificada a Resolução n9 191, de 1986, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida de
Goiânia, Estado de Goiás, a contratar operação de créch1o no valor de Cz 8.512.000,00
(oito milhões e quinhentos e doze mil cruza-

. dos). Discussão encemoda do Projeto de Resolução. n9 67/87, ofereCido Pelo Senador lrapuan Costa Júnior, devendo a votação sedeM
na próxima sessão.
Oficio n9 S/12, de 1987 (n9 528/87, na origem), relativo à proposta para que seja retificada a Res_olução n" 244, de 19~. que auto~
rizou a Prefeitura Municipal de Campo Grande,
Estado do Mato Grosso. a contratar ope::1-ção
de crédito no valor de 155.857,060,80 (c-ent.:>
e dnqüenta e cinco milhões, oitocentos e cinqüenta e sete mil. sessenta cruzados e oitenta
centavos). Discussão encemtda do Prqjeto
de Resolução n~ 68/87, oferecido pelo $enador_ Chagas Rodrigues em parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser feiUI nã sessão s_eguinte.
Otlcio no 5113. de 1987, (O' 200/87, na origem),
relativo à- proposta para que seja retificada a Resolução n 9 322, de 1986, que auto·
rtzou a Prefeitura Muntdpal da Serra. Estado
do ESpfrito Santo, a contratar operação de
créditonovalordeCz 127.680.000,00 (cento
e vinte e sete milhões, seis_centQs ~ _oitenta
m:ü cruzados). Discussão encerrada do Projeto de Resolução tt' 69/87, ofere_cido pelo Se~
nadar 'JOsé lgnáclo Ferreira em parecer proferido nesta data, devendo a votação ser feita
na próxima ~ssão.
Projeto de Resolução n~ 56,_ de 1987, que
autoriza o G_ovemo do Estado de Rondônia
a contratar operação de crédito no Yãloi correspondente, em cruzados, a 150.000,00 Obrigações do TeSouro Nacional- OTN. Apre~
dação adiada por falta de quorum para vota~
ção do Requerimento n~ 9.3/87.

1.3.1 - Comunicaçáo da PresidênCia
Adiamento da votação do Requerimento n 9
89/87 por falta de quorum.
1.3.2 Dia

a

Discursos aPós -Ordem- do

SENADOR OD.ACIR SOARES- Poli_cia Rodoviária Federal. Crise energética no Estado
de Rondônia.
SENADOR LCXIRNAL BAPTTSTA- Homenagem póstuma à: Adriano de Azevedo Pondé.
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SENADOR /IIAURO BE!'IEV/DES -

En-

contro Nacional de Câmaras Municipais.

SENADOR DIVALDO SURilAGY- Homenagem póstuma a José Costa Sampaio.
SENADOR LOllREMBERG NUNI;S ROCHA- Reivindicação dos funcionários da Sunab.
SENADOR JOSÉ IGMOO FERREIRA As mudanças democráticas na vida do povo
capixaba.

1.3.3 -

Designação da Ordem do Dia

da próxima sessão

IA- ENCERRAMENTO
2 - Dll:iCURSOS PRONUNCIADOS
EM SESSÓES Al'ITERIORES

:. . . :. DO Sen<Id.ot.João Menezes, ProferidO na

sessão de 15-5-87.
~Do senador ha"in-ar Franco, proferido na
sessão de 10-6-87.

-Do Senador Lefte Chaves, proferido na
sessão de 10-6-87.
3 -ATO DO PRESIDENTE DO SEI'IA·
DO FEDERAL N• 154, DE 1987
4 - MESA DIRETORA

5 - LÍDERÉS E VI CE-LÍDERES DE ..
PARTIDO
6 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES

PERMAI'!ENTES

Ata da 35• Sessão, em 18 de junho de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs.: Senadores Humberto Lucena, José Ignácio Ferreira e Meira Füho.
ÀS 18 HORAS E 30 MINUT"OS, ACHAJII.SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

É tido o seguinte

EXPEDIENTE
Mário Maia- Nabor Júnior- Leopoldo Peres
-Áureo Mello - Odacir Soares - Olavo Pires
-João Menezes -Jarbas Passarinho- Alexandire Costa- Edison Lobão- Chagas Rodrigues
- Hugo Napoleão - V"~gil!o Távora - Qd Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides - José
Agripino- Lavoisier Maia -Marcondes GadeJha
-Humberto Lucena- Raimundo Lira- Marco
Maciel-Antonio Farias- Mansueto de Lavor
- Guilherme Palmeira - Divaldo Suruagy Teotõnio V"~ela Filho- Lourival Baptista- Ruy
Bacelar-José lgnácio Ferreira- Gerson Camata - Jamü Haddad - Afonso Arinos - Nelson
Carneiro- Ronan Trto- Fernando Henrique
Cardoso-Mário Covas- Mauro Borges -Iram
Saraiva- Irapuan Costa Júnior- Pompeu de
Sousa- Maurício Correa - Meira Frlho - Louremberg Nunes Rocha - Rachid Saldanha Derzi
-Wilson Martins- Leite Chaves- Affonso Camargo - Dirceu Carneiro ----:-- Carlos Chiarelli José Paulo Biso!- José Fogéiça.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A lista de presença acusa o comparecimento de
51 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Primeiro-Secretário procederá à leitura
do expediente.

MENSAGEM

DA PRESIDéNCJA DA REPáBUCA
De agra~ de comunicação:
N• 100/87 (N• 156/87, na origem), de 16 do
corrente, referente à aprovação das matérias
constantes das Mensagens da Presidêncla-,da Re-pública n~ 524, 535, 566, 567, 627, 688, 692,
697, 703, 705, 706, 741 e 744, de 1966: e 22,
26, 60, 70, 98, 100, 123, 125 e 139, de 1987.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido
pelo Sr. Primeiro-Secretário.
__

~_!id~~ seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 20, de 1987
D~Bjil;e sob"' a organização sindical e
dá outras provldêndas.

.ü__Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Sindicatos são associações de _empre-gados ou de empregadores, com a prerrogativa
de:
I-representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais ou
individuais da categoria;

ll -celebrar convenções e acordos coletivos
de trabalho;
m-eleger ou designar representantes da categoria;
IV -colaborar com o Poder Público, como6r.
gãos consultivos, ne!io assuntos de interesse de
seus representados;
V- receber a contribuição sindical prevista
nesta lei;
VI- receber mensalidade e cota de solidariedade de seus representados;
VD- receber contribuições e doações, observadas as disposições desta leL
Art. 2'1 São deveres dos sindicatos:
I - enaltecer a importânda e a dignidade do
trabalho como fator relevante do desenvolvimento
e do bem comum;
n- promover o desenvolvimento da solidarie·
dade social e a harmonia nas relações de trabalho;
m- manter serViços de assistência judiciária
e social para ~us representados;
IV- conciliar prioritariamente os dissídlos individuais e coletivos de trabalho.
Art. 3~> Pod.ecão_ os sindicatos: "
.
I - manter cooperativas de consumo para
atender preferentemente a seus filiados;
n- manter escolas de alfabetização e de ensino
profissionaUzante;
m- aplicar sua renda associativa no atendi·
menta de seus serviços;
.
IV - criar organismos para descentralização
de seus serviços.
__ ___
. . __
Art. 49 Os sindicatos só poderão constituir-se
por categoria econômica ou profissional se reunirem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos integrantes da mesma categoria ou de categoria conexa, em se tratando de sindicato de empregados,
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e de 5 (cinco) empresas de igual ou de categoria
econômica conexa, no caso de sindicato de empregadores.
~ 1-;.

Não será admitido mais de um sindicato

representativo da mesma categoria, econômlca
ou profissional, na mesma base territorial
§ 2~' A base tenitorial do sindicato poderá ser
municipal, intennunlcipal, estadual, interestadual
e excepcionalmente nacional.
Art. 59 Exceto os integrantes da polícia, os
membros das forças armadas e de seus serviços

auxiliares, podem sindlc_a1fzar-se os funcionários
públicos da União, Estados. Municípios, Distrito
Federal e Territórios, assim como os servidores
de suas empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações.
Art 6° Constituem associações sindicais de
grau superior as federações e as confedemções.
§ 1~' As federações de trabalhadores, que terão âmbito nacional, estadual ou interestadual,
congregarão cinco ou mais sindicatos de empregados da mesma categoria proflsslona1 ou de categoria conexa.
§ .29 As federações de empregadores, que te·
rão âmbito nacional, estadual ou interestadual,
congregarão cinco ou mais sinc:fiçatos da mesma
categoria econômica ou de categoria conexa.
§ ,3? As confederações de trabalhadores ou
de empregadores que terão sempre âmbito nacional, congregarão cinco ou mais federações do
mesmo QJ:UPO de atividades.
§ 4~ E Jfclto o agrupamento das confedera·
ções de trabalhadores ou de empregadores em
centrais sindicais.
Art. 7~ Começa a existência da entidade sindical com o registro de seus estatutos no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas.
§ J~> Serão também registradas as alterações
que os estatutos venham a sofrer.
§ 29 Registrados, os estatutos deverão ser depositados na Comissão de Assuntos Sindicais,
que dentro de 30 (trinta) dias procederá ao seu
enquadramento de acordo com o cadastro de
atividades ou Fundação IBGE oU órgão oficial
que_ o substitua e tendo em vista a atividade preponderante da categoria econômica. _
Art. 8~> Os estatutos das entidades sindicais
deverão conter obrigatoriamente:
1- denominação e sede;
n- a categoria objeto da representação;
m- a identifica:çãõ dos sócios fundadores;
IV- a base tenitorial;
V - o processo eleitora1, as condições para
o exercício do voto, a duração do mandato de
administradores, as hipóteses de inelegibilidade,
os casos de perda do mandato e o processo de
substituição dos administradores;
VI - o modo de constituição e administração
do património social e o destino que lhe será
dado no caso de dissolução;
VII - as condições em que se dissolverá a
associação;
VIII- os direitos e deveres dos associados;
IX-a estrutura e as atribuições de seus órgãos
de direç:ão e as penalidades a que estarão sujeitos
seus dirigentes e associados pelo não-cumprimento de seus deveres.
Arl 91' As eleições dos açlministradores e dos
representantes das entidades sindicais serão sempre realizadas por escrutínio secreto.
Art. 10. O empregado eleito para cargo de
administração ou representação profissional não

poderá ser impedido do exercido de suas funções, nerrt transferido para lugar ou mister que
lhe dificulte ou tome impossível o desempenho
de suas atribuições sindicais, a não ser que isto
seja por ele solicitado ou voluntariamente aceito.
§ 1~ O número de empregados eleitos não
poderá exceder de I (um) para cada 500 (quiIJ.h~_mp~) empregados da empresa limitado ao to-tal de 7 (sete), por estabelecimento.
§ 29 _ A partir do momento do registro de sua
candidatura a cargo de direção ou representação
sindical, até_ o término de seu mandato, caso seja
eleito, o empregado sindicalizado não poderá ser
despedido a não ser por motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.
§ 3"? Salvo assentimento da empresa decorrente de cláusula contratual, de norma de acordo
ou convenção ooletiva, considera-se licença não
remunerada o tempo em que o empregado se
ausentar do trabalho para desempenhar suas atribuições sindicais.
§ 49 Considera-se cargo de representação ou
direção sindica] aquele cujo exercido decorra de
eleição por escrutínio secreto.
Art. 11. O mandato do dirigente ou do representante sindical não pode exceder de 3 (três)
anos, e não poderá ser remunerado, sob pena
de destftWção. -Art. 12. Não podem ser eleitos para cargo
de administração ou de representação sindical
os assoCiados menores de 18 (dezoito) anos e
os que não estiverem desde 2 (dois) anos antes,
pelo menos, no efetivo exercício da atividade ou
profissão correspondentes dentro da base terri-

torial.
Art. 13.

Os aposentados poderão continuar
associados às entidades sindicais, vedada, porém,
sua pãrtlcipação na administração das mesmas.
Art. 14. Fica criada, no- Ministério do Traba~
lho, uma ComissãO de J\ssuntos Sindicais, constituída por 3 (três) representantes do Ministério do
Trãbalho, 3 (três) representantes de empregadores e 3 (três) representantes de empregados, à
qual caberá, além do enquadr~ento da entidade
sindical, djrimir, em sede administrativa, quaisquer Uúvidas e controvérsias entre. entidades sindicais e entre estas e seus associados.
---§ 19 Os representante_s de empregados e_ de
empregadores serãõ eleitos trienalmente peJo-colégio das respectivas Confederações.
§ 2~> O modo de funcionamento da Comissão
de Assuntos Siodi_c_ais_ será previsto em regimento
interno.
Art. 15. E -mantida a conbibuição sindical
compulsória, de que tratam os artigos 578 e -ss.
da CLT, com as aherações d~sta lei, sem prejuízo
da contribuição associativa voluntária, estipulada
no estatuto de cada entidade sindical.
_Art 16. A CofltiibuiçãO $Jdic<il será recolhida
de uma só vez, anualmente, e consistirá:
1- na importância correspondente ao salário-base de um dia de trabalho, para os empregados,
qualquer que seja a forma de remuneração;
II- para os empregadores, numa importância
proporcional ao capital social registrado da fmna
ou empresa, mediante aplicação das seguintes
alíquotas progressivas:
. a) até 150 vezes o salário mínimo... ·-···· 0,8%
b) acima de 150 até 1.500 vezes o salário míni-

mo...................•....·---------··---·-

0.2%
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c) acima de 1.500 até 150.000 vezes o salário
mínimo................................................................ O, 1%
d) acima de 150.000até800.000vezeso salário mínimo..._,,,............. "----··----· 0,002%
§_ 1O? A contribuição sindical prevista na tabela
constante do item H deste artigo corresponderá
à soma da aplicação das alíquotas sobre a porção
do capital distribuído em cada classe, observados
os respectivos limites.
§ 2 9 Para efeito do cálculo de que trata a tabela progressiva inserta no item ndeste artigo, considerar-se-á o salário mínimo flXado pelo Poder
Executivo, vigente à data de competência da contribuição arredondando-se para Cz$ 1,00 (um cruzado) a fração porventura existente.
§ 3• É fixado em 60% (sessenta por cento)
do salário mínimo a que alude o parágrafo antedor, a contribuição mínima devida pelos empregadores. independentemente do capital socia1 da
firma ou empresa, ficando, do mesmo modo, estabelecido -o_:capltal social equivalente a 800.000
(oitocentas mil) vezes o salário mínimo, para efeito
do cálculo da contribuição máxima, respeitada
a tabela progressiva constante do item U.
-§ 49 As entidades ou instituiÇões que não es·
tejam obrigadas ao registro de capital social, considerarão, como capital, para efeito do cálculo
de que trata a tabela progressiva constante do
item ndeste artigo, o valor resultante da aplicação
do percentual de 40% (quarenta por cento) sobre
o movimento ecooômico registrado no exercício
imediatamente anterior, do que darão conhecimento à respectiva entidade sindical _ou à_ Comissão de Assuntos Sindicais, observados Qs limites
estabelecidos oo § 3~ deste artigo.
§ 59 As empresas constihlídas no CJJCSO ·do
exetddo contribuirão proporcionalmente ao número de meses contados da data de sua constituição.
Art 17. Os empregados são obrigados adescontar, da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada :ano,
a contribuição por estes devida ao sindicato a
que estiverem vinculados.
- § J9 Considera-se diã de traOãlho para- efeito
de desconto e recolhimento:
1- uma jornada normal de._trabalho, se o pagamento ao empregado for feito por unidade de
teni.po; -- ll-a 1130 (um trinta avos) da quantia perce·
bida no mês anterior, se a remuneração for paga
por tarefa, empreitada ou comissão, bem como
qliafiâo o empregado receba saJário em utilidades
ou perceba, habitualmente, gorjetas.
§ 29 O empregador recolherá a contribuição
sindiCa] rriediante depósito na conta bancária do
sindicato a que estiver vinculado o empregado.
§ 3~> Sein -pi'ejuízo da responsabilidade civil
e criminal, o empregador que deixar de recolher
a contribuição sindical nos I O (dez) dias seguintes
ao desconto incorrerá em multa d,e_ 10% (dez
por cento) por· mês subseqüente ao atraso, a1ém
de juros moratórias de 1% (um por cento) ao
mês e correção monetária, em favor de entidade
sindical
~
Art. _18. -O -iecolhimento da contribuição sin·
d.ical dos empregadores efetuar~se-á no mês de
janeiro de cada ano, ou, para os que venham
a estabelecer-se em mês posterior, na ocasião
do requerimento do re9istro ou licença, em favor
da entidade a que se vincular.
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Art. 19. Além da contrtbuição sindical e da.s
demais receitas previstas nesta lei, as entidades
sindicais poderão fixar, em convenções c.oletivas,
em acordos coletivos ou.em claúsula de dissídio

coletivo, cntas de _solidariedade, sendo o seu valor
limitado até a metade da contribuição compul-

sória anual.
§ 19 As cotas_ a que_ s_e referem este artigo
tomar-se-ão obrigatórias para todos os integrantes da categoria do âmbito das entidades cele-

brantes. desde que as assembléia$ gerais ou os
conselhos de representantes assim deliberem.
§ ~ Para efeito de manutenção das federações, os sindicatos a elas filiados ficam obrigados
a transferir, no mínimo, 20% (vinte por cento)
do montante das cotas_arrecad~da.~ até 30 (trinta)
dias do respectivo recebimento.
§ 39 As federações beneficiadas pela receita
a que se refere o parágrafo anterior transferirão,
no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do
seu total à confederação a que estiverem vinculadas até 30 (trinta) dias do respectivo recebimento.
§ 49 São passíveis de execução por título extrajudicial as contribuições não recolhidas nos
praz.os e condições ~belecidas neste artigo e
nos parágrafos anteriores.
__
Arl 20. Às entidades sindicais é: vedada a participação ou a colaboração. direta ou inclireta, em
qualquer atividade político-partidária.
Art. 21. Toda entidade sindical_manterá registro pennanente e atualizado dqs seus associados, do qual fornecerá certidão a qualquer cidadão, sempre que solicitado.
Arl 22. As _entidades sindicais são associações cMs sem fins lucrativos, que não podem
exercer, direta ou indiretamente, atividades e<::onômicas, nem distribuir lucros, dividendos ou bonificações:. Para a consecução de seus objetivos
poderão, entretanto, ser sóc:ios ou administradores de o_utras assod;x:ões civis sem fun h,tcrativo,
bem como de instituições_ educacionais e de assistência social.
Art 23. Os sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais, não poderão receber,
direta ou indiretamente, doações. financiamentos
ou empréstimos de entidades estrangeiras.
Art. 24. O descumprimento do disposto nesta lei implicará a suspensão imediata e temporária
do registro da entidade sindical, por decisão fundamentada da Comissão de Assuntos Sindicais,
com recurso de efeito suspensivo para a Justiça
do Trabalho.
Art 25. Inclui-se na competência da Justiça
do Traba1ho a conciliaçào_e o _julgamento das
controvérsias entre entidades sindicais oriundas
da aplicação desta lei.
Art. 26. Revogam-se as disposições em contrári~, especialmente os artigos 511 a 577 e 592
a 600 da Consolidação das Leis do Trabalho,
mantendo-se, naquilo em que não colida com
o disposto nesta lei, os artigos 578 a 591 do mesmo diploma legal.
Arl 27. Fica mantido o vigente enquadramento sindical, até que venha a ser modificado
na forma desta lei.
Arl 28. As atuais entidades sindicais mantêm
sua representatividade, desde que adaptarem
seus estatutos fO disposto nesta lei.
Art. 29. Logo após a promulgaç:ão da nova
Constituição, o Poder Executivo constituirá co·
missão tripartite pata, no ·prazo máximo de um
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anQ, ouvidas as categorias interessadas, elaborar
projeto de revisão da presente lei.
Art. 30. ESta lei entra em vigor 60 (sessenta)
diéls. ~pós sua publicação.
~

· -- Justificação

Neste momento da vida sindical brasileira há
necessidade de se conferir maioiiiberdade às entidades sindicais sendo primordia1 para se atingir
esse escopo que fiquem liberadas da tutela in_terventiva do Estado.
Por essa r~o. o prOJeto não S6 afasta tOdas
as formas tutelaTes hoje existentes etn_nossa legislação, como substitui a atuaJ Comissão de Enquadr~ento Sindical_ por outra de composição tri·
partite, com competência não só" para efetuar o
enquadramento das _associações sindicais, mas
também para decidir, no âmbito administrativo,
as divergências que venham a surgir entre entidades sindicais ou entre essas e-$eus associa_dos.
A liberdade e autonomia das entidades sindicais
traduz~im~ pela possibilidade de auto-organização
e autoges~o. consagradas no presente projeto,
que com mí!limas nonna~_ regulamentares, per·
mite que elaborem seus estatutos, disciplinando,
como melhor lhes convier, a estrutura e as atribuições de seus órgãos, o modo de constituição
e administração de seu património, o processo
eleitora], as hipóteses de sua dissolução etc.
Eliminando o reconhecimento da entidade sindical pela autoridade adrilin~atíVa; sUa existência começa com o simples registro de seus estatutos no Regi.stro CMl das Pessoas Jurídicas, como
ocorre com qualquer pessoa jwidicá de dircito
privado. Em razão disso, fiCa suprtmida a possibilidade da cassação da carta de reconhecimento,
que, hoje em dia, tem como conseqüência o cancelamento do registro da entidade sindica] por
ato da autoridade administrativa. A dissolução só
ocorrerá, portanto, nas hipóteses previstas nos
estatutos ou por decisão judicial.
Mantém-se a unidade sindica] e a conJribuição
sindical compulsória que, apressada e erroneamente, apontam-se como fontes de todOs os m.,_les de nossa organização sindical.
Tenha-se em mira que a primeira lei sindical
promulgada no Brasil (Decreto n9 19.770, de
19-3-31 ), estabelecia a unidade sindical, permitindo a organização de federações regionais e de
uma confederação nadonal da indústria e do comêrclo, e uma corúederação nacional do trabalho.
A C~nstituição de 1934 admitiu expressamente
a pluralidade sindica], mas tivemos que voltar ao
sistema unitário; O qUe ocOrreu com outorga da
Carta-de1937, ante o evidente enfraquecimento
dos sindicatos, dMdidos pelas empresas ou por
interesses políticos e, com isso, perdendo sua fimç_ão maior: a representatividade para defender o
interesse de seus filiados. Enquanto em 1936_existiam no Brasll242 sindicatos, em 1939 eram quase 2.000, mantendo--se em luta dentro de wna
mesma empresa dois ou três sindicatos enfraquecidos, como aconteceu, por exemplo, com os ferroviários da Leopoldina Railway. _ _
Ugefro exame da organizaç:ão sindical de alguns países, onde se assegura a pluralidade sindical, mostra que essa vai~se tomando em unidade,
quer por pressãO dos sindicatos mais fortes, quer
pela verificação de qual. a associação a quem
compete representar a classe. Na França, havendo mais de um sindicato, ao mais representativo,
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pela importância1 atividade e_if}<:}_e~ndência, cabe
a representaÇão dóSülteresses da classe. Na ltáJia
e nos Estados Unidos, os sindicatos de uma rneg..
ma profissão designam Ou elegem delegados para formar um órgão superior inCumbido de representar a classe. Na Inglaterra as grandes organizações sindicais são unitárias.
Por que, então, não se manter o sistema unitário, o que melhor atende à reaJidaQ.e PrasDeJr~
como o_~demostrou a má sucedida experiên<::iã
anterior com o sistema plural? De outra parte, ante a falta de espírito associativo espontârieó do brasileiro, há necessidade de
se manter a contribuição sindical compuls6ria co-mo meio de sobÍ"evivência dos sindicatos.
Note-se que em paíse~_ Oflde se pratica o pluralismo o enfraquecimentO daS-oi-ganizações sfrtdicais vem sendo c:::ontomaào por vários nleios, sendo um deles, talvez o mais iníquo, a vedação de
contratação de trabalhadores que não sejam sin·
dicalizados. Trata-se-de atitpde ~ui_to n;t$--D~ _democrática do que o pagamento de uma pequena
contribuição anual.
Coin essas considerações solicito de meus pares a atenção e aprovação_d~Ate_ projeto de lei,
cujo objetivo é fortalecer nossa organização sindical, ,dela afastando alguns dos males que hoje
a afligem.
Sala das Sessões, 18 de junho de 1987. -

Marcondes Gadelha.

~ LEGISLAÇÃO aTADA
Decreto-Lei n9 5.452,
de 1"demaio_de 1943

Aprova a COnsolidação das Leis do
Trabalho.

·············--·····-···········-·---· --'------'-·

--------··-----·---TÍTULO V
Oa Orgaruzação Sindical
~ ~ CAPÍTULO I
Da Instituição Sindical
SEÇÃOI

Da assOciação em slndlcatO

..

--···-..::····---~---·-----·-~ ~·-·-

·····················---..-·-···-·---··-··---·--···-,:-;O SR. PRESIDE1'11'1! (Humberto Lucena) O projeto üdo vai à publicação
O SR. PRESIDErfi'E (Humberto Lucena) Encontra-se-na Casa o Sr. Áureo Bringel Meno,
Suplente convocado para o preenchimento da
vaga ocorrida na representação do Estado do
Amazonas, em virtude do falecimento do Sr. Senador Fábio Lucena. _
O diploma de S. Ex' foi encaminhado à Mesa
e será publicado de acordo com o disposto no
Regimento Interno.
O SR. PRESIDErfi'E (Humberto Lucena) Designo os Srs. Senadores Leopoldo Peres, Wilson Martins e Mauro. Borges para comporem a
Comissão que deverá introduzir S. E:lt' no plenário,
a fim de prestar o compromisso regimentaL (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

A Presidência registra a presença, nesta Casa, do
Goveinador _Amazonino Mendes, do Estado do
Amazonas, bem assím do Deputado Bernardo _Cabra], Relator da Comissão de Sistematização na
Assembléia Nadonal Coilstituinte. (Pausa.)

Acompanhado da Comissão, o Sr. Áureo Bringel de Mello dá entrada no r~into, prestando junto
à Mesa o seguinte compromisso regimental:

"Pro1t1eto guardar a Constituição Federal
e as leis do País, desempenhar fiel e lealmente o mandato de Senador que o povo

me conferiu e sustentar a união, a integridade
e a independência do Brasil." (Palmas.)

O SR- PRESIDEJ'ITE (Humberto L-ucena) Declaro empossado Senador da República o nobre Sr. Áureo Bringel de MeDo, que integrará, no

Senado, a representação do Estado do Amazonas.
A partir deste momento. S. Ex" passará a participar dos trabalhos da Casa.
O SR- PRESIDEJ'ITE (Humberto Luceno) Sobre a mesa, comunicação que será Ilda: pelo
Sr. Primeiro-Secretário.

É lida a 5e!JU!nte
Senhor Presidente,
Tenho a: honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art. 79 do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a represen~
tação do Estado do Amazonas, adotarei o nome
parlamentar abaixo consignado e integrarei a
Bancada do Partido do Movimento Democrático
BrasUeiro - PMDB.
Atenciosas saudações, Áureo MeDo.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Sobre a mesa, comunkação que será lida pelo
Sr. Primeiro~Secretário.
É lida a seguinte
Em 18 de junho de 1987
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo com o disposto no art. 43, alínea
"a", do Regimento Interno, que me ausentarei
dos trabalhos da Casa ·a partir do dia 18 de junho
em missão parlamentar, chefiando a delegação
do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino Americano que se reunirá em Lisboa - PortugaL
Atenciosas saudações - Marcondes Gade~
lha.
O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) A Presidência fica ciénte.
O SR. PRESIDEI'I'IE (Humberto Lucena) -

Sobre a mesa, projeto de resolução que será Udo
pelo Sr. Primeiro-secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO
1'1• 62, DE 1987
(Da Comissão D~tora)
Dlspóe so1>re a criação de órgãos na

estrutura admlnlstratlva do Senado Federal e dá outras prowldêndas-

0 Senado Federal resolve:
Art. 1~ O art 2~ da ReSolução n 9 106, de 1983,
passa a vigorar com a seguinte redação:

''Art. 2~ É criado, na estrutura da Diretorl.iJ --Geral, e a ela subordinada, o Serviço
__de Admirdstração das Residências Oficiais do
Senado F_eder_al ria Superquã:dra Sul 309,
Blooos C, G e D, ao qual compete coordenar
os trabalhos de planejamento, controle e exe-cuç_ã_o d_os _ttablho_s de manutenção dos edifi~
cios; zelar pela limpeza; pelo perfeito fundo-- namento das instalações hidráulicas, elébi~
cas e dos elevadores; detenninar os reparos
necessários; exercer a guarda e controle pa..
trimonial dos bens móveis ali existentes ou
que venham a ser adquiridos e executar ou~
tms tarefas correlatas.
§ 19 São órgãos do Serviço de Adminis~
traÇ._ão das Residências dfidais da Superqua~

dra Sul309:
I -Seção de Administração;
ll- Seção de J'l\anutenção e Instalações;
lli- ~ão de Controle Patrimonial.
§ 29 ASeção de Administração compete
receber, controlar e distribuir o material e
_o expediente do Serviço; registrar e encami...
nhar as solicitações dos ocupantes dos imóveis; executar trabalhos datilográffcos; proceder ao controle interno do pessoal do Serviço
_e das prestadoras de serviços contratadas,
estabelecendo escalas de plantões e distribuindo os locais de trabalho; coordenar e
executar as atividades de portaria e executar
outras tarefas correlatas.
§ 3~A Seção de Manutenção e ln_stataçoe~
compete coordenar as atividades de previ~
são controle e execução dos trabalhos de
m~utenção dos edifíc[os; z~ar pela fiel ob-servância dos contratos de hmpeza dos blo-coS residenciais e áreas adjacentes, pelo perfeito funcionamento das instalações de redes
hidráulicas, elétricas e dos elevadores. determinando- os reparos e modificações neces~
sáriciS; manter errrperfeito funcio~am~nto os
~equipamentos elétricos e máqwnas Instalados e executar outras tarefas correlatas.
§ 49 A Seção de Controle Patrimonial
compete receber, conferi~. manter sob sua
guarda, distribuir aos desti~~ os mat~
riais adquiridos; manter escnturaçao própna
sobre material, atender as requisições d~ntro
dos limites de fornecimento estabelectdos;
elaborar dados estatísticos de consumo de
material, realizar o tombamento dos ~ens.
inventariando anualmente os bens patrimoniais, sob orientação e controle ~a Sub~
cretaria de Administração de Matenal e Pa~~
mônlo e executar outras tarefas correlatas.
Art. 2~ A Tabela de Funções Gratificadas,
anéxil aó RegUlamento Administrativo, fica acres~
cidade 1 (um) Chefe de Servi!;(>. Sirnl>olo FG-1;
2 (dois) Chefes de Seção, Símbolo F5J-2. e 3
(três) Auxiliares de Controle de lnformaçoe~, Sím~
bolo FG~3, com lotação nos 6rgão.s ora cn~o~.
Parágrafo Único. A Subsecretana d~ Adnnmstração de Pessoal procederá às alteraç~ necessárias na 1'abe1a de que trata e~e artigo para
atender ao__ disposto nesta Resoluçao.
Art. 3~ A Comissão- Diretora regulamentará,
no prazo de 30 dias, esta Resolução.
Art. 4ç Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art 59 RevoQam-se as disposições em con-

trário.
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Justificação
As medidas consubstanciadas no projeto que
temOs a oportu:nidade de oferecer ao exame dos
ilustres membros desta Casa pretendem soludonar problema estrutural do órgão de apoio das
residêndãS ofidais dos Senhores Senadores.
A pequena Seção existente funciona com dificuldades que podem e serão eliminad~s com as
providências objeto deste_projeto, que faz_ parte
de um plano mais amplo VISando a moderruzação
do atendimento das necessidades do serviço.
A douta Comtss.6o Otretora terá a prazo de trinta
dias para regulamentar esta Resolução, estabelecendo condutas por parte do Serviço ora criado,
como também por parte dos usuários, ~s d~
pendentes e empregados que ocupam os unéweis
da União, na Superquadra Sul309.
Sala das SessõeSt 18 de junho de 1987. -

Humberto Lucena -

José Jgnó.do Fenelra

- Jutahy Magalhães - Di«:eu Carneiro.
O SR. PIU!SIDEI'ITE (Humberto Luceno) O projeto que vem de ser -lido. será pUblicado
e ficará sobre a mesa, durante três sessões, para
recebimento de emendas.
Findo este prazo. será remetido ao exame: da
Comissão de ConstitUição e Justiça.

O

SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. Primeiro~Secret.ário.
É lido o seguinte

REQUERIMEI'ITO
N• 89, de 1987
Requeiro, ouvido o Plenário, seja realizada Sessão Especial em homenagem ao Bicentenário da
Constituição Norte~Americana, em ·data a ser
oportunamente marcada.
Sala das Sessões,
de junho de 1987.
- Marcondes Gadelha - Fernando Henrique Cardoso - Jnri>as Passarinho - Lou-

remberg Nunes Rocha - !'labor Júnior Chagas Rodrigues - Dlvaldo Suruagy Mauro Borges- Pompeu de Souza - Mansueto de Lavor - Wilson Martins - Nelson
Carneiro-

o SR. PRESIDEti'IE (Humberto Lucena) -

De acordo com o art. 279-1, do Regimento Interno,
es~ requeri!Jlentq será o_bjetç de deliberação
após a Ordem do Dia.
O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. Primeir~Secretário.

É lid~ o seguinte

REQClERIMENTO
1'1• 90, de 1987

01. n• 10187-CEDEB
Senhor Presidente,
fu qualidade de Presidente da Comissão Espe~
cial, criada através do RequerimentO n~ 17. de
1987, destinada a examinar a questão da Dívida
Externa Brasileira e avaliar as razões que levaram
a Governo a suspender o pagamento dos encar~
gos financeiros dela decorrentes, nos planos ex~
temo e intemo, venho, pelo presente, solicitar a
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Vossa Excelência, a prorrogação por mais 90 (no-

venta) dias do prazo concedido a esta Cçmissão
que se encerrará dia 22 de junho próXimo.
Açrovefto a oportunidade para reiterar a Vossa

Excelência os protestos de estima e consideração.
- Carlos ChiOielll.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em vOtação o requerimento.

O Sr. José lgnâdoFerrelra-Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra, para encaminhar a votação,
ao nobre Senador José lgnádo_ ferreira.
O SR. JOSI'! IGNÁCIO FERREIRA (PMDB
- ES. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ouvi, com atenção, a leitura do requerimento
do nobre Senador Carlos Chia{elli.
Recordo-me dos dlas em que eu enfocava as
minhas preocupações com relação ao compor-

tamento dessa Comissão. Todos os que a integram merecem o meu respeito e a minha homenagem. São Senadores do melhor quilate, da melhor postura e companheiros que vivem, com in·
tensidade, a trepidânda do momento nacional.
Valho-me da oportunidade desse requerimento
para reavivar o que eu disse, em cx:asião precedente, ou seja, que essa c-omissãO deve deter-se
tão-somente sobre o seu objetivo básico, O de
fazer uma radiografia do processo- de endividamento externo do País; definir como foram feitas
as pactuações em cada _um desses empréstimos;
examinar o formalismo desses pactos; acompanhctr a internação de cada parcela de capital concernente a ca.da pacto assumíd_q no País; aferir
em que medida foram devidamente "plicados todos os dólares que aqui aportarãin.

O Sr. Leopoldo Peres- Nobre Senador, V.
Ex' me permite um aparte?
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FeRREIRA- Vou
conceder o aparte a V. Ext
Sr. Presidente, serâ por aí que a Comissão deverá trabalhar e o seu trabalho parece ser muito
simples. Ela já começa a pedir prorrogação. Os
seus ilustres membros iniciam o primeiro pedido
de prorrogação, que espero seja o único.
Esperãmos. com muita ansiedade, o resultado
desse trabalho. Precisamos compulsar-essa radiO.
grafia, esses dados que vão ser recolhidos por
essa Comissão, ante à expectativa de todos -nóS~
Concedo o apartf! ao nobre Senador Leopoldo
Peres.
O Sr. Leopoldo Peres- Nobre Senador José
lgnádo Ferreira, V. EX' tem toda razão no que
diz. Apenas V. EX está solicitando à Comissão
uma providência que ela já vem tomando. Uma
Subcomissão, dirigida peJo nobre Senador Ronan
Tito, está dentro do Banco Central levantando,
parcela a parcela, a entrada desses reCursos no
Brasil. Acredito mesmo que exatamente a exaustão desse trabalho é que não permitirá que a Comissão cumpra com as suas finalidades. atinja
os seus objetivos dentro do prazo prefixado. Então, essa prorrogação é realmente indispensável.

OSR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA-Agradeço a V. Ex' o esclarecimento que presta. Isso
;J~e reconforta muito, porque a expectativa pessoal, minha, é muito grande - tenho certeza de
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que é a expectativa da Casa toda, do Congresso
Na,cional, da Constituinte e, sobretudo, a expectativa do povO brasileiro, -que precisa ter diante
de seus olhos, sem que tenha nascido de wna
caça às l;>n.pcªs, de uma perseguiÇão a quem quer
que seja, precisa a Nação brasileira ter diante de
seus olhos J.li:O documento que represente uma
radiqgrafia completa, ampla, do processo de endividamento externo do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
Em votaÇão o requerimento.
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Péiusa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica prorrogado o
prazo da Comissão, pelo tempo requerido.
O SR.-PREsJDEI'rre (Humberto Lucena)Devendo realizar-se em Usboa, no c:orrente mês,
a reUrii.ão cOnjunta dos Parlamentos europeus e
Latino-àmerlcano, a Presidência propõe ao Plenário o nome do ·sr. Senador Nelson Carneiro para
integrar a delegação brasileira ao referido evento.
Em votaçãO a prOposta.
·
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Fica o Senador Nelson Carneiro autorizado a
comparecer à referida reunião.
O SR. PRESIDENTE (Humbarto Lucena) APresidência recebeu, do Prefeito de Quarapuava,
Estado do P~aná, o Oficio n"' SII 5, de 1987 (n~
114/87, na origem), solicitando a retificação da
Resolução n9 329, de 1986, que_ autoriZou aqu_e)e
município a contratar operação de ç-rédito nova)çr
correspondente a Cz$ 63.840.000,00 (sessenta
e _três milhões, oitocentos e quarenta mil Cnllél-

des).

·
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---e televisão em todo a País$ e iuegvlaridades ocorridas no Ministério elas Comunicações, a Presidência, de ac-ordo_ com as indicações das lideranças, designa, para integrarem a referida Comissão, os seguintes Senadores:
PMDB

Wilson Martins
Chã.gas Rodrigues
LuizVianna
Teotónio Vliela Filho
Nelson Wedekin
Gerson Camata
Suplentes
Márdo Lacerda
José Pau1o Biso!
lrapuan Costa Júnior
Pompeu de Souza

PFL

Edisort Lobão
Marcondes Gadelha
Suplente
João-Lobo
Pequenos Partidos

PDT

·

Nos termos da ResoJução n9 1, de 1987, a Presidência d~&!gnará, oportunamente, o rela~r da
matéria.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc_ena) A Presidência recebeu, do Prefeito de Coronel VIVida, Estado do Paraná, o Offdo n~ S/16, de 19,87
(n 9 173/87, na-origem), solicitando a retificação
da Resolução n9 40, de 1987, que autorizou aquele
município a contratar operação de_crédito no valor
correspondente a ez$ 8.512.000,00 (oito milhões,
quinhentos e doze mil cruzados).
Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, a Presidência designará, oportunamente, o relator da
matéria.
O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) A Presidênda recebeu, do Prefeito de Pato Branco,
EstadO do Pàraná, o Üfido n"_S/17, de 1987 (n"
186/87, na origem), solicitando a retiflc:ação da
Resolução _n9 31, de 1987, que autorizou aquele
município ã Contratar operação de crédito no valor
correS-pondente a Cz:$ 8.512..000,00 (oitO milhões,
quinhentos e doze mil cruzados).
- Nos termos da Resolução n"' 1, de 1987, a Presidência designará, oportunaniente, o relator da
matéria.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Tendo em vista é\ criação, através da Resolução
n~ 16, de 1987, de iniciativa do Senador Fábio
Lucena e outros Srs. Senadores, da Comissão
de Inquérito, composta de 9 (nove) membros,
para, no prazo de ISO (cento e oitenta) dias, apurar
a política de concessões de emissoras de rádio

Titular
Mário Maia

PDS
Suplente
Lavoisier Maia
O SR. PRESJDEriTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, comun_i_caçào que será lida pelo
Sr. ]9-Secretário.

É lida a seguinte
Brasília, 17 de junho de 1987.
Na fo~ma regimental, ~ei'lho comuniçar a V.
Ex'" que, em cumprimento de missão do Grupo
Brasileiro do Parlamento latino-Americano, devo
ausentar-me do País no próximo dia 19 do corrente, a fim de integrar a delegação brasileira à Reu·
nião Conjunta dos Parlamentos Europeu e LatinoAmericano, a realizar-se em üsboa.
Aproveito o ensejo para ,renovai-lhe protestos
de estima e consideração.
AtenCiosamente, - NeJaon Carneiro.
O SR. PRESJDEI'rre (Humberto Lucena) ~
O expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo ã palavra ao Senador Pompeu de
Sousa.
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O SR. POMPEU DE SOUZA (PMDB- DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do

orador.) -

Sr. Presidente, SrS:
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SerlaâOfeS;- para

uma breve intervenção, recebo a palavra de V.
Ex', Sr. Presidente, corri ci propósito e a rriissão
que me atf!buí de saudar o nosso novo colega,
o Senador Aureo MeJio, que, neste momento, nes~
ta reunião, acaba de ser empossado no Senado
Federal
Trata-se, Sr. Presidente, de uma incoporação
a esta Casa da mais alta importância para a significação que o Senado possui no momento histórico
que estamos vivendo. Conheço Aureo Mello de
muitos anos, colega que é,_jomalista também,
como eu, além de poeta, homem que fez sempre
da inteligência não apenas a sua profissãlo, mas
a sua arma, e com inteligência tem sido um bata-

lhador incansável pela causa pública e, acima de
tudo, pela democracia em nosso País.
Servindo já ao Senado, antes mesmo de assUmir este mandato, Áureo Mello tem-se mostrado
um infatigável labutador do bem público, de forma que, agora, investido do mandato que ora
assume, estamos certos todos n6s, os Senadores
da República, que o representante do Amazonas
será um digno sucessor de Fábio Lucena, desta
figura que jamais será esquecida peJos seus companheiros, que jamais será esquecida por este
Senado Federal, que jamais será esquecida pelos
homens que têm na vida púbica a responsabi·
lidade de defender este Pais, de defender as causas que levam este Pais à luta por um destino
realmente livre, democrático e soberano.
Na verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao
fazer esta breve saudação a Áureo MeJio, quero
dizer que a presença e a vinda de S. Ext para
este Senado me são particulannente gratas. Companheiro de trabalho em outros tempos, companheiro de profissão sempre, Áureo Mello, homem
que cultiva o jornalismo, jornalismo que se faz
de realidade, e que vive em função da realidade,
e que faz da realidade e da luta pela renovação
e pela elevação dos padrões de vida da sociedade
é, também, um poeta, e o poeta é o sonhador
das novas realidades.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é com particular
emoção, pofs, que nesta hora saúdo em Áureo
Mello a inteligência, saúdo em Aureo MeDo o Se-nador que, usando as annas da inteligência, há
de dignificar este Senado e de fazer do seu mandato um momento de participação na história
deste País. Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

OORANTE O D/SCCJRSO DO SR. POMPEC/ DE SOOZA O SR. HC/MBERTO LC/CENA DEIXA A CADEIRA DA PRESJDáiCIA
QC/EÉOCCIPADAPELOSR.-JOSÉIGNÁOO
FERREIRA
O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnáclo Ferreira) -;-Concedo a palaVra ao eminente Senador Aureo Mello.
O SR. AUREO MELLO (PMDB -MI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora·
dor.)- Nobre Sr. Presidente, eminentes Membros da Mesa, queridos Legisladores, meus amigos aqui presentes, povo da nossa terra, do nosso
Brasil amado!
É wna grande honra estar nesta Casa, em-(Jue
as idéias fulgem e se encaminham na direção
_de uma construção social, com o objetivo superior

de fazer deste Pafs uma grande pátria organizada
e, de seu povo, um povo verdadeiramente feliz
e capaz -de realizar os seus desfgnlos, talvez ditados pela própria providência como um dos maiores do universo.
Que grande honra, como honra é a qualquer
cidadão desde os tempos da Revolução Francesa,
desde os tempos em que a representação popular
se manifestava, atravéS daqueles que eram escolhidos como líderes para traduzir aquilo que o
povo necessitava, que as coletividades reivindicavam na nossa contingência frágil de pescas
humanas, mas que desejamos, enquanto nos é
conferido esse outro mandato extraordinário que
se chama vida, alguma coisa de positivo, de úbl,
de feliz.
_
A humanidade caminha na direção da ventura,
em busca da felicidade, do bem-estar, daquilo
que-represente um contato direto com o otimismo
e com a felicidade, com os ·desígnios superiores
daqueles que tudo ~fiaram. E, ao ensejo, em qualquer época, em qualquer etapa da vida em que
ternos a honra de representar o povo, aquele sentimento supremo que nos caracteriza como seres
civilizados é o de desejar a felicidade, Obein-estar
aos nossos semelhantes, porque por isso estamos
aqui-- reunidos como legisladores para construir,
para edificar, para nos solidarizannos, para proporcionannos o bem a nossa humanidade.
O nosso Brasil, essa sintese do mundo, onde
as raças convergem como se fossem caudais,
de todas as colorações, e que se transformam
riesSe grande - comparando - Amazonas, caminhando_ na direção do futuro.
O flossõ Brasil é um dos países dos quais os
seus habitantes e o _seu povo mais motivos terão
de orgulho para se sentirem_naturais daquele País,
daquele Estado, daquela região, porque o Brasil
é um exemplo para todas as populações racistas.
Enquanto existe, de um lado, formações arianas,
de outrO, vemos pessoas até com segregação
oriental e negra, a nossa Pátria, a nossa terra é
a verdadeira democracia racial, permitindo que
este grande Pafs seja uma incude onde se forja,
realmente, a verdadeira pátria da humanidade,
a verdadeira pátria da nacionalidade, sem preconceitos, sem objetivos subalternos, todos caminhando, embora, às vezes, divergindo, para um
desaguadouro comum, que é aquela finalidade
de fazer com que os pontos da civilização, da
civilidade se traduzam em fonna de progresso
e de b~m-estar.
Estou, aqui, sucedendo a Fábio Lucena. Fábio
Lucena, meu velho companheiro de jornal, que
era menino quando eu, ao lado de outros vetustos
políticos - não quero citar Leopoldo Peres, porque ele, àquela altura, era também um garoto,
quase, de calças curtas, e assistia os nossos discursos, mas citarei o JoeJ, que é poucos anos
mais moço que eu- e então, Fábio Lucena ficava
prestando atenção. E dizia ele, tomando aulas
de como produzir e de como ser político, para,
!3!!l'!!lÍlã, vir desempenhar, através das leis, da
produtividade, do traba1ho eficiente, na Casa onde
_s_e forja o destino da nacionalidade, aquilo que
permitisse à nossa grande Pátria prosseguir o seu
caminho para a frente.
Enquanto foi ele o Senador e eu o seu Suplente,
o seu companheiro, vamos dizer, de verdadeira
fraternidade espiritual, Fábio exigia que eu estivesse no seu gabinete, diariamente, e quando eu
me aus·entã:Va, dava-me aquela bronca, com

aquele vozeirão que lhe era característico. Atrás
daquela aparência austera, daquela máscara que
era, verdadeiramente messiânica, Fábio era um
connaisseur, um hurriOrista especial, sua agilidade intelectual era uma agilidade que, realmente,
faria inveja aos relâmpagos, aos coriscos e às
grandes iluminuras; e a bondade que existia em
seu coração era uma bondade da qual tive oportunidade de sentir, através da generosidade no momento em que, fazendo uma operação, ele me
telefonOu" e prOVidencioU; inclusive, o pagamento
da met.dde daquela despesa hopitalar.
Quando produzi um livro de poesias, nesta Casa, fazendo, na minha posição de_ bomem de classe média, uma barganha com o setor de imprensa
e gráfica desta Casa, Fábio Lucena avocou ime-diatamente o livro para a sua cota parlamentar
e deu-me de presente.
De vez em quando, eu me surpreendia com
as suas confidências, Com a sua ternura, çoro
o seu amor e com a sua solidariedade. fábio
estâ em esferas superiores, a sua mente alígera
é como um pássaro dourado, de cristal e diamantes, de ouro e prata, que singra nos céus, asas
espalmadas, condor andino, superior no espírito,
que Já nos páramos celestiais desdobra, sem dúvida, a grandeza e a pujança daquela alma especial,
daquele coração doura_do.
O Sr. Leopoldo Peres- Permite V. Ex' um
aparte?
O SR. ÁUREO ME;_U.O -

CÕm muita honra,

Senador Leopoldo Peres.
O Sr. -Leopoldo Peres -Não preciso e nem
precisaria associar-me às palavras dos que o precederam na tribuna e proferida pelo nobre Senador Pompeu de Souza. Mas Senador Áureo Mello,
no momento em que V. EX' entra nesta Casa,
recordo-me da fase da guerra dos três Henriques,
em França, quando teve, o Principe de Condé,
um dos irmãos assassinados, e encontrou em
Henrique IV o amigo que lhe estendeu a mão,
nessa hora amarga, e dirigindo-se às outras figuras da Corte, disse:- "Feliz é o homem que
no momento que perde o irmão encontra o amigo". Neste instante, o Senado da República, que
acaba de perder o nosso irmão Fábio Lucena,
sente-se compeilsaCIO no momento em que recebe V. Ex'
O SR. AI:IREO MELLO - É uma grande
honra, Senador Leopoldo Peres, meu tratemo
ainigo. -0 Sr. Mauro Benevides -

Permite-me V.

EX' um aparte?
O SR. ÁOREO .MELLO- Com muita honra,
nobre Senador.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador,
desejo saudar V. Ex', neste ínstailte, em nome
da üderança do Partido do Movimento Demo-crático Brasileiro, pela Bancada nesta Casa do
Congresso, e natwalmente testemunhar a admi·
ração que temos por V. EX', parlamentar dos mais
bdlh----ª-nte_s_,_Deputado Estadual em duas LegisJaturas, Constituinte de 1947, pelo Amazonas, na
área estadual, Deputado Federal, pelo seu Estado,
pelo Rio de Janeiro, intelectual de méritos comprovados.
O SR. AUREO MELLO Ex'

Bondade de V.

Junho de 1987
O Sr. Mauro Benevkles- Tenho absoluta
certeza de que V. ~. sucedendo ao inolvidável
Fábio Lucena, haverá de prestar uma contnbuição
inestimável à vida político-parlamentar do nosso
País. Mormente agora, quando, ao lctdo das nosw
sas atribuições de_ Senador da República, nos foram cometidas outras, de transcendência inquestionável: a de_ elaborarmos a Carta constitudonal
do Brasil. A contribuição que V. Ex" vai oferecer
à Carta que estamOs elaborando, será, sem dúvida, valiosa e inestimável, pela sua inteligência,
pela fulgurância da sua cultura, enfim, pelo seu
espírito público, comprovado no exercício dos
mandatos anteriores e nas suas atividades. Por-

tanto, em nome dos seus companheiros do
PMDB, saúdo a presença de V. Ex", nesta Casa
e, ao ensejo do seu primeiro pronunciamento,
estou absolutamente convicto de que V. Ex', integrado nas nossas lutas, nos nossos ideais, vai,
sem dúvida, se constituir ni,IJTla das figuras de
maior proeminência do Senado da República.

O SR. ÁaREO MELLO - Fico muito lisonjeado, Senador Mauro Benevldes, pelas palavras
de V. Ext Já o conhecia pela sua grandeza, pelo
seu talento, pela sua liderança, pelo seu apl.omb
e isso, para mim, é um galardão inesqueCível.
O estímulo de V. Ex!', embora me faça apreciar
de maneira mais intensa o apoucado das minhas
humildes atribuições, me c:oloco cioso, cada vez
mais, da minha grande responsabilidade de estar
neste Parlamento, dialogando com os homens
incumbidos de zelar pelo Brasil. N6s que somos
tão pouc::os, mas que temos a responsabilidade
de razer leis humanas, sérias, justas e idealistas
para esse grande povo tão magoado, tão sofredor,
tão injustiçado, mas que, apesar disso, pelas noites afora, pelos dias ensolarados ou friõs, persiste
no seu ideal de progredir e de atingir wn estágio
verdadeiramente SÚ.perlor.
Agradeço as sq:;;!s palavras.

O Sr. VIrgílio Távora- Eminente Senador,
p;ermita-me um aparte.

no~r!'~d!~O MELLO- Corri muita honra,
O Sr. VIrgílio Távora- O PDS, por nossa
voz, saúda V. Ex" quando do se_u retomo ao Con-

gresso. E nós, em particular, pefa retomada daquele convivia de tantos anos atrás em -que, no
Legjslativo, no Parlamento brasileiro, com tanto
fulgor V. EXt defendia aquelas causas que se lhe
afiguravam justas e certas. Combatemos muito
em trim:heiras opostas, mas nunca diminuiu
aquela admiração que tínhamos pelo espírito público de V. Ex!', pela inteligência e a fulgurância
da palavra com que eram expressas aquelas idéias
que, vezes muitas, eram justamente o antónimo
daquilo que julgávamos o certo e o verdadeiro.
Mas, neste momento, queremos dizer a V. Ex',
da alegria, da satisfação dessa volta ao passado
que,'espero, pelos tempos se prolongue.
O SR- ÁUREO MELLO - É uma grande
satisfação ouvir Vlfgí1io Távora, j:)õrque -ele traz
a evocação, por assim dizer, de uma época de
ouro do nosso Poder Legislativo. Deste mesmo
lado em que ele está agora, se assentava aquilo
que, popularmente, o pessoal chamava "a banda
de música da UDN", enquanto do lado de cá
estavam os pessedistas, aqueles homens orientais
p~a sabedoria, e os traba1histas, aqueles verda-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL {Seçlto D)

deiros palestinos guerreiros~ que sempre de alforje
em punho, terçavam armas com aqueles valorosos cavalheiros intelectuais da União Democrática
N_~ional Lá estav~ Virgílio Távora, lá estava Carlos Lacerda, lá estava Adauto Lúcio C:araoso, lá
estava Afonso Arinos de Meio Franco, lá estava
Oscar Com~ia. iáeStav;;J:- no princípio, Mário Martins_\ lá estavam aqueles gigantes que investiam
contra n6s, e n6s c:ontra eles,' eles profligando
e atacandO ora Getúlio Vargas, ora Juscel~o, e
nós deteridendo, de escudo em_riste aqueles Uderes, cada um defendendo os seus ideais, mas
todos convergindo para o denominador comLIT'O,
que era aquele de fazer o Brasil melhor, de se
julgar melhor administrador, mais capacitado do
que o outro, sêm talvez compreendermos que
aquilo nada mais era do que o lucro para a nossa
.sOt:ied~de, q bem·e~ para o nosso povo e o
progresso que está aí, que veio lentamente sem
nós no_s apercebermos, convertendo este País
nesta grande Pátria nova, que realmente é wna
expressão ·de progresso, uma das nações mais
grandiosas do m1..1ndo, a ~ttava economia mundial. E aquelas lutas que pareciam brigas, que
pareciam rec:íprocas destruições, nada mais eram
do que a própria natureza determinando e comandand_o_que lutássemos, que combatêssemos, por~
que realmente quem lucrava c-om aquela lUta,
çom aquele combate, como o próprio combate
do amor, era a reprodução da vida, do progresso,
do ideal e da grandeza do Brasil.
Pompeu de Souza, quero te agradecer. Quan~
do, sem_ mandato, andava eu pela Avenida Rio
Branco e te encontrei - desculpe-me por falar
a V. Ex' na segunda pessoa do singular- "Pompeu, me dê_ um emprego no Diário Carioca".
- ''Pois não, o que é que você sabe fazer?" "Depende".- "Então, vamos paraocopydesk".
E lá fui eu para o copy desk, sob o comando
do terríyel Ascendino Leite. Era trabalho das _8
às 12, sem parar, batucando os lídices e os sublídices e a matéria perfeita do mais perfeito jornal
que já se editou em nosso País.
O Pompeu ésque(:eu que me fez esse favor.
De vez em ,quando eu o encontro e digo: ''Pompeu, tu me deste aquele -~mprego". E ele diz:
"Que emprego? -Sei lá de e!Jlprego nenhum!".
- "Você me empregou no Rio de Janeiro e, agora, quero manifestar a minha gr~tidão".
. Lá se elegeu Pompeu de SÕuza.
- "PQmpeu, já morei em você."
-;:.;..;..;-"Em mim não, você morou no meu bfsavõ.
na ru~ Senador Pompeu, lá no Rio de Janeiro."
E assim, nós vamos. Mas eu sei o que é o
valor,_ o talento, o idealismo, sobretudo, desse garoto de cabelos brancos, que está na sua Comissão c:omo um verdadeiro capitãÇ>, para usar a
expressão popular, defendendo os seus ideais
sempre com -o amor. Porque o amor, Sr. Presidente, o amor, Srs. Parlamentares, o amOr, senhores que e$tão em Plenário, o amor, sen"hores qu_e
nos escutam, é o que paira nesta Casa, é o que
trazia Fábio Lucena diariamente a esta tribuna,
com aquela voz de estentor, para dizer e levantar
o estandarte, a bandeira d9 amor e do ideal. O
amor é que faz com que n6s nos desentendamos,
às vezes, mas objetivando a escarificação das leis,
lapidando~as como quem lapida um diamante
bruto, para que ele, depois, fulgente, puro, cristalino, transparente, lance siderações e cópias de
sol nos dedos dos brasileiros da grande sociedade
nacional.
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Pompeu, muito obrigado pelas suas boas palavras.
Eu estou aqui para legislar, sempre com aquele
ideal, homem de d_ass_e média, oriundo da classe
média, que não fugiu a SU!=l origem, fiel e solidário
com a coletiVidade e, ao me~mo tempo, trazendo
no c::oração e na retina, como uma obsessão viSual
permanente, irreversível, a paisagem do velho
Amazonas, da Amazônia distante, com seus rios
negros torcicolantes, rios azÚis, rios verdes; do
Acre de Nabor Júnior, povoado de calhaus, no
Jlirunu-Purus; com o JUruá de Amazonino Mendes, também caminhando para o seu desaguadouro _do grande Amazonas, com os cabociQs
da nossa terra, de faces esculpidas em ébano
e bronze como JoeJ Ferr~ira, que não desmereCem e não são superiores àqueles- nordestinos
grandiosos e aos sulistas, de que todos os senho-res são representantes nesta Casa E esse espírito
de amor permanece e sobrepaira nesta sala, neste
Senado, nesta coletividade, neste ParJcm1ento. Os
cearenses do AmaZonas, os piauienseS, os gaúchos que estão_ lá! aqueles que e_stãÇ) criando o
Estado onde eu nasci e ao qual dei o nomEfRondônia que se chamava Guaporé ~ e tem
esse nom'b graças a uma proposição de minha
autoria, que foi aprovada em 6 meses.
Em suma, essa miscigenação, esse escaldeamento brasileiro estão fazendo a nõs;;~ Pátria pro-gredir.
Eu venho aqui, senhores. para o otimfsmo, para
a fê, para a alegria. Nós podemos na processualística da Legislatura e do progresso, aparentemente errar ou fazer coisas que não sejam ecfifi.
cantes, mas, na codffic;ação,_ nas bases substantivas dessa produção legislativa que_estamos aqui
fazendo, talvez menos conscientemente. do que
pensamos, estamos construindo a grandeza do

nosso Brasil.
O Sr. Hugo Nãpoleão -Permite-me V. ExWTl

aparte?,

O SR- ÁUREO MELLO- Com muita honra,
Deputado Hugo Napoleão, cujo avô foi meu colega na Câmara dos Deputados. Retiftco_, nobre Senador, mas enganei-me pensando ser seu genitor,
porque estava me lembrando de outro Hugo Napoleão, que éramos deputados juntos. Mas o Se_nador Hugo Napoleão somente roe honra, porque
me traz saudades de Teresina, de Piri-Piri e do
rio Parnaíba, "um velho monge de barbas se alon~
gando ao loOge;- dos gemidoS dos bois da sua
ten_a".

O Sr. Hugo Napoleão- Citando, naturalmente, o nosso poeta maior, Da Costâ e SilVa, ...
O SR- ÁaREO MELLO- Sem dÚvida.

O Sr. Hugo Napoleão- ... o qu~ me desvanece profundamente, nobre Senador Aureo Mel!o,
antes mesmo que eu_ comecEtas_ minhas simp!es
palavras. Ouvi V: ex,. f;;Uar a_ respeito daquele que
me ajudou na minha formação, por quem até
hoje dedico profunda e imensa admiração, e·que,
na minha modesta vida, muito me ensinou, e que
procuro seguir paripãssu, ao tempo em que vamos, nesta marcha que inexoravelmente nos leva
a vários rUmos de id._ealismo e~ sem dúvida alguma, de patriotismo, em favor do desenvolvimento
e do progresso_ deste nosso Brasil. Mas, eu gostadi!!, antes de mais nada, de pedir a liberdade e
vênia a V. Ex? para, ein nome e por delegaçio
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de companheiros do Partido da Frente Uberal,
solidarizar-me com o discurso que tão brilhantemente faz. com toda a bagagem intelectual de
grande Parlamentar que sempre foi em favor do
Amazonas e, por· que não dizer do Brasil, lembrando e evocando o Senador Fábio Lucena, com
quem lamentável e infelizmente tive pequeno convívio nesta Casa, mas a quem passei cedo a admirar, por verificar que, qual um cavaleiro de Cervantes, S. EX"' entregava-se às melhoreS causas, des-

pindo-se, seguramente, de quaisquer interesses,
mas visando, acima de tudo, essas causas maiores. E, nuiri" português escorreito, de uma: forma
lúnpida e cristalina de falar, encantava a todos
nós no Plenário, pela veemência: e,. às vezes, quem

sabe, pela contundência. Mas, sabia S. ~ que
a verdade estava dentro dele, e a extemava à sua
maneira. De modo que, neste momento, resta-me

trazer essa solidariedade em nome do Partido da
Frente Liberal, agradecendo, evidentemente,_ a
sensibilidade de V. Ex' para com ·a meu querido
Piauí e formulando os votos que, já sei, serão
seguramente complementados de muita alegria
e de muita seriedade por parte do trabalho de
V. Ex", que- será grande e -eloqLtente como são
as suas palavras. Muito obrigado.

O SR. AtiRE:o M.Ei.J..o - Muito obrigado,
Sr. Senador Hugo Napoleão. Sempre a evocação
de Fábio Lucena nos traz aquela sensação de
grandeza amazónica. de grandeza espiritual, e nos
traz, ao mesmo tempo,-a responsabilidade da nossa presença aqui.
Sempre que vejo este Senado, onde temos o
privilégio de _falar sentadOs, lembro-me do que
sei sobre o parlamento inglês. Nós, brasileiros,
temos o vezo da oratória,- mas, realmente, parlamento é diálogo. As vezes quero impedir aquilo
que muitos chamam até de a pororoca amazô.
nica, não quero falar vibrantemente, quero dialogar, quero trocar idéias em palavras doces e amenas, o que o Senado propicia. E;-reaJmente, o
objetivo ideal nosso é_ díalogarmos, como se estivéssemos reunidos a uma grande mesa de ceia,
como aquela mesa do Cristo, cada um procurando aperfeiçoar, esmerilar cada vez mais.
Fico mUito honrado, o Piauí de Milton Brandão,
o Piauí de Chagas Rodiigiies, o Piauí de V. Exi',
o Piauí de tantos nomes aureolados e iluminados
qu~ têm tido nesta República um desempenho
realmente admirável, como o de Petrônio Portella
e outros nomes extraordinários.

O Sr. Chagas Rodrigues - Permite V. EJr
um aparte?
OSR. ÁOREO MELLO-Com muita honra,
nobre SenadOr Chagas Rodrigues.

O ,Sr. Chagas Rodrigues -Eminente Senador Aureo Mello, a vida tem esses desi!fnlos. Foi
para nós uma grande honra conviver com o Deputado Áureo Mello nos velhos tempos. Fomos companheiros, lutando na mesma trincheira do velho
Partido Trabalhista Brasileiro, depois no MDB.
Twe a satisfação de encontrar-me com V. Ex'
várias vezes, nesta Casa, e agora o temos nesta
Casa, de acordo com aqueles desígnios da Providência. V. Ex", um velho lutador, chega a esta
Casa depois de muita luta. De modo que nós
que tivemos a honra e a alegria de privar da sua
amizade, como corre1igionário, aqui estamos. E
sei, tenho absoluta certez<!, que V. Ex' continuará
o mesmo companheiro honrado, idealista, luta-
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dor, porque são virtudes que já estão na vida de
V. EX' e é uma simples questão de coerência.
De modo que n6s o_ recebemos, aqui. Temos,

ainda, a nos ligar, nós que somos brasileiros, nós
que somos velhos combatentes da melhor causa
do nacionalismo, além dos laços partidários, a
mesma _região.
Não f~ço diferença entre o Norte e o Nordeste.
Na__luta contra as _des_igualdades e os desníveis
regionais e sociais, sempre contamos com V. Ex.'
e temos certeza de que esta luta continuará por
um Brasil mais harmónico, em que não haja tantas desigualdades entre as regiões nem tanto desequilíbrio entre as classes sociais.
E como unf velho- companheiro e irmão de
tantas lutas que o recebemos aqui. V. Õ'\' será
um digno continuador do grande Parlamentar que
foi Fábio Lucena. Homem da mesma intrepidez,
da mesma dignidade, da mesma honradez, do
mesmo idealismo; V. Ex' há de continuar enriquecendo esta Casa, Certo de que aqui não vai conquistar admiradOres nem amigos, mas novos admiradores do seucarâter. Mas os velhos amigos
V. EJr-_-os enC-ontrOu_ aqui e vai tê-los, sempre,
dentro daquela mesma ordem de idéias e de frate"midaâe. O grande Áureo MeDo vai engrandecer
o seu Estado, o País, esta Casa, -certo de que
aqui seus velhos aniigos continuarão a ter-lhe
a mesma amizade e uma estima cada vez maior.
Seja bem-vindo, nobre Senador!
O SR. AÜR.Eo MELLO - Muito obrigado,
nobre Senador Chagas Rodrigues.

O Sr. Mário .Mala- Permite V. Ex- um aparte,
nobre Senador?
OSR. ÁUREO MELLO- Com muita honra-,
nobre Seriador MáriO Maia.

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Áureo
Mello, o poeta costumava dizer que "a vida é um
valsário nós um drarri<i: cruel, onde cada qual,
nem sempre a gosto, -representa o seu papel".
V. Ex", neste_ momento, ocupa a tribuna, e se"i
que, a contragosto, porque amava aquele que,
há alguns dias atrás, aOCupava. Mas os percalços
da vida assim acontecem. V. EJ.cl' Áureo Mello e
Fábio Lucena eram, ou melhor, são o rio Negro
e o Solimões, que se encontravam na fraternidade
.e continuam S'!umcont.r.ando nas idéias, neste plenário, onde a voz eloqüente, culta e predsa de
Fábio Lucena, hoje, a voz poética, culta e precisa
de V. Ext se entrelaçam e continuam na idéia,
dizendo que Fábio Lucena, através das palavras
de V. Ex', não morreu. S. Ex' se encantou e continua vivo através de sua palavra.

e

O_ SR. Á(JRfl.O MELLO ~Muito obrigado,
nobre senador Mário Maia; muitO _obrigado, nobre
Sen-ador Chi!gas Rodrlgues. Que a nossa convivência, a nossa produção, principalmente na fase
constituinte, venha a realizar aquilo que noS impulsiona.

O Sr. Raimundo Lira- Permite V. EX um
aparte, Senador Áurelo Mello?
O SR.. AURÉLIO MEU.O- Com muita honra, nobre Senador.
O Sr. Raimundo Lira - V. Ex", na condição
de grande poeta, conhece e sabe da ligação telúrica do Amazonas com a ParaJ.ba. O Estado do
Amazonas teve o privi1égio de conviver com o
grande poeta e jornalista Telésfero de Almeida,

paraibano, que alglDls amazonenses, com rasgos
de generosidade, costumavam dizer. ''Telésfero
de Almeida, paraibano, foi o melhor poeta amazonense". E os paraibanos sempre diziam: ''Telésfero de Almeida foi quase tão_ grande quanto o
poeta amazonense Ramayana Di Chevalier". Então, existe, historicamente, na poesia esta interligação sentimental e telúrica entre o Amazonas
e a Paraíba. É com grande satisfação, nobre Senador Áureo .Mello, que, em nome da minha Paraíba,
trago para V. EX' os melhores votos de felicitação
pela sua passagem nesta Casa. Sem dúvida nenhuma será brilhante, porque brilhante é a sua
formação intelectual, porque brilhante é o seu
passado e, sem dúvida nenhuma, não apagará
a saudade que temos do Senador Fábio Lucena;
mas peJas próprias drclDlstâncias dos fatos, V.
Ex", sem dúvida, honrará a memória de Fábio
Lucena e estará à altura das nobres e grandes
tradições desta Casa. Muito obrigado.
O SR. ÁUREO
nobre Senador.

MEu.o -

MuitC)~brigado,

O Sr. J'llabor Júnior - V. Ex" permite um
aparte, nobre Senador Áureo Mello?
O SR_- ÁUREO MELLO ~ Corrt rriuita honra,
nObre Senador.

O Sr. Nabor Júnior- Nobre Senador Aureo
Mello, no_instante em que extemamos, aqui, a
nossa saudade, a nossa imorredoura saudade do
grande companheiro, valoroso líder político do
Amazonas~ _que foi Fábio Lucena, desaparecido
no último domingo, aqui na Capitãl federal, e sepultado, na segunda~feira, na sua encantadora cidade de Manaus, da qual foi um licümo representante na Câmara de VereadOreS, em algumas legislaturas, também estamos_aqui, neste instante,
a saudar a chegada de V. Ex" nesta Casa. E _eu
tive a: honra de me enfileirar _entre aqueles amigos
de V. Ex', que o admiram há tanto tempo, desde
a época em que V. ~ se constituiu como um
dos maiores tribunos do Estado do Amazonas,
no exercício do seu primeiro mandato de Depu-

ta® E:o!a...<!uolc _
O SR. ÁUREO MELLO -

Muito Obrigado

a V. EJr
O Sr. Nabor Júnior- ~u. ainda como goroto, já interessado pela atividade política, de quando em vez, fugia do escritório onde trabalhava,
na Rua dos Andradas Canto, com a Rua Mandurucus, e passava na Assembléia Legislativa para
admirar os grandes e eloqüentes discursos de
V. EX' ao lado de__Prmio Coelho, de Artur Vlfgl1io,
de Abdul Sayol de Sá_Peixoto, de Paulo Pinto
Néri e de outros tantos l.uminares, que integravam
a Assembléia Legislativa e Constituinte do Estado
do Amazonas, nos idos de 1946. Quero, em nõrife
do meu Estado, o Estado do Acre, vizinho ao
Estado do Amazonas, cujos interesses são comuns em muitos aspectos, saudar a posse de
V. Ex' nesta noite, a(Jui no Senad() Federal, e me
parabenizar com esta Casa por tê-lo entre nós,
homem da projeção moral e intelectual de V. Ex•,
Jornalista, escritor, poeta e, sobretudo, homem
dedicado_ ao e_studo dos problemas da nossa
grande região, a região amazônica. Receba, por·
tanto, a minha saudação e a saudação do povo
do meu Estado, o Acre. Esperamos 'que V. Er,
no- exercício do mandato que o povo_áo Amazonas lhe conferiu, possa realmente dar continui-
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dade àquele trabalho e àquela atuação dínâmíca
do nosso saudoso companheiro Fábio Luçena,
cuja morte todos aqui no Sena_do deploramos.
Receba, então, o meu ~braço, a minha saudação

e votos de grande, sucesso no
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d~sempenho

de

seu mandato parlamentar.
O SR. ÁCIREO MELLO - Muito obrigado,
Senadores Nabor Júnior, Mário Maia_e Chagas

RodrigueS. Cada um de V. EJc!'S seria um alent:a:do
opúsculo sobre_ a tJ:ajetória heróica da_s populações que representam, daqueles povos fol1l:'lidandos que, no Piauí, com suas vestes de c:ouro,
avermelhadas ante o _sol ioclemeote. e a vegetação que a gente devassa de ponta a ponta, ou
então entre a hévea floresta, entre a hiléia, às vezes
assustadora, e os rios velozes que singram em
demanda do incognoscível representam, através
da luta, do trabalho, da abnegação e do idealismo.
Obrigado, nobre representante da terra de Raymundo Asfora, cujo livro procuravas ainda há pou~
cos dias e que pretendi robustecer <:om o meu
mais re<::ente opúsculo de poesias, para que buscasses, através desses arroubos, desses vôos na
direção dos estelares, dos planetas do inftnltus,
aquilo que de mais nobre existe no teu coração.
Obrigado por estas palavras, obrigado, Srs. Senadores, obrigado àqueles que atentamente estão
nos escutando.
Querido Presidente, queridos componentes da
Mesa, queridas pessoas que me vieram prestigíar
neste dia: como átSse, o nosso objetivo comum,
manifestado através de leis, é o objetivo do amor;
estamos aqui no grande mutirão legtslativo para
produzir pelo Brasil e pelo ser humano. O Brasil
é o mundo, é a sÚ1tese dos caldais aglutinados;
é o negro, é o louro, é o vermelho, é o amarelo.
é a terra evoluida em gerações que se apresentam
através da sua mais alta expressão, que é a civiliza~ humana, que possui a palavra como dom.
Este Parlamento caminha para atribuir ao Brasil
aquelas tábuas pétreas, marmóreas, que seriam
as lábuas de Moisés, para que a grande população
que ali está com um background na periferia,
sofrendo amargurada, com várias camadas, com
vários escalões, uns gemendo de dor, outros sorrindo ingenuamente, terceiros num verdadeiro
limbo social intermediário, possam realmente
sentir um pouco daquilo que buscamos no universo, que é a fe~cidade, realmente sentir um pouco daquilo que buscamos no universo, que é a
felicidade, que é o bemo.estar fisico e_ espiritual,
que é o otímismo, que é o rumo do bem-estar
e aquilo que faz com que a flor seja mais bonita
que a fama, com que o diamante seja mais encantador do que a ganga impura.
Nós .somos legisladores com muita honra: vamos nos deter nos tremedais da técnic:a, da elaboração jurídica, da pesquisa nas Comissões, do
debate acalorado, mas tenhamos sempre em
mente que o Brasil e o povo é que devem ser
sempre o nosso grande desígnio. E não tenha~
mos, sem dúvida, o ódio ou a agressão Como
uma forma das nossas manifestações, porque di~
ria, quase sa<:erdotafmente, ninguém é culpado,
ningilém de nada é culpado, mesmo aqueles que,
às vezes, defendem um ideal ou uma tese que
p1.1rece bem diferente daquela que esposamos,
eles têm a su~ razão, efes têm o seu motivo. O
importante é lque com esse dom, que nos foi
atnbufdo, que nos diferencia dos animais, que
é a palavra, possamos persuadir, convencer, fazer

com que- a~r-menres-caminhem na mesma direção, para qUe- o~ mesmo desiderato seja o de sem
egoísmo, sem [l}egalomania, s~m excesso de: objetivo possessivo, ver wn sorriso nos lábios de
todos, porque um sorriso nos lábios de todos
será a nossa tran~_üilidade, o noSso regozigo,
A vida infelizmente é precária, é passageira,
quem sabe o que existe além da perecibilidade
hwnana, além da precariedade da carne que apodrece, do osso que quebra, do tempo que se
esvaí.
Por isso, na ausência de companheiros que
tomba_m, como aconteceu com nosso querido
Fábio, o consolo que a gente pode ter é o de
que esse mesmo acontecimento um dia sobrevirá, e que o que resta d~ fato, é a lembrança,
é aquilo que foi constnúdo em tennos de bemestar, de_solldariedade humana, d_e ~embate, às
vezes, ,ROrque, já dizia Voltaire, o ódio pode ser
santo,

. ..

-

..

E, n6S; Senaçlores da República vamos sim trabalhar, vamos sim Jutar, vamos apreciar as proposições, a Ordem do Dia, vamos nos respeitar reciprocamente, vamos fazer pelo Brasil cada um trazendo wn pouco e sendo um pouco retrato da
sua terra; aquele decidido e e!lérgieo Nabor Júnior
que ia peruar os meus_ comícios, os comicios
trabalhistas e as nossas reuniões da AsSeinbl~ia
Legislativa lá na região candente do Amazonas;
aquele Leopoldo que ficava atrás de mim e do
Plínio, como alheiro,_ o que lhe valeu, de certa
feita, por' pouco não levar um tiro de desafetos
que andavam em nosso encalço; aquele Fábio
Lucena que fi<::ava: olhando os nossos cámícios,
para depois aprender conosco e traduzir, através
da imprensa e através da sua poderosa tribuna,
aquilo que lhe ensinaram os que eram anteriores
à sua geração.
Todos nós. reunidos aqui, vamos produzir, vamos legislar, vamos fazer leis puras, vamos fazer
wna Constituição verdadeira, digna, maravilhosa
nos seus capitules; vamos realmente nos respeitarmos para que aquilo que defendermos seja
realmente a expressão do desejo de amor, da
manifestação acdol no cumprimento do nosso
dever e daquela missão que o eleitorado nos atrl_bl.liu; vamos pensar com seriedade, com emoção.
com comoção, naqueles que são carentes, que
são pobres, que, nas periferias distantes, morrem
em dificuldades; vamos pensar naqueles que estão esperando que saia um estatuto fundamental
das nossas_ mentes e do nosso trabalho; vamos
pensar que a lei substantiva vá ser o exemplo
maior das leis adjetivas, e que essas leis vão ser
um milagre, como o Sol, que às vezes irrompe
Wlia nuvem em· dedos de ouro, em dedos luminescentes, como se estivéssemos vendo ali até
a face do Criador de tudo,

-

~-
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O SR. ÁUREO MELLO - Mas V. Eí<' ainda
é moço. Quisera eu têr o apJomb de V. Ex", a
sua elegância, e sob~do, a sua mocidade espiritual, porque outrora, a figura~ Senador era mesmo-parecida c~ a minha, tinha que ser um pou·
co rotunda, urna barriga, às vezes, contundente;
hcjt., ·,~c uma equipe de senadores elegafit~s,
esbeltos. ~.a Casa, que mais pare_ce um Con,_,ressu de Deputado$ e_ não _de Senadores. Então,
~b 0 ponto de viste fisico, sob o ponto de vista
de idade, alto _lá, o Onic.o realmente "coroa", para
usar a expressão da- gíria, aqui presente, acho
que sou _eu que aqui estou.
..
De rnane[ra, Srs. Senadores, que já existe uma
luz...

O Sr. Leopoldo Peres-O~ Pompeu
de Souza ~á se eScorideu.
O SR. ÁUREO MElLO- O S""ador Pom·
peu, depois de algum tempo, está ficando esbelto
de tanto brigar na Comíssão de Educação e de
Tecnologia. Estou vendo aqui uma luz vennelha
assinalando que é hora. de pousar o meu avião.
De maneira, Sr. Presidente, que, neste discursoperfumaria, vamos dizer assim, discurso de alegria
da posse, embora mesdado com o pesar da ausência do meu querido Fábio Lucena, eu quero
concluir dizendo como ele diria, aursum corda,
corações ao alto, para a frente, Senado da Repúb1ica brasileira, para a frente, representantes dos
Estados do Brasil, para o alto, companheiros de
jornada; vamos produzir, vamos à luta, pelo amor,

pela justiça, pelo direito.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito
bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)

.O SR. PRESJDEI'I'JE (José lgnácio Ferreira)
-A Presidência se associa às homer'agens que
lhe são prestadas, eminente SenadOI' Aureo MelJo,
neste momento vestib\.llar de sua presença e de
nosso convivio nesta CaSa.
-.:
Desejo a V. Ex' todas as venturas pessoais, __um
desempenho parlamentar à altura de seu luzidio
passado, à altura também das justificados expec·
tativas e certezas de todos nesta Casa.
O SR. PRESIDEN1E (José lgnádo Ferreira)
-A Presidência con~e a palavra ao eminente
Senador Divaldo Suruagy.

O SR. DIVALDO SURUAGY (PFL - AL.
Pronuncia o seguinte discurso._ Sem revisão do
orador.} -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vítima de calúnias e infâmias públicadas no
Jomaf do Brasil e no Jornal de Brasilla, oriun~
das de Alagoas, e considerando a minha condição
de Senador da República. a leviana imputação
ao pretender atingir-me alcança esta Casa por
ação reflexa, logo, não pode ficar sem apuração,
O Sr. Leopoldo Peres- Permita mais um que é o intento provocar.
aparte, nobre Senador?
Trata~se de matéria que se situa no âmbito da
OSR. ÁCIREO MELLO- Com muita honra,
competência do Senado Federal, nos termos do
SenadoLL«>poldo Per:es.
mt 75, alínea a.
Isto posto~ ·respaldado no art 76, § 2 9; do Regi~
O Sr_._ Leopoldo Peres - V. Ex' está encanmento Interno, sOlicito a constituição de wna cotando o Sen~do _Federal com a bel_eza do seu
missão especial;"destinada a apurar os fatos conSdiscurso de estréia, o que não me surpreende,
porque sempre o conheci como wn dos grandes_ tantes da referida publicação, altamente danosa
para quem, como o requerente, sempre Se eSfOroradores que este País Já produziu. Mas permita-me que diga a v. Ex", na referência última que - çou para pautar sua vida pública pelos mais rigidos padrões de moralidade, adiantando. desde
feJ; a mim, talvez, sern intenção, V. EX' foi cruel,
logo, que abro mão de minhas imunidades parlaporque ine recordou que algum dia iambém fui
mentares, para facilitar as investigações.
moço.
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Confesso que estou c_onx.e_ncido, continuarei
sendo alvo dessa sórdida campanha de mentiras
e calúnias por parte de uma pessoa desprepa.rada

para o uso do poder, visando ela, não apenas
me atingir politicamente, como também esconder

seus desmandos administrativos, perseguindo
milhares de funcionários com revanchismos mes-

quinhos, não explicando à Assembléia Legislativa
a encampação de três empresas de ônibus, gastando quantias fabulosas em constantes viagens
por todo o Pals e pelo exterior, inclusive utilizando

jatinhos particulares sem citar a fonte de pagamento, escondendo, em_se~c;ionalismos apoia-

dos em campanhas mentirosas, sua incompetência administrativa.
Deixo

este requerimento com V. Ex', Exm" Sr.

Presidente, e com o julgamento da maioria desta
Casa, ccitisciente de que defendendo o meu nome
estou defendendo a imagem do poder que integro. (Palmas.)
DOCUMENTOS A Q(JE SE REFERE O
SR. DIVALDO SURUAGY EM SEU DISCURSO:
Jornal de Brasilla
DISTRIBUIÇÃO DE CARROS

ROUBADOS ENVOLVE SUROAGY

Maceió - Dciis ex-governadores, Divaldo Suruagy e José Tavares. e· dois ex-secretários de
Segurança Pública, Arde] Juca e Manoel Carva1ho,
serão responsabilizados judicialmente pelo rateio
de 69 carros roubados entre policiais civis e cabos

ele !torais de Alagoas. Os carros- roubados foram
recuperados em Alagoas durante o período de
1984 a 1986, mãs a Secretaria de SegUrança do
Estado não cuidou da sua devolução, apesar das
queixas de seus proprietários.

Segundo informou, ontem, o ~retário de linprensa do__ Governo, Oáudio Humberto Rosa -e
Silva, essa determirlaçáo já estava eX(jlícíta no "decreto de moralização" assinado pelo Governador

Fernando Collor, logo aO tOmar posse, dia 15
de março, quando pedia para o Secretário de

Segurança, Antônio Aleixo Paes, apurar as responsabilidades por uma série de desmandos na SSP.
"Os carros foram apreendidos, serão devolvidos
a seus proprietários, mas o Governador quer saber
quem autorizou o rateio";-disse.
A Secretaria de Segurança· está apurando aresponsabilidade e embora não tenha ainda apresentado o relatório do trabalho, já se sabe que os
carros roubados leram distribuídos com autorização dos ex-secretários. Obrigados a devolver
os vefculos, inspetores e delegados disseram que
se utilizavam deles para serviços polidas. Essa
versão, contudo, não explica por que _eles mantinham os carros em suas casas, muito menos
por que o rateio contemplou cabos eleitorais sem
nenhum vinculo com a policia.
Rosa e Silva denunciou ainda que entre os 69
veículos roubados há os que foram "puxados"
de turistas que visitaram Macei6. "O pessoal prestou queixa à polícia, deixou ender~o. manteve
comunicação com a Secretaria de Segurança,
mas nem assil11 recebera seus carros de volta",
informou.
Os 69 veicules estão no pátio da Secretaria
de Segurança Pública, aguardando que seus proprietários apareçam, comprovando a propriedade.

O Secretário de Segurança, Antônio Aleixo,
concedeu prazo de 30 dias para que os proprietários desses veículos apresentem os certificados
de propriedade e retirem seus carros do pátio
da SSP. Os 69- carros foram "puxados" no Rio
de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, ou
mesmo em Macei6, como explicou o assessor
de Imprensa do Governo, Rosa e Silva. pertencente a turistas.

Jornal do Brasil
SUROAGY E TAVARES RESPONDERÁO
POR CESSÃO DE CARROS ROUBADOS

José Roberto Vila I'lova
Maceió - Dois ex-governadores, Divaldo Suruagy e José Tavares, é dois ex-secretários de
segurança Pública, ArdelbalJuCá e ManoeJ Carvalho, serão responsabilizados judicialmente pela
~buição de 69 carros rouba~os a policiais civis
e cabos eleitorais de politicas alagoanos. Os carros roubados (~_am recuperados em Alagoas durante o periodo de 1984 a 1986, mas a Secretaria
de Segurança do estado não cuidou da sua devolução, apesar das queixas de seus proprietários.
O secretário de_lmprensa do Governo Cláudio
Humberto Rosa e Süva disse que essa detenni~
nação já estava explfcita no dec~ de moralizaÇão assinado pelo governador Fernando Collor
logo ao tomai posse, -dia 15 -'de março, quando
pediu ao secretário de _Segurança Antonio Aleixo
Paes, que apurasse as responsabilidades por uma
série_ de desmandos na Secretaria. "Os carros foram apreendidos e serão devolvido~ a seus proprietários, mas o governador quer saber quem
aufoiízou o rateio", disse Rosa e Silva.
Embora a Secretaria de Segurança· não tenha
ainda apresentado seu r~~atórlo,_ sab~se que os
catros rOubados foram distribuídos cõm autorização- dos ex-5ecietárlOS. Obrlgãdos a devolver
os veículos, inspetores e delegados disseram que
os util~yam para serviços policiaís. Essa versão,
contudo, não explica porque eles mantinham os
carros em suas casas e tambénl ã razão do rateio
ter contemplado cabos eleitorais sem nenhum
víncu1o com a polícia.
Rosa e Silva denunciou ainda que entre os 69
veículos há alguns que foram roubados de turistas
que visitaram Maceió. "O pessoal prestou queixas
à policia, deixou endereço, manteve comunicação
com a Secretaria de .S_egurança, mas nem assim
essas pessoas reCeberam seus carros de volta",
disse o secretário de_ Imprensa.
l)evoluçio- 0 secretário de Segurança, Antônio Aleixo, deu prazo de 30 dias para que os
donos dos carros roubados apresentem o certificado de propriedade e os retirem do pátio da
Secretaria. Os carros foram roubados no Rio de
Janeiro, São Paulo, foi\inas Gerais, Bahia e .Aiagoas.
Essa não é a primeira vez que o governo de
Alagoas utiliza carros roubados, mas eles nunca
tinham sido distribuídos como ocorreu agora. Em
1981, uma mulher reconhe_ceu sua Brasília, roubada na porta de uma agência da Vasp. Quando
chamou a polícia, o motorista explicou que era
funcionário do Estado e trabalhava no Gabinete
CiviL
Também em 81, a policia de A1agoas desbaratou uma quadrilha de ladrões de automóveis
e apontou o empresário Jonas Nutels, morto no
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ano passado, como seu chefe, mas ajustiça absol·
veu todos. Os 30 veículos que haviam sido recuperados viraram sucata no pátio do Instituto Penal
Sãp Leonardo. A Brasma amarela que a mulher
identificou na porta da agência da Vasp estava
na relação de carros recuperados mas não foi
deYC?fvida porque ela não pôde comprovar a propriedade, não tinha ainda transferido o veículo
para seu nome.
O secretário de Segurança, Antônio Aleixo, está:
ouvindo em. sindicâncla os policiais que estavam
COJl1ÇIS vefc_ulos roubados, al_ém dos c~s eleitorais de políticos do Estado que participaram do
rateio, para responsabilizá-los criminalmente.
-~pessoas disseram que receberam autorização dos ex-secretários de Segurança, o que implica os ex-governadores Divaldo Suruagy e José
Tavares, tendo em vista tratar-se de uma apropriação _indébita, que depõe contra a moral do Estado
e suas instituições. Os -carros eram roubadOs e
circulavam com chapas frias, com a conivência
do próprio aparato policial do Estado, o que é
um absu.rdo - d~ o secretário de Imprensa,
Rosa e Silva.

SECRETARIA DIVULGA
RELAÇÃO DE VEíCULOS .
Os carros roUbados e apreendidos são os seguintes, segundo a Secretaria de Segurança de
Alagoas: Monza, 86, preto, chassi
9BGSJK 11 G80229; Brasília, amãrela, chi!lssi
O17333; Chevette, 83, bege, chassi BJ
5G1 lCC160174; Fusca, bege, chassi BJ 627037;
Fusca, bege chassi BJ 326782; Otevette, 80, cinza, chassi AC160004; F"uS_ca, bege, -chassi BO
041306; Chevette, cinza prata, chassi AC 186644;
Passat 83, marrom, chassi BT 489775; Belina,
CÚlza, chassi 9BFDXXI.BÍDE44894; caminhonete
C-10_,__ Che"vrol_et, 87, bege, Chassi
13C14428Çi11508; Fusca beg_e,_ 83, chassi
BJ64__6789; -Voyage, 84, vermelho, chassf
9BWZZZ30GT173360; Chevette Hatch, 81, chassi
sem número (adulterado): Escort, 86, cinza, chas-si 9BFBXXXI...-BABFG51016; Passat, cinza metálico, 83, ch.lsSi 98WZiz32ZEP71037; Bugre,
amarelo, chassi BI 0003052; Fusca, 81, chassi
BJ 775403; Monza, 85_, ouro metálico, chassi
5K08UCB4591l; Aat: .Spazio, 84, chassi adulterado, cor bege; caminhonete Ford Pampa, 85,
azul, chassi 9BFPXXLB3PED19001: Passat 78,
bege, chassi BT 353 928; Fusca, 81, branco, chassi BO 135546; Chevette, 85, branco, chassi
5C1 1ACCl 18528: thevette, 83, chumbo metálico, chassl5E1 JUC-C5E1 1UCC1069227; Fusca,
80, Chassi a.J974617; Fusca-, ãtnareJo,82, chassi
8S533185; Brasília, bege, chassi BA590927; Fusca, azul, chassi 9BWZZZ11ZFP018115; Fusca,
am_arelo~ 81_._ chassi 88613863; Brastlia, verde,
chassi BA 546720; Fusca verde, chassi 80_349
485: Passat, branco, chassi BT 353 049: Chevette,
bege, chassi CCI55125; Parati, branco, chassi
9BWZZZ30ZDP068867; Fusca, 75, azul, chassi
9 BJ 426 109; Belina, Ford, azul, chassi LB4
NAR67844; Passat 79, bege, chassiBT253261;
Brasllia, amarela, chassi adulterado; Chevi!tte,
Hatch, 81, azul, chassi 5DJIADCi06578: Fusca,
81, cinza, ch.SSi 9BWZZZ1 lZOP6532200; Voyage, 84, chassi 9BWZZZ30ZFT048804; Maraj6, 84,
cinza, chassi AC 146524; Corcel H, branco, chassi
LB4ARD09218; Fusca, branco, chassi adulterado; Brasilia, verde, chassi BX006114; Chevette,
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84, verde metálico, chassi 9BG5TE11ClEC!507;
Fusca, chassi 9BWZZZIIDP073995; Chevette
verde, 83, chassi 9BG5TC::l1UGC123902; Fusca,
branco, 82, -chassi 9BWZZZ30ZDP059248; Escort, 85, cinza met_álico, chassi 9BFLXXXLBALG51295; Chevette, azul, chassi JC 115319:
Chevette, 78, cinza, chassi 5C11AJC103757; Pas-

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira FHho) sa-se à
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Pas·

RESOLUÇÃO N•

-Autoriza a Prefeitura Municipal de

ORDEM DO DIA

Paulo, a contratar operação de crédtto
no valor coJTeSpOndente,. em cruzados,

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. Primeii'O-Secfétâtio.

chassi BS 392 034; Fusca, amarelo, 83, chassi

É lido e aprovado o seguinte

B 00392; Fusca, bege, 81, chassi BS 392034;

Fusca, 77, verde, chassi BJ 511 440; Gal, 85,
branco, chassi 9BWZZZ30ZGT041507; Escort,
85, cinza metálico, chassi 9BFBXXLDABFD65391; Brasilia, bege, chassi BA487!48;
Parati, branco, chassi 93WZZZ30ZEP00001192;
Bugre, vermelho, chassi 86250728; e Passat, 79,
chassi BT353049.
fXJRAIYTE O D/SCGRSO DO SR. DJVALDO SURGAGY O SR. JOSÉ IGNÁGO FERREIRA DEIXA A CADEIRA DA PRESIDJ!NOA
QUE É OC(Jf'ADA PeLO SR. MElRit FlUiO.

O SR. PRESIDEN'IE (Meira Filho) - Con·
cedo a paJavra ao nobre Uder do PMDB, Senador
Raimundo Ura.
O SR. RALWJNDO LIRA PRONGNOA DIS·
CURSO OOE. ENmEGGE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ Pf.!BUCADO POSTE:R!OR·

/o!ENTE
OSR. PRESIDENTE (Meira Filho) -A Presi·
dência, honrosamente, anuncia, falando, como
üder do PDS, o ilustre Senador VtrgJ1io Távora.
O SR. VIRGfuO TÁVO/M PRONGNCIA
DISCURSO OOE ENTTIEGGE À REVISÃO
DO ORADOR, SERÁ P{JBUCADQ POSTE-

RIORMENTE.
O SR. PRESJDEI'ITE (Me~a Filho) -Sobre
a mesa, expediente que será lido pelo Sr. PrimeiroSecretádo.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 91, de 1987
Requer a constituição de Comissão

EspedaJ destinada a apurar fatos constantes de publicação ]omalfstk:a datada
de 17 de junho de 1987.
Requeiro, nos termos do art 75, a, do Regimento Interno, a criação de uma COmissão Especial, composta de 9 membros, para, no prazo
de 30 dias, apurar denúncia veiculada no Jornal
do BrasU, edição de 17-6-87, e que envolve o
meu nome.
Sa1a das Sessões, 18 de junho de 1987. Divaldo Suruagy.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - De
acordo com o disposto no § 29 do art. 76 do
Regimento Intern-o, o requerimento será despachado à Comissão Pennanente, em cuja competência regimental se compreenda a matéria a ser
estudada pela Comissão Especial que se pretende
criar.

, de 1987

Santa BáJ1>ara D'Oeste, Estado de São
a 15.455,00 Obrigações do Tesouro Na·
dona!- 011'!.

sat, 83, ouro metálic.o, chassi
9BWZZZ30ZFP004500; Gol, 84, branco, chassi
BY105562; Fusca, 85, branco,-chassi BJ 145630;
Passat, branco, chassi 6T 201 310; Fusca, bege,
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REQUERIMENTO
N• 92, de 1987
Nos termos do art. 198, armea "d", -~º Regimento Intem_o, __requeiro inversão da Ordem do
Dia, a fim de que a matéria c::çmstante do_ itêm
rl.\> I seja sUbmetida ao Plenário em último lugar.
Sala das Sessões, 18 de junho de 1987. Leopoldo Peres.
O SR. PRESJDEI'ITE (Meira Filho) -

Item

2:
Votação, em furrlo úrlico, do Projeto de
·-Re'SofUção n~ 58, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste, Estado de Sã-o Paulo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 15.455,00 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN.
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido
em plenário.
--A mãtéria foi incluída em Ordem do Dia, nos
terTnos do _M 79, da Resolução n~ 54, de 1987.
O SR. PRESJDEI'ITE (Meira Filho) - Passa-se à votação,_ do projeto, em turno único.
Em votação.
Os Sfs. Senadores_que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Sobre
a mesa, a redação fmal da matéria, elaborada
pelo Relator, Senador Nelson Wedekin, que será
lida pelo Sr. Primeiro-Se<:retário.

É lida a seguinte
PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
"'58, de 1987.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 58, de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D'Oeste (SP),
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 15.455,00 OTN.
Sala das Sessões, 18 de junho de 1987. Nelson Wedekin, Relator.
- ANEXO AO PARECER
Redação final do Projeto de Resolução
Q9

58, de 1987.

Faço saber que o Senado Federal aprovou
nos terrnos do artigo 42, inciso VL da Constituição,
e eu, Presidente, promulgo a seguinte

O Seriãdõ-Federal resolve:
Art _19 ÉaJ>rt:f~ur~Myn!c_ipaldeSantaBár
bara ~oeste, Estádo de São {:'auJo,-nos termos
do artigo 2~ da Resolução n9 93, de 11 de outubro
de 1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 5
de dezembro, de 1985, ambas do Senado Federal
autorizada a contratar operação de crédito no va:
lor -~orr~spondel1te, em cruzados, a 15.455,00
Obn!:!açoes d~ Tesouro Nacional - OTN, junto
à Catxa Economica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvoMmento SociaJ - FAS, destinada à implantação
de unidades pr~scolares, no município.

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publi~~ção.
O SR. PRESIDENIE (Meira Filho) -Em dis·
cussã.o a redação fina] da matéria. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra encerro
a discussão.
~
Encerrada a discussão, a matéria é dada c_orno
definitivament~ aprovada, dispensada a votação.
O projeto vai à promuJ~ação.
O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Filho)- Item

3:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resoluç_ão n9, 59,_ de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado
do Paraná, a contratar operação de crédito
"?valor correspondente a Cz$ 4.256.000,00
(quatro milhões, duzentos e cinqüenta e seis
mil cruzados).
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em
plenário.
A matéria foi incluída na Ordem do Dia, nos
termos do Art. 7 9, da Resolução n9 54/87.
Votação do projeto, em tumo único.
Os Srs. Senadores que b aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESJDENI'E (Meira Filho) -Sobre
a mesa, a redação final da matéria, elaborad~
pelo Relator, Senador Nabor Júnior, que será lida
pelo Sr. Primeiro..Secretário.

É lido o Sf!Quin,te
PARECER

Redação llnal do Projeto de Reaoluçlio

n' 59, de 1987.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n 9 59, de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal de Capanema (PR), a contratar
operação de crédito_ nq va1or corresiJ9ndente a
ez$ 4256.000,00 (quatro milhõ.es, d~ntos e dnqüenta e seis mil cruzados).
Sala das Sessões, -18 de junho de 1987. l'labor Júnior, Relator.
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ANEXO DO PARECER

Reda9io final do Projeto de Reaohlção
... 59, de 1987.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos

tura MuniCipal de Anastácio (MS) a contratar operação de crédito no va1or correspondent.e. em cruzados, a 9.117,74 OTN .

Sala das Sessões, 18 de junho de 1987. Wilson Martins, Relator.

termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,
e eu, Presidente, promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO N'

Junho de 1987
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ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
n' 60, de 1987.

, DE !987

Autoriza a Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 4256.000,00

(quatro milhões, duzentos e cinqüenta e seis-

mO cruzados).

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos_ do artigo 42, inciso Vf, da Constituição,
e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOWÇÃON•

O Senado Federal resolve:
Arl }9 ~a Prefeitura Municipal de Capanema,

Autoriza a Prefeitura Municipal de

Estado do Paraná, nos termos do artigo 29 da

Anastácio, Estado do Mato Grosso do
Sul, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a
9.117,74 Obrigações do Tesowo Naclonal-011'1.

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 de Cz$
4256.000,00 (quatro milhões, duzentos e cinqüenta e seis mil cruzados), junto ao Banco do
Estado do Paraná, este na qualidade de agente

financeiro da operação, destinada à execução de
obras de infra-estrutura orbana compreendendo:
pavimentação asfáltica, aquisição de terrenos, re-

cuperação de microssistema de água potável
e equipamento comunitário de sáude, no Municfpio.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Em ctiscussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a redação final é consi~
derada definitivamente adotada, e, nos termos do
art. 359 do Regimento Interno, dispensada a vof:a..
ção.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Meira Fuho) -

Item

4:
Votação, em turno único, do Projeto de
nç 60, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Mundpal de Anastácio, Estado do
Mato Grosso do Sul, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cru~
zados, a _9.117,74 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN.
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido
em plenário.
Resolu~o

A matéria foi incluída na Ordem do Dia, nos
tennos do art. 79 da Resolução nç 54, de 1987.
Passa-se à votação do projeto em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~
fnanecer sentados. {Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Meira Fuho)- Sobre

a mesa, redação fmal da matéria elaborada pelo
Relator, Senador Wilson Martins, que será lida pelo
Sr. Primeiro~Secretário.

É lida o seguinte
PARECER

Redaçã:o final do Projeto de ResoJuc;ão
... 60, de 1987.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n'? 60, de 1987, que autoriza a Prefei~

, DE 1987

O Senado Federal resolve:
Arl 19 É a Prefeitura Municipal de Anastácio,
Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do
artigo 2~ da Resolução n9 93, de 11 de outubro
de 1976, alterada pela de n-? 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada Contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 9.117,74 Obrigações do Tesouro Naci~nal- OTN, junto à Caixa
Ec_onô_mica, federal, esta na qualidade de gestora
do Fundp de Apoio ao Desenvolvimento Social
- FAS, destinada à implantação de mercado pú~
blico, no Município.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de suã pUblicação.
-

a

O SR. PRESIDENTE (Me~a Filho)- Em ctiscussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a redação fina] é considerada definitivamente aprovada, nos termos do
art. 359 do Regimento Interno, dispensada a votação.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -Item

5:
Votação, em turno único, do Requerimento
64, de 1987, de autoria dos Senadores
Itamar Franco e Jamil Haddaci solicitando,
nos termos do art. 239, inciso I, alínea "b",
do Regimento Interno, informações junto ao
Poder Executivo, com o objetivo de instruir
-·o-estudo do Projeto de Lei da Câmara n9
rt'

22, de 1984.
A matéria constou da Ordem do Dia, da sessáo
extraordinária de três do corrente, sendo a votação
adiadª por falta de quorum.
Em votaçáo o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
-A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.

O SR. PRESIDENTE (foleiro Filho) -Item

6:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n? 14, de 1987 (n9 125/87,

na Casa de origem), de iniciatiVa do Senhor
Presidente da República, _que concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - !PI, na aquisição de automóveis de
passageiros e dá outras providências. (Dependendo de parecer,)
Nos termos do art. 6? da Resolução n 9 1, de
1987, designo o nobre Senador Raimundo Ura
para proferir parecer sobre o Projeto de Lei da
Câmara n•14, de 1987.

O SR. RAIMUNDO URA (PMDB- PB. Para
proferir parecer.) Sr. Presidente, Srs. Seni:ldõres:
De iniciativa do Senhor Presidente da República
vem a exame do Senado Federal o projeto de
lei que concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados ~ IPI, na aquisição de automóveis de passageiros e dá outras providências.
Em sua tramitação na Câmara dos Deputados
a matéria colheu aprovação do Plenário, após merecer parecer favorável na forma regimental.
Trata-se de isenção do IPl aos motoristas de
tmd _que exerçam comprovadamente a atividade
de condutor autónomo de passageiros, às cooperativas de trabalho permissionárias ou concessionárias de transporte póblico de passageiros e às
pessoas portadoras de deficiência r~ico-paraplé
gica amparadas pela Lei Complementar n 9 53
de 19 de dezembro de 1986.
O beneficio da isenção só poderá ser utilizado
uma única vez, salvo em casos excepcionais em
que ocorra destruição completa, furto ou roubo
do veiculo.
Prevê o art. 2? que a Secretaria da Receita Federal verificará previamente se o adquirente preenche os requisitos legais.

Já o art 49 assegura o crédito do 1P1 relativo
às matérias-primas, aos produtos intermediários
e ao mal:erial de embé1lagem utilizados na industrialização dos referidos veículos.
Havendo alienação do veiculo, antes de 3 (três)
anos de sua aquisição, a pessoas que não tenham
as condições previstas no árt. 19, o alienante recolherá o tributo do qual foi dispensado, com a
correção monetária, segundo determina o-art 69
do projeto. .
Estabelece o art 79 que os já inscritos na forma
da legislação anterior para aquisição de veículo
terão preferência.
A vigêncià da Lei será da data de sua publicação
até 31 de j\lfho de 1988, podendo o Poder Executivo, se julgar conve_ni~nte, prorrogar o prazo previsto.

--

-

Tal benefício fiscal já foi coricedido há ~gwn

temPo e renovado para as mencionadas categorias, propondo-se agora um novo período de isenção.
Sob o aspecto constitucional, financeiro e económico nada temos _a opor ao projeto, destacando
seu a1cance social.
Ante as razões expostas, manifestamo-nos pela
aprovação do Projeto de Lei da Câmara n~ 14,
de 1987.

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Discussão do projeto em turno úriico. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da" matéria proceder-se-á na sessão
seguinte, nos termos do art. 79 da Resolução n-?
54, de 1987.

D!ÁRIO DO CONQRESSO NACIONAL (Seção 0)

Junho de 1987
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) -

Item

7:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senadon?l6, de 1987-DF, que acrescenta dispositivos à Lei n~ 5.619, de 3 _de
novembro de I 970, que dispõe sobre vencimentos, indenizações, proventos e outros direitos da Polícia Militar do Distrito Federal,
e dá outras providências. (Dependendo de
pareceres das Comissões de Constituição e
Justiça e do Distrit.o Federal.)

Solicito ao nobre ~nadar Maurido Cop-êa o
parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. MAURíCIO CORREI\ (PDT - DF.
Para emitir parecer.) :-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
1. Trata-se de proposição _oriunda dQ Poder
Executivo do Distrito Federal pela qual pretende
o Senhor Gowemador "introduzir alterações na

Lei n? 5.619, de 3 de novembro de 1970, que
trata dos vencimentos, indenlzações, proventos
e outros direitos do pessoaLda_Polícia Militar do
Distrito Federa]".
2. O objetivo désta proposição, como afirma

o governador, é "estender aos policiais militares
da PMDF, o beneficio da compensação orgânica,
já concedido ao Corpo de Bombeiros do

Distrito

Federal através da Lei n 9 7 .435, de 19 de dezem·
bro de 1985, levando-se em consideração a semelhança de estrutura e organização de ambas
corporações... ".·
3. Estão inseridos no anteprojeto a '"ajuda de
custo e o transporte por ocasião da_ passagem
do policial militar para a inatividade, visando indenizar, em parte, suas despesas com mudança e
instalação ao atingir essa nova condição".
4. Em sua Mensagem n~ 023/86, esClarece o
governador que "ãs alterações ora propostas fo-ram já estudadas pelo Estado-Maior do Exército,
cujo pronunciamento favorável consta do Oficio
n~ O19-IGPW4, de 23 de setembro do ano em
éUrso".

Parecer
5. A matéria insere-se na competência legiferante da União e cabe ao Senado Federal discuti-la e votá-la, não havendo, pt>is, óbices à tramitação sob o prisma da constitucionalidade.
6. _Também não fere norma de Direito Positivo
o que, evidentemente, atesta a suajwididdade.
7. QuantO ao mérito, a prôposição é, sem dúvida, louvável, uma vez que vem c_ontemplar, por
isonomia, os integrantes desta gloriosa classe dos
policiais nlilitares, os quais defendem a segurança
da população, pondo em risco constante a própria
vida, a1ém de, c:omo sabemos, trabalharem nos
mais desencontrados horários e nas localidades
mais inóspitas da ddade.
a Todavia, a nosso ver, carece a proposição
de melhor técnica legislativa, eis que o seu autor
ao alterar dispositivos da Lei n~ 5.619, de 3 de
novembro de 1970, não considerou que o arl
28 define indenização como sendo "o quantitativo
em dinhefro devido ao policial militar para ressarcimento de despesas", enquanto a compensação
orgânica "~~stina-se a compensar os desgastes
orgânicos...
_
9. Além do mais, o parágrafo único do art.
2'1, do anteprojeto, não há razão de ser, uma vez
que o valor perc:entual está definido como sendo
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de 20% (vinte por cento) do soldo no art. 59 da
Lei no 7.435, de 19 de dezembro de 1985, e,
por coerência, não poderá ser diferente, pois o
que se pretende é o mesmo tratamento dado
aos bombeiros.
1O. Dessa forma, apenas com o intuito de
adequar a proposição à técnica legislativa, submetemos ao plenário o seguinte substitutivo que,
em nada, lhe ahera o mérito.

polfcfa, por várias vezes, nem por isso deixo de
reconh_ecer_a _legitimidade, a procedência, deste
substitutivo.

-O S;:mado Federal de_creta:
Arf. 1o- Acrescente-se ao art. 2a. da lei no
..5.619, de 3 de novembro de 1970, os s_eguintes
§§ 29 e 3~, renumerandcr.se o atual parágrafo único

O SR. POMPEU DE SOUZA (PMDB- DF. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Sis:SenaClores:
1. Trata-se de projeto originário do Poder Executivo através do qual pretende o Sr. Governador
do Distrito Federal estender aos policiais militares
da Polícia _Militar o beneficio da compensação orgânica e Outras vantagens quando da passagem
à inatividade.
2. A matéria foi por nós relatada na Comissão
de Constitui~o e JJJstiça, quando ao anteprojeto
apresentãmos substitutivo, por entender qUe a
técnica legislativa carecesse de melhor adequação, embora nada tivéssemos a objetar quanto
ao méritO.

parai'
Art. 28 ----···-----···---·

················-··---··------

~ § F ····································-·--·-·····§ 29 -o· policia1 militar faiá, ainda, jus à
indenização de compensaçào orgânica, cujo
valor correspondente é de 20%, incidente sobre o soldo do posto da graduação, e destina-se a co_mpensar os desgastes orgânícos
pelo desempenho efetivo e continuado das
atividades profissionais.
§ 311 As condições e atividades que dão
direito à indeniz.ação orgânica serão reguladas pelo Governador do Distrito Federal, mediante proposta do comandante-geral."
ArL 21 ·-ACrescente:se aoCãput do art. 93, da
Lei n 9 5.619_. de 3 de novembro de 1970, o item
4 e mais os§§ 1-;. e 39, renumerando-se·o atual
parágrafo único para 2~
"Art. 93.

---·~·-···-:---·-····-··---'

--·····-·-··-----·-----····
1 -....................·--·-···-·-··--··-

2-.::_____
~ ----··----··
3 - --~--·--·~-~~-·-·-----·······
4. a indenização de compensação orgâ-

nica.
§ 1~ A indenização da COf!lpensação orgânica será paga ao policial militar na inativi~
dade nos mesmos percentuais fixados para
aquele em atividade, caJculadas sobre o respectivo soldo ou quota-soldo.
§ 2• ············-·-··-··-····--·-···········---··

..._....._,___,__------·
~

§ 39

O policia] militar ao ser transferido

para a inatividade fará jus:
I - a wna ajuda de custo correspondente
ao valor de um soldo do último posto ou
-graâuação em atMdade;
n-ao transporte para si e seus depen~
dentes, aí compreendidas as passagens e a
translação das respectivas bagagens, para a
localidade que fixar residência no ternl6rio
nacional, no prazo de 180 (cento e oitenta}
dias, a partir da data do seu desligamento
- do serviço ativo".
Voto
Favorável na forma do substitutivo proposto.
Tamei a liberdade de ler o texto todo, porque
se trata de substitutivo que apresentei. Meu voto, portanto, é no sentido do dispositivo
que apresento. Inclusive porque o Senado da República já votou uma lei dando os mesmos direitos ao Corpo· de Bombeiros. De modo que é s6
transpor agora, atua1izando esses mesmos direitos e prerrogativas aos policiais militares. É um
direito legítimo que eles têm. Estou muito a cavaleiro para proferir este voto, porque fui vítima da

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- O parecer conclui por apresentação de substitutivo.
Tem a palavra o nobre Senador Pompeu de
Souza, para proferir o parecer da Comissão do
Distrito Federal.

Parecer .e voto
3.

_

D~ssa forma, coerente com aquele posicio-

namento, somos pela aprovação da matéria na
forma do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.
Concoidando plenamente c::om a posição do
Senador Maurício Correa e também· com o substitutivo apresentado, relatamos, na Comissão do
Distrito Federal, a matéria em total acordo com
a posição adotada pelo Senador Mauricio Correa,
em ta1 solidariedade, até na circunstância de havermos sido agredidos juntos pela Polícia Militar.
Isso nos dâ isenção para votar este pto]eto, pois
quem nos agrediu-foi apenas uma tropa de choque e não a corpõra:Çãõ Inteira, pela qual temos
o apreço que ela merece, apesar de alguns comandos que freqüerp:emeri.te a deslustram e a
-desonram.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- O par.,_
cer é favorável aO subStitUtivo da COmissão de
Constituição e Justiça.··
--Completada a instrução da matéria; passa-se
à discussão do proJétcr_e-do substitutivo em turno
único. (Pausa)
Não havendo nenhum Sr. S-enador que deseje
fazer uso da palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão a votação da matéria
será realizada na sessão seguinte, nos termos do
art 79 da Resolução n~ 54, de 1987.
O SR. PRESIDENTE (Meira filho) -Item
8:
Mensagem n9 339, de 1986 (n9 475/~,
na origem), relativa à proposta para C(Ue SeJa
autorizada a Prefeitura Municipal de Canind,é
de São Francisco, Estado de Sergipe, a contratar operação d_e crédito no _valor. correspondente, em cruzados, a 8.823,16 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer,)
Nos termos do

~rt.

6" da Resolução n9 l, de

1987, a Presidência designa o nobre Senador Nabar Júnior para proferir o parecer sobre a Mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.

_
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res:

Com a Mensagem n'~ 339/86, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal de

Canindé do São Francisco - SE, que objetiva
contratar junto à Caixa Económica Federal a seguinte operação de crédito:

"Cara:cterfstlcas da operação:
1. Proponente
1.1 -Denominação: Munidpio de Canindé de S. FrancisCólSE.
1.2- Localização: Praça Clcero Uma, 78,

Canifldé de São Francisco/SE.
2. FinanCiamento
2.1--Valor: equivalente, em cruzados, a
até 8.823,16 OTN.

22- Objetivo: Obr8s de infra-estrutura.
2.3 :...._Prazo:
Carên<::ia: até 03- (tiêSfarioS.
Amortização: 12 (doze) anos.

2.4- Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o sa1do devedor reajustado em 100% do índice de varia-

çãodasOlN.
2.5- Condições de Uberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com cronograma a ser apresentado.
2.6- Condições de Amortização: o saldo
devedor será amortizado em 48 (quarenta
e oito) prestações trimestrais e sucessivas,
calculadas pelo Sistema SAC, vencíveis no
último dia de cada trimestre civil, prevendose os seguintes dispêndios anuais:
I 986 - Q$ 30.094,86

1987- Q$ 48.182,98
1988- Q$ 4&182,98
1989 - Q$ 82.136,25
1990-CZ$113.078,09
1991 - Q$ 109.062,84
1992- Q$ 105.047-;59
1993- Q$ 101.032.35
1994- cz$ 97.017,10
1995- cz$ 93.001,85
I 996 - Q$ 88.986,60
I 997 - Q$ 84.971.35
1998-Q$ 80.956,10
1999 - Q$ 76.940,86
2000- Q$ 72.925,61
2001 - Q$ 34.957,08
2. 7- Garantias; vinculação de quotas do

FPM.

2.8- Dispositivos Legais: Lei Municipal n9
06, de 19-10-85."
A Caixa Económica Federal entendeu que a
operação é viável técnica e financeiramente.
Nos termos da Resolução n"' 1, de 1987, opinamos favoravelmente sob os aspectos econômico,
financeiro e legal da matéria.
A contratação foi aprovada pela lei Municipal
11'

06, de 19-10-85.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 63, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Canindé
de São Francisco -SE, a contratar operação

tendeu que a operação é viável e se_ enquadra
nas nonnas operacionais do Fundo de Apoio do
DeseilVolvimento Soda!- FAS.
---- A contratação foi aprovada pela Lei Estadual
n9 1.763, de 21 de novembro de 1986.
Assim s_endo, nos termos da Resolução n9 1,
de 1987, concluímos pelo aColhimento da Mensagem, nos termos do seguinte:

de crédito no valor em cruzados equivalente
a 8.823,16 OTN.

O SR-I'iAIIOR JIÍNIOR (PMDB - AC. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-

OSenado Federal resolve!
Art. 1o É a Prefeitura Municipal de Canindé
de São Francis~o - SE,_ nos termos do art. 2 9
da Resolução rr' 93, de. 11-10-75, do Senado Federal, autorizada a contratar_operação de crédito
_no valor em c_ruzados equivalente a 8.823, 16.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
t: o parecer, Sr. Presidente.

O

'PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 6.487

Que áutorlza o Governo do Estado do

Si!. PREsiDEI'ITE

(Melra Filho) - Passa-se_à discussão do projeto em turno único. (Pau-

sa.)-

.

Não havendo nenhum Sr. senador que deseje
fazer uso da palavra, encerro a discusão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
será_ realizada na _sessão seguinte, nos termos do
art 79 da Resolução n~ 54/87,

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Filho) -

Item

9:
Mensagem n9 95, de 1987 (n9 152/87, na
origem), relativa à proposta para que seja
autorizado o Governo do Estado do Amazonas a contratar operaç~o de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 422.932,33
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
(Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. & da Resolução n9 1/87,
designamos o nobre Senador Virgilio Távora para
proferir o parecer sobre a Mensagem, oferecendo
o respectivo projeto de resolução.
O SR- VIRGfUO TÁVORA (PDS- CE. Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_ÇQni a Mensagem n9 95/87, o Senhor Presidente dã República submete à deliberação do Senado Federal pleito do Governo do Estado do
~azonas que objetiva contratar junto à Caixa
EConôm_ic;_ª_fed_eral. a seguinte operação de crédito:

"1. Proponente
--1.1 Denominação:EstadodoAmazonas
_l_2 LocaJização (sede): Av. Sete de Setembro, 1.546
Palácio Rio Negro
Manaus-AM
2. FUlallciamento.
2.1 Valor: equivalente, em cruzados. a até

422.932,33 OTN.
22 Objetivo: Implantação de unidades
escolares de 19 e 29 graus.
Prazo: Carência: a~é 3(três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos: Juros de 2% ao ano, cobrados trimestralmeiite, sendo o saldo _devedor reajustado de acordo com o índice de
variação das OTN.
2.5 Condições de liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de a~rdo
com o cronograma a ser apresentado.
2.:6 Gaf:ntia: Vmculação de parcelas do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias2.3

TeM. .

27 Dispositivos Legais: Lei Estadual n9
1.763, de 21 de novembro de 1986."
Considerando os aspectos social, económicofinanceiro e legal, a Caixa Econôm1ca Federal en-
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Amazonas a contratar operação no valor
em cruzados correspondente a

422.932,33 OTN.
Art. 1o to Governo do Estado do Amazonas,
nos tennos da Resolução n9 93, de 11-10-75,
alterada peta de n~ 140, de 5-12"-85, ambas do
Senado Federal, autorizado a contratar operação
de crédito no valor em cruzados correspondente
a 422.932,33 OTN, junto à Caixa Econômica Federal na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social-FAS, destinada à
implantação de unidades escolares de ]9 e 29
graus.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDEI'IlE (Meira Filho) - Passa-se à discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo nenhum Sr. Senador que deseje
fazer uso da palavra, estâ encerrada a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
será realizada na sessão seguinte, nos tennos do
'art. 7 9 da Resolução 09 54, de 1987.
O SR. PRESIDEI'ITE (Meira
10:

Filho)~

ltom

Mensagem n_9 97, de 1987 (no 155/87, na
origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Juazeiro
do Norte, Estado do Ceará, a conttatar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 74256,09 Obrigaçõe~ do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 6o da Resolução Ir 1/87,
a Presidência designa o nobre Senador Mauro
~enevides, para proferir parecer sobre a Mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
.O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE.Para emitir parecer.) -Sr. Presidente eSrs. Senadores:
Com a Mensagem n9 97/87, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal de
Juazeiro do Norte_~ _CE, que cibjetiva contratar,
junto à Caixa Económica Federal na qualidade
de gestora do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de
crédito:

"1. Proponente
1.1 Denominação: Munidpio de Juazeiro
do Norte
12 Localização (sede): Praça Dirceu Figueiredo, s/n9 Juazeiro do Norte-CE

2.

Finandamento

-
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2.1· Valor: equivalente, em cruzados, a até

74256,09 OTN.
22

Objetivo: Implantação de um merca-

do pOblico.
2.3 Prazo: Carência: até 03 (trêsf arlo:S.
~ortaação:

11

tivo independeu danossa vontade; foi preciso que

a Representação do Ceará n6 Senado da Repú-

(onze)~no~

2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados trimestramente, sendo o saldo devedor
reaju~do de acordo com o índice de variaçãodasOTN.
2.5 COndições de LiberaçãO: o fiilanciamento será liberado em parcelas, de acordo
com cronograma a ser apresentado.
2.6 Condições de Amortização: o saldo
devedor será amortizado em 44 (quarenta
e quatro) prestações trimestrais e sucessivas,
calcuJadas pelo Sistema SAC, vencíveis no
último dia de cada trimeStre civil, prevendose os seguintes d!spêildlos anuais:

1986- cz$ 13.114,00
- ~
1987- Q$ ~78.712,00
1988- Q$ 78712,00
1989 -CZ$ 78712,00
1990 =cz$ 794.288,00
1991 - cz$ 787.133,00
1992- cz$ 779.977,00
1993 -<:z$ 772.821,00
1994 - Q$ 765.666,00
1995- Q$ 758.508,00
1996- Q$ 751.352,00
1997- Q$ 744.197,00
1998 - Q$ 737.041,00
1999- Q$ 729.886,00
2000- Q$ 722.730,00.
2.7 Garantias: Vinculação de quotas do

blica, integrada pelos nobres Senadores VIrgílio
Tâvorn;ad Sabóia de Carvalho E:. eu, interviesse
juiitO -ão Ministério da Fazenda, hoje conf~a.do ao
eminente brasileiro Professor Luiz Carlos Bresser
Pereira, para que fosse _urgenciado o envio a esta
Casa, atraVes da Casa CivH, da proposição de interesse de wn dos mais prósperos Municípios do
Ceará, Juazeiro do Norte.
O SR. PRESIDEI'IlE (Meira Filho) - Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
~
Não havendo quem queira usar da palavra, en~
cerro a discussão.
Encerrada a di~uss®. a votação da matéaia
será realizada na sessão seguinte, nos termos do
art. 7'~ da Resolução n9 54, de 1987.
O SR. PRESIDEI'IlE (Meira Filho) -

Item

11:
Mensagem n? 98, de 1987 (n"' 153/87, na
origem) relativa à proposta para que seja au- to~da a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Es- tado_do Mato Grosso, a contr~r operação
de crédito no ~alor correspondente, em cruzados. a 202.760,53 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do_ art. 6"' da Resolução n"' 1 de

f 987, a Presidência designa o nobre Senador
OIQgas Rodrigues para proferir parecer sobre a
Mensagem, oferecendo o respectivo projeto de
resolução.

O SR. CHAGAS RODRIGllES (PMDB PL Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~
Com a Mensagem n9 98187, o Senhor Presi1.167/85, de 26 de novembro de 1985."
dente da República submete à de1iberação do SeSegundo a Caixa Econômica Federal, a opera~
nado Federal proposta para que a Prefeitura Munição é técnica e fmanceiramente viável, enqua- . cipaJ de Cuiabá (MT) seja autorizada a contratar,
drando--se nas normas operacionais do Fundo
junto à Caixa Econômica Federal, na qua1idade
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvoMA contratação foi autorizada pela Lei Municipal
mento Social-FAS, a seguinte operação de crén• 1.167, de 26-11-85.
dito:
Nos termos da Resolução n~" 1/87, opinamos
"1. Proponente
favoravelmente sob os aspectos econômico·
LI Denominação: Município de Cuiabá/
financeiro e legal da matéria, e concluímos pelo
MT
acolhimento da Mensagem, nos termos do se.12 Localização (sede): Palácio Alencastro
guinte:
Cuiabá-MT.
2. Flflanciamento
PROJEfO DE RESOLUÇÃO N• 65, DE 1987
2.1 Valor: Equivalente, em cruzados, a até

Fundo de Participação dos Municípios -

FPM.

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Juazeiro do Norte- CE a contrataroperaçio de c:rédlto no nlor em cruzados
~· 74.256,0901l'l.
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Juazeiro
do Norte- CE, nos termos da Reslução n 9 93n6,
alterada pela de n9 140/85, ambas do Senado

Federal, autorizada a contratar operação de crédito no vaJor em cruzados equivalente a 74256,09
OTN, junto à Caixa Econômica Federal na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol-

vimento Social- FAS, destinada à implantação
de um mercado público.
Art ~ Esta resolução en~ em vigor na data

de sua publi'f'~O.
É o parecer, Sr. Presidente.
Sr. Prsidente, Srs. Senado~s. devo ressaltar que
~longa tramitaç~ no âmbito do Poder Execu-

202.760,53 OTN.
22 Objetivo: lmplantaçâo de guias, sarjetas e galerias de águas pluviais.
2.3 Prazo: Carência: até 3 (tnls) anos.
Amortização: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos: Juros de 2% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedOf- reajustado de acordo com o índice de
variação das OTN.
- 2.5 COndições de Uberação: O firiandamento seiá liberado em parcelas, de acordo
com o Cronograma a ser aprésentado.
2.6 _Garantia: Vinculação de parcelas do
Imposto so&r~ é"ll'CUiação de Mercadorias--101.
2..7. Dispositivos Legais: Lei Municipal n9
2AOO; de 8 de outubro de 1986."
Segundo a Caixa Econômica Federal, a operação ê" técnica e flrianceirarnente viável, e oferece

Sexta-feira 19

1159

as normas operacionais do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Soc~AS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a _aprovação da Casa.
A contratação foi autorizada pela Lei Municipa]
n9-2.400786
Nos termos da Resolução n~ 1/87, opinamos
favoravelmente sob os aspectos econômicofinanceiros_e legal da matéria e concluímos pelo
acolhimento da Mensagem na confonnidade do
seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 66, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Culabá (MT) a contratar operação de
crédito no valor em c:ruzados equivalente a 202.760,53 011'1.
Art. J9 É .a Prefeitura Municipal de Cuiabá MT, autorizada, nos teririõS da Resolução n 9
93n3, alterada pela de n9140/85, ambas d<;~ Se!Jt!·do Federal, a realizar operação de crédito no valor_
em cruzados equivalente a 202.760,52 Oll'ijunto
à Caixa Ecónôinica Federal, na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social----FAS, destinada à implantação de guias, sarjetas e galerias pluviais.
Art. 29 EstaResolução_entraemvigornadata
de sua publicação.
t: o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDEI'IlE (Meira FUho)- Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, en<:erro
a discussão.
A votação da matéria será realizada na sessio
seguinte, nos termos do art 7"' da Resolução ~
54, de 1987.
O SR. PRESIDEI'IlE (Meira FUho) -

Item

12:
Oficio no S/11, de 1_987 (n9 187/87, na origem), relativo à proposta para que stja retificadaa Resolução n"' 191, de 19136, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida de
Goiânia, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 5.512.000,00
(oito milh®_s e quinhentos e doze m_Q cruzados). (Dependendo de parecer.)
Nos termos do arl &, da Resolu_ção n9 1/87,
a Presidência designa o nobre Senador lrapuan
Costa Júnior para proferir parecer sobre o Oficio
n9 S/11, de 1987, oferecendo o respectivo projeto
de resolução.
O SR. 1RAPUAN COSTA JÓI'!IOR (i>MDB
- GO~ Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadoies:
Com o Oficf6 S/11, de 1987, o Sr. PrefeitO MunicipaJ de Aparecida de Goiània, Estado de Goiás,
solicita are-ratificação da Resolução n9 191, de
21 de agosto de 1986, que autorizou aquela Prefeitura a contratar a operação de crédito no valor
correspondente a Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões,
quinhentos e doze mil cruzados).
Trafu-se, portanto, de um simples 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 financiado continue técnica e financeiramente viável.
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Genericamente, entendo que as autorizaçõe:
caç_ão da Resolução n 9· 244, de 19 de setembro
concedidas aos Estados e Municípios pelo Sem;· - de 1986, que autorizou- aquela Prefeitura a condo Federal em cruzados, sem a necessária corref ·
tratar a operação de crédito no valor corresponpondência em OTN, e que ainda não foram cor..
dent~_ ~ Cz$ 155.857.060,80 (cento e cinqUenta
tratadas, devem ser re-ratificadas,sem maiore*.
e cinco milhões, oitoc_entos e ~inqüenta e sete
exigências, já que não se muda a essência, a natu
mil, seSsenta cruzados e oitenta centavos),
reza nem as condições financeiras reais das ope
Trata-se, portanto, de simples suprimento legisrações.
lativo que permitirá ao pleiteante controlar a refeNo mêrito, a matéria já recebeu o referendun !
rida operação de crédito sem o ónus da desvaloda Casa, quando da sua apreciação original, tend ·
rização da moeda, a fun de que o projeto a ser
em vista o seu largo alcance sócio-econômlc<
financiado continue téci1ica e financeiramente viá-

para aquela Municipalidade.

Assim sendo, nos tennos da Resolução n"' 1,
de 1987, acolhemos o pedido, visto ser jwidlco
e _constitucional, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 67, DE !987

Re-ratiflca a Resolução

n~"

191, de

1986.
O-Senado Federal resolve:
O art. ] 0 da Resolução n"' 191, de 21

Art. ]"'

de agosto de 1986, passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Arl ]9 É a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, nos termos do art. 2ÇI da Resolução nç. 93, de 11
de outubro de 1976, do Senãdo Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 80.000
(oitenta mil) OTN, junto à Caixa Económica
Federal, esta na qualidade de agente fmanceiro do extinto BNH, destinada à execução
de obras de infra-estrutura urbana e de equipamento comunitários referentes ao Plano
Integrado de Apoio aos Municípios (PROMUNICIP!O), no Município."

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

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Filho) - Passa-se à discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
será realízada na sessão seguinte, nos tennos do
art. 7ÇI da Resolução n9 54, de 1987.

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Filho) -

Item

13:
Oficio nç. S/12, de 1987 (n9 528/87, na origem), relativo à proposta para que seja retificada a Resolusão n 9 244, de 1986, que autorizou a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de crêdito no valor de Cz$
155.857.060,80 (cento e cinqüenta e cinco
milhões, oitocentos e cinqüenta e sete mil,
sessenta cruzados ~ oitenta centavos). (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. &_da Resolução n9 1/87,
a Presidência designa o nobre Senador Chagas
Rodrigues para proferir parecer sobre Oficio S/12,
de I 987, apresentando d respectivo tprojeto de
resolução.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PMDB PI. Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Com o Oficio S/1_2, de 1987, o Sr. Prefeito Municipal de Campo Grande (JI.1S) solicita a re-ratifi-
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Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1/87,
a Presidênda desígna o nobre Senado_r José lgnâdo Ferreira para proferir parecei' sobre o Ofícfo
n9 S/13, de 1987, oferec~ndo o respectivo projeto
de resolução.

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB
- ES. Para proferir parecer.) - Sr. Presidente,
3rs. Senadores:
Com o õficio n .. St13, de 1987, o Sr. PrefeitO
-~untcipal de Se_rra--ES, solicita a re-ratifiçaç;ão
da Resolução n9 322, de 3 de dezembro de 1986,
vei.
que autorizou aquela Prefeitura a contratar a opeUenencameni.e, ~::ntendo q:..-e as ar_'!(>!"izações
ração de crédito no valor correspondente a Cz$
concedidas aos Estados e Municípios pelo SenaI27 .680.000,00 {cento e vinte e set_e milhões, seisdo Federal em cruzados sem a necessátia correscentos e oitenta mil cruzados), a fim de contar
pondência em OTN, e que ainda não foram cona equivalência em OTN.
tratadas, devam ser ce-ratificadas, sem maiores
Trata-se, portanto, de _um simples suprimento
exigências, já que não se ·muda a essência, a natureza nem as condições financeiras reais das ope- legislativo que permitirá ao pleiteante controlar
a referida operação de crédito sem o ônus da
rações.
desvalorização da moeda, a fim de que o projeto
No mérito, a matéria já recebeu o referendum
a ser financiado continue técnica e fmanceirada Casa, quando da sua apreciação original, tendo
mente viável.
em vista o seu largo _akance sócio-económico
Genericamente, entendo
as autorizações
pãra aquela municipalidade.
concedidas aos Estados e Municípios pelo SenaAssim sendo, nos termos da Resolução nç. 1,
de 1987, acolhemos o pedido, visto ser jurídico . do Federal em cruzados, sem a necessária correspondência em OTN, e que ainda não foram cone constitucional, nos tennos do seguinte
tratadas, devam ser ce-ratificadas, sem maiores
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 68, DE 1987
exigências, já que não se muda a essência, a
Re-ratlfka a Resolução n 9 244, de 19 nãtUreza nem as condições fmanceiras_rea_is das
operações.
de setembro de 1986.
No mérito, a matéria já recebeu o rderendum
O SenadO Federal resolve: _
da Casa, quando da sua apreciação original, tendo
Art 19 O art. I 9 da Resolução n9 244, de 19
em vista o seu largo alcance sócio-económico
de setembro de 1986, passa a vigorar com a separa aquela municipalidade.
guinte redação:
Assim sendo, nos termq.s da Resolução n~ 1,
"Art. }9 É a PrefeitUra Municipal de Cám- de 1987, acolhemos o pedido, visto ser jwidico
po Grande, Estado do Mato Grosso do Sul,
e constitucional, nos tennos do s~guinte:
· -nos termos_ do arl:. 29 da Resolução n9 93,
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 69. de 1987
- --de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a cOntratar operação de crédito por valor correspondente, em cruzados,
Re-ratlflca a Resolução n 9 322, de
a 1.464.822 (um milhão, quatroc:;;entas e ses1986.
senta e quatro mil, oitocentas e vinte e duas)
O sen-ado Federal resolve:
OTN, junto ao Banco do Estado de Mato
Art. 19 o art. 19 da Resôlução ·n~ 322, _de 3
Grosso do Sul, este na qualidade de agente
fmanceiro do extinto BNH, destinada à execu- de dezembro de 1986, passa a vigorar com a
- ção de obras de infra-estrutura, no municí- seguinte redação:
pio."
"Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Serra, Estado do Espírito Sàrito, nos tennos do
Art. 29 Esta resolução entra_ em vigor na data
art. 29 da Resolução n9 93, de 1 I de outubro
de sua publicação.
de 1976,--do Senado Federal, autorizada a
É o parecer, Sr. Presidente.
contratar oPeração de crédíto no ~lar corO Sll, PRESIDEI'ITE (Meira filho) - Pas~ respondente, em cruzados, a 1200.00 (hum
sa-Se à discussão do projeto, em turno único.
milhão e duzentos mil) OTN, junto ao J3anco
(Pausa.)
de Desenvolvimento do Espfrito Santo, este
Não havendo quem peça a palavra, encerro
- ria qualidade de agente financeiro da operaa discussão.
çãO, destinada à implantação de projetas de
Encerrada a discussão, a votação da matéria
urbanização (Programa CURA e Plano Próserá realizada na sessão _seguinte, nos termOs do
Município);-no Município."
art. 79 da Resolução n9 54, de 1987.
Art. 29 _ Esta Resolução entra em vigor na data
O SR. PRESIDEl'llE (Meira Filho) - Item
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
14:

que

Oficio n• S/13. de 1987 (n" 200/87, na ori-

gem), relativo à proposta para que seja retificada a Resolução n9 32'2, de 1986, que autorizou a Prefeitura Municipal de Serra, Estado
do Espírito Santo, a contratar operação de
crédito no valor de Cz$ 127.680.000,00 (cento_ e vinte e sete milhões, seiscentos e oitenta
mil c:ruzados). (Dependendo de parecer.)

O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Filho) - Passa-se à discussão do projeto em turno único. (Pausa.) .
Não havendo quem peç:a a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
será realizada na sessão seguinte, nos termos do
art. 7'1 da Resolução n 9 54/87.;aa7
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Poucas corporações, Sr. Presidente, têm prestado tantos e tão- felevantes serviços à comunidade quanto a Polícia Rodoviária Federal, cujo
solução n9 56, de 1987, que autoriza o Goverefetivo é integrado por homens capacitados em
no do Estado de Rondônia a c:ontr~r operavárias áreas do conhecimento.
ção de créd[to no valor corresp~m-dente, em
A a"m!gimentaçãO doS seus efetivos se dá após
cruzados, a 150.000,00 Obrigações do Terigoroso concurso público, entre pessoas com
souro Nacional - OTN, tendo
29 giall completo.
PARECER ORAL FAVORÁVEL, profeddo
Os aprovados fazem um estágio de 90 (novenem plenário.
ta) dias, passando a conhecer a Legislação de
Trâns_ito (o Regulamento do Código Nacional de
Sobre a mesa, requerimento que será li_do pelo
J;ânsito, as _Resoluções do Contran e _as Portarias
Sr. Primeiro-5ecretârlo.
lnterminisferiais); o Código Penal e as- Leis de
É lido o segUinte
Contravenções Penais; Relações Humanas; Os
Acidentes; Primeiros Socorros; RadiocomunicaREQCIERIMEI'ITO
ção; Me<::ânica de Automóveis e como ser um
N• 93, de 1987
bom motorista.
Além dos inconvenientes de serem regidos por
Nos termos do art 350, coinbinado com a alf- ,
duas legislações diferentes - a estatutária e a
nea c: do arl310 do Regimento Interno, requeiro
celetista ~e de submetidos a executivas jornadas
adiamento da votação do_ ~r:ojeto de Resolução
de trabalho que se prolongam noite a dentro, com
I1"' 56, de 1987, para ser feita dentro de 30 dias.
deslocamentos constantes para locais muíto disSaJa das Sessões, 18 de junho de de 1987.
tantes de suas residências, os patru1heiros rodo-- Odadr Soares.
viários trabalham quase sempre ao relento, não
O SR. PRESIDEI'ITE (Meira filho)- Em vorecebem auxílio-moradia, não tem direito à pertação o requerimento.
.
_
cepção de horas-extras. Tudo isto, Sr. Presidente,
OsSrs. Senadores que o aprovam queiram perpara receber um salário médio pouco superior
manecer sentados. (Pausa.)
ao salário mínimo.
Aprovado.
-A maior aspiração da classe é a transferência
O Sr. Vlrgillo Távora- Requeiro a verifica- da Policia Rodoviária FederaJ para a órbita do
Ministério dã Justiça.
ção de quorum, Sr. Presidente.
A propósito, há lU1la _Comissão de Estudos, noO SR. PRESIDEI'ITE (Meira filho)- Sendo
meada pelo Sr. Ministro da Justiça, pela Portaria
evidente a falta de quorum, a votação do requeri- n9 474, de2-9-86, com o prazo de 120 dias, pror·
mento fica adiada.
rogado por mais 120, e que terminou em 2-5-87,
O SR. PRESIDEI'ITE (Meira Filho) - Esgocom a fnalidade de estudar essa transferência.
tada a matéria da Ordem do Dia.
A dasse pretende, Sr. Presidente,· a criação de
O Requerimento n'~ 89/87, lido no Expediente um Departamento de Polícia Federal Rodoviária,
da presente sessão, que deveria ser apreciado com uma estrutura hierárquica definida e um quanesta oportunidade, fica adiado para a próxima
dro de vencimentos condigno, adaptado à natusessão.
reza do séu trabalho.
Volta-se à lista de oradores.
.
Este, o pleito que também pretendo-ver aten·
Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir
elido.
Soares.
Sr.Presidente, outro assunto me traz a esta triO SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Probuna. para fazer mais, uma vez, um relato da situa~
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, ção aflitiva do meu Estado, às voltas com uma
crise energética sem precedentes em sua história.
Srs. Senadores:
Não faz nem um mês (20-5) e esUwa aqui,
A Polícia Rodoviária Federal foi criada pelo Dew
como intérprete das_ reivindicações do povo do
creta-lei n• 18.323, de 24 de julho de 1928, do
Presidente Washington Luiz, com a denominação Municipio de Ariquemes, solicitarido, exatamente,
de "Policia de Estrada", subordinada diretamente
a regularização do fornecimento de energia elétriao Departamento Nacional de Estradas de Roda- ca àquela localidade.
As reclamaçQes, .hoje, se originam na Câmara
gem, com a missão de segurança e preservar
MuncipaJ de Plm"enta Bueno_. presidida pelo Vereao Património da União.
dor Oaudin_ôr Ribeiro, e são de idêntico teor.
O início de suas atividades deu-se no ano de
O parque gerador desse Municipio, que tem
1935, com um número reduzido de policia[s, locados nas estradas do Estado do Rio de Janeiro, uma popuJação de 70.000 habitantes, atende
como a União & Indústrias e Rio-Petrópolis. Pos- também aos de CacoaJ, com 124.000 habitantes
e aos de Espigão d'Oeste com-21.000 h'abitantes.
terionnente na Rio-São Paulo.
- q_aumento constante da demanda não permite
À medida em que os anos decorriam e com
a implantação dos Planos Nacionais de Rodovias, nem mesmo pensar em desafogo quando forem
c_onduídas_as obras de um novo Parque Gerador,
a malha rodoviária foi creScendO e a Polícia Rodoem Cacoal, porque a atuaJ capacidade instalada
viária Federal, finnando sua ação conjunta, tamé insuficiente até mesmo para as mínimas necesbém evoluía.
sidades de um município com pouco mais de
Hoje, contamos com 124.167Km de rodovias
50.000 habitantes.
.
federais, dos quais 86.917 Km são policiados pela
A solução para o problema seria o fomecime~to
Políc:ia Rodoviária Federal, com um efetivo de
6.000 pãtrulheiros, espalhados em 21 Serviços de energia a partir de Itaipu.
E_ não se venha dizer, Sr. Presidente, que o
de Policia Rodoviária, sediados nas Capitais dos
Estados, seguindo a orientação da Diretoria de custo de tiansmissãõ é rituito efevado, porque
Trânsito do DNER, sob o lema de: Educar, Preve- o Munié_!piÇ> mato-grossense de Pontes e Lacerda,
às portas de Rondônia, tem geração de Itaipu.
nir, F'"ISCalizar e Repreender.
O SR, PRE:SIDENTE (Meira Filho)- Item 1:

Votação em turno único, da Projeto de Re-
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Faço minhas as palavras do povo de Pimenta
Bueno e rec~mo que as atenções dos poderes
constituidos se voltem para a imediata solução
dos problemas de falta de energia em muitas das
regiões do meu Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (M_uito
bem!)
DOCGMENTOA Q(JE SE REFERE O SR.
ODAC/R SORES EM SEU DfSC(JRSO:
ESfADO DE RONOONIA

Câmara l'Iunldpal de
Pimenta Bueno -

RO

PRESID~NCIA
Oficio Circular n~ 004/GP/87
Pimenta Bueno, em 22-5-87.
Exm~Sr.

Odacir Soares
DD. Senador
Brasília-DF
Prezado Senhor,
Temos a honra de encaminhar a V. Ex' cópia
do Requerimento de n9 023187, de iniciativa do
Vereador José de Carvalho Sobrinho - PMDB,
cujo foi discutido, votado e aprovado, por unaniw
mfdade, na Nona Sessão Ordinária, em 21·5·87,
desta Casa de Leis.
Sendo só o que se apresenta para o momento,
subscrevemo-nQs com as ~cessões do mais alto
__ _
apreço.
Atenciosamente,- Claudlnbr Ribeiro, Presi·
dente.

ExJn9Sr.
Presidente da Câ_mara Municipal de Pimenta Bue·
no-RO.
Nesta.
REQUERIMENTO N• 023/87

Requeiro à Mesa, ol,IVIdo o Plenário na forma
regimental, seja o presente encaminhado ao Exm9
Sr. Ministro das Minas e Energia e ao Exm9 Sr.
Presidente da Eletronorte - Centrais Elétricas
Norte Brasil S/A; peço vênia a V. Ex" para sugerir
e informar das dificuldades energéticas que estão
grassando no Estado de Rondônia e mais precisamente o nosso_ Município e circunvizinhos quanto
à falta, quase que na totalidade, de energia elétrica,
sendo que a geração tem o seu parque gerador
em no~so Município.
Na qualidadE! de Rondônia ser o rilais novo
Estado da União, e na sapiência de V. Ex"s de
que somente através de urna energia, condizente,
poderá o nosso Estado vir ~ ter a desenvoltura
e a capacidade de em um futuro bem próximo,
ter seu cordão umbDical cortado com a União.
A cada dia a__ Empresa Estatal- Centrais Elétricas
de Roridônia- SIA- CERON, toma-se menos eficiente e longe de atender a uma popula!;ão f.xa,
em tomo de 215.000 habitantes, com_uma demanda de 9.000 KWA, se todas as máquinas estiverem funcionando, quanto mais a migrante, o
que a toma incapacitada. Desde um ano passado,
estamos sofrendo os reveses dos racionamentos;
nos três últimos meses era de 50% e agora no
mês de maio tomou-se de 35%, som energia.
_Já se faz de longa data essa escassez, lembro-me.

1162 Sexta-feira 19

Junho de 1987

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

de um fato, passado há mais ou menos 3 anos,
quando a Prefeitura, carros oficiais e o Escritório

da CERON, no Município de Cacoal- RO, foram
incendiados; atitude vandalesÇa, mas, em parte

compreensiva, pelas constantes promessas e atitudes irresponsáveis que sempre ocorreram com
a Empresa CERON. O Esta® de__ Rondônia en-

. contra-se tolhido de seu progresso, em grande

parte pela deficiência energética, fator preponderante de incentivo aos que aqui apartam. Senhor Ministro, Senhor Presidente da Eletronorte,
por diversas vezes já convidamos, e se fizeram

presentes. dirigentes da citada Empresa: e que
no último convite, no próximo mês passado, nos
disse que não deveríamos ter esperanças de uma

tota1idade de 100% de energia e que muito, a
longo prazo, poderia vir a ser melhorada. Convenhamos. Senhor Ministro, Senhor Presidente da

EJetronorte. que nós não temos muita escolha,
estio nos fadando a uma estagnação por incompetência. Alegam que os motores geradores não
ftmcionam por falta de peças de reposição. A situação toma-se misteriosa. pois, dentre as peças
faltantes, está a de turbo, que quando quebra não
existe reposição, necessitando o escrl_tório de nosso Municfp!o ter de enviar a peça para a Matriz
- Porto Velho - RO, quando, então, terão que
enviar à oficina autorizada em Belo Horizonte, São
Paulo para recondidonamento, que demandam,
no mínimo, 20 dias para retomo. Dentre as bwocracias que se apresentam existem: transportes,
dotação orçamentária, cHsponibilidadeJinanc_eira,
créditos jlli)~ª9~.Jgmecedores e tantas outras
que empemun uma reposição de urgência, sem
levar em consideração que existe a problemática
de importação, uma vez que muitos desses motores não são nacionalizados. o que demorará em
muito mais o tempo necessário à ativação deste
motor. Portanto, Senhor Ministro, Senhor Presidente da Eletronorte, de promessas e esperanças
já estamos consumidos, o que esperamos é de
uma efetiva participação de outros escalões, porquanto esses que estamos cansados de labutar
já não valem nada. Ao afirmar esta situação calamitosa, devo esclarecer que a CERON, com seu
parque gerador em nosso Município, cujos Municípios atendidos são: Pimenta Bueno-RO, população 70.000 hab.; Cacoal-RO, população
124.000 hab. e Espigão d'Oeste-RO, população
21.000 hab., recebem geração através de Pimenta
Bueno-RO. Está em fase de construção, um novo
Parque Gerador em Cacoai-RO, que possibilitará
que gerem sua própria energia. Se a situação,
hoje, é de falta de motor gerador, como foram
adquiridos motores para essa nova geração? São
perguntas que nem a CERON consegue traduzir,
que, embora, deficiente, estão a ampliar com ou~
tras máquinas. Será essa forma uma porltica, em
beneficio de uns e prejuizo de outros? Ou ·será
mesmo incapacidade? Quando de indagações
aos dirigentes da CERON, quanto ao custo de
tarifas, alegam que nosso custo é multo maior,
e que pagamos o mesmo valor KWA dos outros
Municípios brasileiros, o que não é verdade, como
V. E:xf', podem constatar. Os dirigentes da CE~
RON, quando inquiridos dos custos de energia
alegam que não devemos reclamar, pois não pagamos nem o custo do Diesel, quanto mais a
energia gerada; o que, também, não é verdade,
pois todas Centrais Elétricas do Brasil também
são deficitárias e seus déficits repassaslos de outros fundos. Medidas educativaS-poderiam vir a

diminuir o consumo; alegar falta de com~cação
não é verdade, campanhas de vacinação são feitas
com S1JCessQ, inclusive na zona rural; Energia de
Itaipu? Alegam que o custo é altíssimo, mas o
Estado de Mato Grosso, Município de Pontes e
Lacerda, às portas do Estado de Rondônia, tem
geração de Itaipu. Será que o problema é perda
de pode_r? Se assim manifestamos é no sufoco,
pois na qualidade de pioneirismo, sem que tenhamos muitas alternativas, é primordial e essencial
que ao menos energia teMamos. Peço, portanto,
que uma Comissão venha até nós, mas uma Comissão destituída de partidos e que não aceite
envolvimentos, seja de uma capacidade de equivalência a de V. ~ Portanto, solicito, que cópia
deste seja enviada ao Excelentissill_"lo ~!dente
da República, Diretor Regional da Eletronorte, Pre~
sidente do Senado Federal, Presid~nte da Câmara
dos Deputados, aos Senadores e Deputados Federais por Rondônia; Governador do Estado de
Rondônia; Presidente da CERON-RO, Engenheiro
responsável pela CERON em Pimenta Bueno-RO;
Presidente da Assembléia Legislativa de Rondônia; a· todos Deputados Estaduais por Ro~dônia,
aos Presidentes das Câmaras e aos Prefe1tos de
todos os Municfpios de Rondônia, aos Promotores
Públicos de Pimenta Bueno, ao DNME e ã tOdOs
os meios de comunicação falada e escrita de Ron~
dônia, e que essa manifestação tênha" correSjx>ndência em todos os segmentos da sociedade b_ra~
sileira.
Plenário das DeliberaçõesJudismar Luiz Fuzari,
21-5-1987. -José de Carvalho Sobrinho, Vereador - PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR- L<XIRIVAL BAP11STA (PFL- SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente.
Srs. Senadores:
_
_
. .
Fundador da Escola de Nutricionismo da Uni~
versidade Federal da Bahia (OFBa), em 1956, da
qual foi o primeiro Diretor, o Professor Adriano
de Azevedo Pondé, nasddo a 26 de junho de
1901, faleceu no último diaS de junho, em Salvador, antes de completar 86 anos.
formado em Medicina em 1923 como aluno
laureado, Adriano Pondé conquistou o ''Prêmio
Alfredo Brito" pela qualidade de sua tese de doutõiainento~ fofnahde--se, -em 1938,- mediante concurso, docente-livre da Clínica Propedêutica Médica, passando a Catedrático da mesma disciplina,
também PQI" concurso, em 1939.
Transferido- em 1945, atravês de concurso de
títulos, para a primeira C.ildeira de Oínica Médica,
o Oentlsta,Vesquisad.Ot e PrOfessor Adriano Pondé leclonou na Faculdade de Medicina da Bahia
até se aposentar por limite de idade em 1971.
Terido exercido a Reitoria, por duas vezes nos
anos d_e 1963 e 1967, a Academia de Letras da
Bahia escolheu-o em 1969 para ocupar a Cadeira
n9 8, vaga com o falecimento do Professor Magalhães Netõ.
Eml971, recebeu a "Medalha de Ouro do Mérito Universitário" pelos serviços prestados ao ensino e, em 1973, foi consagrado Professor Emérito da UFBa.
Em 1976, passou a integrar o Conselho Estadual de Cultura, de qiJé-fei: parte-durante vários
peóodos. Naquele mesmo .ano recebeu a "Comeftdã-da Ordem dõ Mérito da 8-ahia".

O Professor Adriano de Azevedo Pondé deixou
viúva a Senhora Carmem Pondé, de cujo consórcio não teve filho. Entre seus irmãos figuram
o Proressor Lafayette Pondé e o General Francisco
Pondé.
Além de vários trabalhos científicos revelados
de sua indiscutível competência técnico-profissional nos domínios da sua especialização, o Professor Adriano Pondé foi igualmente um festejado
escritor, autor de excelentes ensaios literários, como, por exemplo, o seu estudo crítico sobre a
personalidade de Marcel Proust.
Por ocasião das homenagens que lhe foram
tributadâs pelos seus ~alegas, alunos, políticos,
intelectuais, admiradores e amigos - dentre os
quais me incluo desde_ quando tive a satisfação
e o privilégio de ter sido seu aluno, na Faclddade
de Medicina da Bahia - , o Historiador Luiz Viana
filho, Senador ·e Membro da Academia Brasileira
de Letras, comentando a vocação literá~:ia de
Adriano Pondé, acentUou que "a Bahia perdeu
uma das figuras mais importantes de sua cultura".
Também o .Médico Orlando Moscozo Barreto
de Araújo, falando em nome da Turma de Formandos de 1945 - que teve como Paraninfo
_Adriano Pondé - , enalteceu as qua1tdades do
Mestre desaparecido "que sabia ser austero, mas
também sabia sorrir", e narrou, num breve perfil,
a trajet6ria vitoriosa do fundador da Escola de
Nubidonismo da UFBã.

r Vieira lembrou a paixão
O Professor
de Adriano Po
literatura, sobretudo a fran~
cesa, petiilitindo
transitar COfiLO_mesmo brilhantismo nos meios científico e cuhura1.
o-magnifico Reitor da OFBa, Germano Tabacof, destacou o fato de que Adriano Pondé foi
um LD"lfversitárlo por excelência, "de uma estirpe
-de -professa•qt.u~- CUltiva a cultura".
- Sr. Presidente, solicito que seja incorporado ao
texto deste pronunciamento os artigos dos Professores Orlando Gomes- "Doutor Adriano" e ThaJes de Azevedo - "Adriano Pondé, seus predicados"- que A Tarde, de Salvador, Bahia, publicou em suas edições de 12 de junho último.
Associo-me a todas as homenagens que foram
prestadas na Bahia ao insigne Professor Adriano
Pondé, meu estimado mestre, que em 1942 foi
homenageado pela minha turma, quando da nossa formatura, e a quem me ligavam laços de estreita amizade_, tendo sido, incontestavelmente,
um padrão de Professor que honrou o magistério
brasileiro.
Transmito à sua digna família enlutada as expressões do meu mais profundo pesar e saudade.

DOCUMENTOA OOE SE REFERE OSEI'IADOR LCXJRIVAL 8APJisTA Ef.{SEa DISCURSO:
D<XIT<JR ADRIANO

Orlando Gomes
Quando o conheci já era um dos luminares
da Medicina baiana.
Viria a ser médico do meu pai nos últimos anos
que viveu. Já então me aproximara de sua pessoa,
com a qual passei a conviver nos altos escalões
da Universidade. Tomei-me seu amigo e c6ente.
Juntos fomos a Portugal, em 1957, integrando
_a comitiva do reitor Edgard Santos. então convocado para receber o título de doutor boDOIIs causa da Universidade de Coimbra. Terminadas as

Junho de 1987

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)

festividades, rumamos para Paris, Rodrigo Argolo,
ele e eu . Chegava, pela primeira vez, na cidade
dos seus sonhos e na pátria dos seus ancestrais,
ãvido e deslumbrado. Pois bem, visitou todos os

dias, por todas as manhãs, seus hospitais, enquanto nós outros. inclusivamente o diretor da
sua escola, perambulávamos por seus boolevareis e avenidas, espiando a paisagem humana,
admirando seus monumentos e impregnado-nos

do seu cheiro imperecível.

A confidência sobre um comportamento sem
maior relevo é feita para simbolizar o amor sem
trégua pela profissão, que o faria a maior autori-

dade em Cardiologia nesta terra difícil de reconhecer o valor dos seus filhos, e para não interromper, até como passeante, a rotina da vida labo-

riosa e fatigante.

Entre milhares d'doutros tantos, fui eu seu paciente. Não há palavras que definam a dedicação
de sua assistência, a ponto de acompanhar-me
a São Paulo para submeter-me, há 15 anos. a
então perigosa operação da ponte safena,. recla~
mada pelo coração sedento de sangue para bombear.
Melhor que a louvação dos seus triunfos profis~
sionais, a revelação de episódios dessa dimensão
miúda projeta luz sobre as virtudes do escolar
e do médk:o, e projeta o homem simples e transh
parente que ele fo~ sem deixar de ser um vulto
de primeira grandeza na sociedade baiana, des-provido de vaidade nas culminâncias que atingiu,
quer no exercício infatigável da Medicina, qu~ na
carreira universitária na qual, em sendo vice-reitor~
completou o mandato do grande e saudoso reitor
Miguel Calmon, invariavelmente cordial, prestativo e brando.
Foram esses dotes que iluminaram a trajetória
desse mestre doublé de autorid21de universitária
na Escola de Nubidonlsmo, que fundou, por sua
tenacidade, e que dirigiu por muito tempo, e no
exercido de postos da Universidade, que ocupou
com modéstia e exerceu com zelo.

Mas o que preponderou na vida profissional
desse médico excepcional foi o seu perfil de dinico. Tempo houve em que nesta Bahia, ainda não
são-paulizada, era o médico-de-família m.ais solícitado, o que dava a pa1avra definitiva no diagnóstico e no prognóstico. A todos atendia com soUcitude e a sua presens;a à cabeceira de todo enfermo com um pé na sepultura era a esperança
única de' que ficaria fora de periso. Hora não havia
para atender, de dia ou de noite, sempre trazendo
alento ao cliente, avu1so ou habitua], sem aquela
frieza ou ihdiferença dos técnicos em Medicina.
Era intesamente médico. De multa circuitâ_ncia
e de muita humildade, paradigma para os colegas,
exemplo para os iniciantes na carreira, hoje mer..
c:antilizada. A competência e o festejo não lhe
ativaram o orgulho nem a ambição. Foi, enfim,
numa síntese banal mas expressiva, o homem
bom que se fez médico, para ser bondoso com
os que sofrem, a1iviando-lhes a dor e incutindolhes a esperança.
Foi esse bom homem e médico exemplar que
nos deixou rumo à eternidade, arrancando lágrf..
mas dos seus amigos que o respiraram de perto
ou lhe, deveram a saúde e a alegria de viver.
Como sou daqueJes que cultivam a gratidão,
venho testemunhá-la de público.

ADRIANO PONDÉ,
SEUS PREDICADOS
Thales de Azevedo

O melhor que se pode dizer de Adriano Pondé,
há pouco falecido, é que foi o clínico perfeito.
Não penas porque aliava de modo inteligente e
ilustrado a sensibilidade, a experiência,. a atualidade dos conhecimentos e dos métodos com
a prática de uma medicina humana; na verdade,
um traço saliente de seu exercicio foi a atenção
ao cliente, a paciência e a percuciência em ouvir
seus--pacientes, em sossegá-los com o conjunto
oportuno do silêncio e da palavra acertada com
o sorriso discceto ~ bondoso na hora da aflição.
Uma combinação misteriosa de naturalidade e
cálculo, discípulo genuíno dos grandes mestres
da profissão que soube cumprir com exatidão
e eficácia. Foi, no parti~ar, um modelo raro,
tendo como padrão seu próprio pai, o conceituado e querido Dr. João Pandé. E muito mais,
porque mais atual e mais trabalhado pelo estudo,
pela pequlsa, pela descoberta. Longe de ser somente um instintivo, felil no seu modo de tratar
com o doente no hospital como na clínka particular, distii1.guiu-se pela c:iência e c:onsciênda do
que fazia. Uma essencial distinção era que desconhecia as diferenças entre o doente de hospital,
geralmente pobre, modesto, ignorante, sem saber
exprimir direito o que sentia e as apreensões que
sofria, e o doente educado, instruído, bem provido
de meios, e nisto foi not6rio; a todos tratava com
atenção e cuidado em_ todos vendo o ser humano
sofredor, apreensivo, carente acima de tudo da
correspondência de_ seu médico. E mais, nunca
se negava a atender em casa ao cliente necessitado de atend_imento urgente_no momento da
piora ou no cas_o complicado. Atendia_ ao estranho
como ao colega e ao amigo com a mesma solicitude, simples e natural, escondendo a canseira
ou o_ sono interrompido. Ganhou, dess_e modo,
a gratidão e simpatia, a bem-querer de muitíssimos.
Mas Adriano, como digo, não foi apenas um
compridor dos velhos juramentos de Hipócrates
no tocante à relação com os que o procuravam
pelo que sabia e pelo que acertava no diagnóstico
e no tratamento. Na sua geração, destaçou~se
como estudioso, investigador e inovador. Aliás,
desde o tempo dos cursos primário e secundário,
no recém~c_riad_o Colégio Antônio Vieira, ao lado
do primo Agnaldo, de Paulo Pirajá, de diversos
que também vieram a sobressair na mesma car~
reira. Sua tese de doutoramento em Medicina foi
uma análise completa, bioquímica, radiológica e
terapêutica, das águas termominerais de Mosquito, Cipó, Itapicuru. Daí que, por anos, foi a autoridade maior, na Bahia, no exame da qualidade
da água consumida por diversas populações. que
procedia no fnstítuto Oswaldo Cruz, no Caneta.
Vejo depois, no contato com mestre Prado Valadares, a ser um renovador da propedêutica clínica,
com _excepcional senso dos fenômenos observados e com o indispensável "olho clínico" cultivado na leitura, que_ sempre o ocupou muitas
horas por dia, dos tratados e das revistas - de
que dou pessoal depoimento. Quando as pesquisas sobre doenças do aparelho circulat6rio comear-se, foi o primeiro, em todo o Brasil, a fazer,
para um de sws concursos, verdadeiro tratado
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sabre o infarto cardíaco com o que acompanhava
de muito perto das investigações noutros pai'ses
e cOm o que ia registraÍldo de sua experiência
na cátedra, no consultório, à beira da cama de
ric::os, remediados e pobres.
Essa feliz combinação de um_ temperamento
delicado e finamente educado no c;a_wão de _São
Pedro, por O. Adriano, e o exemplo de fineza de
maneiras e_ seriedade profiSsional do pai, com
a persistência inteligente no estudo, fez de Adriano
um exemplar humano de eleição, revelada na literatura, na cultura, na competência e na didática,
mais que tudo nos modos de ser. Assim, com
as qualidades pessoais, marido desvelado e amoroso, é preciso recordar o que deu e ofereceu
à Medicina e a outros domínios do saber.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - COncedo a palavra ao nobre Senador Mauro Bene--vides.
O SR. MAURO BEI'!EVIDES (PMDB- CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:. .
.
Sob a patrodnfó da-União dos Vereadores. do
Brasil, rea1iza-se, desde a última_ terça-feir~ em
Brasflia, llfll EnContro Nacional de Câmaras Municipais, coni a participação de Delegados _de numerosas comunas brasileiras. tendo como lema
"Por uma Constituinte Democrática e Progres-

sista.".
O encerramento, ocorrido na tarde de hoje,
contou com a presença do Deputado Ulysses Gui·
marães, Presidente da Assembléia e figura exponencial de nossa vida pública, com 8ssina1ados
servíços prestados à causa da D_emocracia.
Ao término do magno evento, foi divulgada
uma "Carta de Princípios", vazada nos seguintes
termos:
"MARCHA DOS VEREADORES DO
BRASIL POR UMA CONSTITUINfE
DEMOCRÁTICA E PROGRESSISTA

Carta ~ Bnuilla
Os Vereadores brasileiros, na Marcha a
--Brasília por uma-constituinte Democrática
e Progressista, realizada de 16 a 18 de junho
de 1987, um dia após d~ apresenta_~o à Nação -o Texto CôhStitucional oriundo dás Comissões Temáticas:
Consíderanda:
1 - que os interesses da maioria do povo
brasileiro estão prejudicados pela ~nterferên
cia na Assembléia Nacional Constituinte das
forças conservadoras e dos que detêm o poder político e económico np País;
2 - que, a prevalecer a redação dos relatórios das Com[ssQes.Temátic::_~,_a l"l,ação brasileira será traída_. em se\,!5 anseios_ de vencer
o atraso e o conservadorismo e de garantir
o progresso e a justiça social;
3 -que, somente com a interferêr1cia das
forças que desejam soluções avançadas para
o nosso País é que se conquistarão posições
vantajosas na futura Carta Magna.
Reafirmam aos Constituintes e à Nação
o seu compromisso na conquista de uma
Constituição verdadeiramente democrática e
progressista, na qual estejam fiiTT!~dos os
princípios básicos com força de lei que ga~
rantam, entre outros:
- a verdadeira soberania e independência
nacional;
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-as liberdades democráticas;
-os direitos econômlcos, políticos e sociais aos cidadãos brasileiros:
-urna reforma agrária e uma reforma urbana que contemplem os interesses dos trabaJhadores e do povo brasileiro e a demar-

cação das áreas indígenas;
- a autonomia e a independência dos Poderes;

-a imunidade e a inviolabllidade parlamentar em todo o território nacional;
-uma reforma tributária que devolva aos
.Municípios brasilelros o que lhes pertence
de direito;

- a retomada de prerrogativas de legislar
sobre matérias administrativas, financeira, orçamentária e tributária;
- o direito de formular as políticas municipais e de elaborar as leis orgânicas municipais;

- o sistema do voto proporcional;

-o mandato de quatro anos para Prefeitos, Vereadores e Presidente da República.

Fazem, os Vereadores do Brasil, nesta
"Marcha a BrasíJia", um brado por demOoo
cracia e liberdade!
Neste sentido, colocam-se frontalmente
contra a manobra de prorrogação de mandatos de Prefeitos e Vereadores, a qual visa
a impor ao povo o fato consumado de eleições somente em 1989, e conclamam a todos os democratas a, promulgada a nova
Constituição, eleger, por voto direto, em
1988, o futuro Presidente do BrasiL
Por entenderem que a atuaJ fase do processo constituinte é decisiva para garantir o
avanço e as mudanças, os Vereadores brasileiros se incorporam, através das Câmaras
Municipais, das Uniões Estaduais e de sua
entidade máxima, a União dos Vereadores
do Brasil, na campanha das emendas popu-

lares e cooclamam a uma ampla participação
popular nas assinaturas dessas emendas.
Fllla1mente, reafirmam aos Constituintes
e à Nação a sua decidida disposição de
acompanhar as votações na Assembléia Nacional Constituinte, em caravanas de Vereadores de todo o Brasil, a Brasília, nos momentos oportunos, envidando todos os esforços para assegurar posições vantajosas ao
povo que representam com a conquista de
soluções avançadas para o País, no quadro
do atua1 nível de desenvolvimento econômico, político, social e cultural do Brasil.
Nós, Vereadores. não nos apartaremos de
nossos compromissos; esperamos o mesmo
dos Constituintes, para que possamos construir a nova Nação brasileira.

"Brasília DF, no Auditório Petrónio PorteDa,
aos18 de junho de 1987.
Vereador Paulo Silas Alvarenga de Melo
- Presidente
Vereadora, Jussara R. Cony -SecretáriaGeral
Seguem-s_e, em anexo; as assinaturas dos
Vereadores brasileiros presentes à Marcha."
Srs. Seriadores:
_ __
_
Ao registrar a "Marcha das· Vereadores do Brasü, desejo saudar os se~s participantes, expressando a minha confiança em que os Srs. Constib..dntes haverão de se mçstr_w:_~nsi'veis aos postu-

lados defendidos na "Carta de Brasília", agora
divulgada.
Com a responsabilidade de representarem o
nosso povo,--os edis dizem presente a este momento histórico, alcançando os nobres objetivos
da Assembléia Nacional Constituinte, convocada
por imposição da nova rea1idade polítiCa, económica e socia1 do País.
O SR. PRESIDEN1E (Meira Filho) - Concedo a palavra ao nobre Senador DivaJdo Suruagy.

-

O SR. DIVALDO SORUAGY (PFL - AL.
Pronunlca o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores: .
Em agosto de 1981, viajo a São Paulo. José
Sampaio me esperava no aeroporto de Congonhas. O frio da noite de inverno, na Capital pau6sta, é intenso. Ele é todo alegria e amizade.
- &iri.Jagy, mandei gelar um champanhe francês para comernorannos sua chegada.
Dirigimo-nos para o conforto da calefação do
Restaurante do Aeroporto. O matre e os garçons
o cumprimentam efusivamente. A mesa melhor
colocada está reservada para nós. A conversa deriva de amenidades para as perspectivas das eleições do ano seguinte. Argumento, em tom ·de
brincadeira, mas com grande sentido de verdade:
-Z-é Sampaio, voCê é O único alagoano que
conheço que discute política tomando champanhe fracês.
Ele soni. Era wn homem de extremo bom gosto. Era um epicurista.
José Costa Sampaio nasceu em vinte e cinco
de julho de 1926, em Palmeira dos fndios, filho
de Manoel Sampaio Luz e de Heloísa Costa Sampaio. Na década de quarenta, migrou para São
Paulo, onde passou a viver, integrando-se à vida
inquieta da grande metrópole, como tantos nordestinos, sem que, no entanto, jamais tivesse
abandonado as profundas raízes que o ligavam
à sua terra e aos arraigados costumes que marcam a vida de todo sertanejo. Extrovertido e arrebatado, capaz de rasgos constantes de generosidade, granjeou amigos e, desde jovem, integrouse à vida política e administrativa da cidade, vinculando-se, por laços de intima admiração, ao Pro~ssor Alípio Correia Neto, sob cuja influência foi
candidato, no pleito de 1950, a Deputado EstaduaJ pelo Partido Socialista Brasileiro.
Elegeu·se Deputado Federa] pela Aliança Renovadora Nacional, representando Alagoas na Câmarà Foi, então, o candidato mais votado, com
quase um quarto dos sUfrágios de stia legenda.
Nessa Casa do Congresso Nacional, pertenceu,
como Titular, à C(Jmissão de Minas e Energia
e, como Suplente, às Corilissões de TransPorte,
ComuniCação e Obras Públicas, da Bacia do São
Francisco e do Poligono das Secas. Empenhouse em ·criar uma Comissão Permanente de Regulamentação Cqnstitucional e, na busca deste objetivo, pronunciOu inúmeros discursos e mereceu
entusiástico apoio de vários colegas. Apresentou
dezenas de projetas de le~ muitos dos quais despertaram larga polémica, como o que extinguia
o-protesto de títulos, o que instituia Subcomissão
pafã: écarriinar a Questã<fdo aborto e o que unificava o salário mínimo em todo o Território Nadcr
hàl, reeditando proposta de oito anos sugerida
nã amara por·seu irmão Geraldo Sampeiio.

Junho de 1987
Ao encerrar-se a Legislatura, nà:õ ·disputou a
reeleição;· Designado pelo Presidente da República, integrou, como observador parlamentar, a
Delegação Brasileira à Assembléia Geral das Nações Unidas, em 1974. Ao voltar, como não tivesse oportunidade de dar conta de sua missão, já
que o CongtésSo se encontrava em recesso, fez
questão de endereçar, ao Presi_dente da Câmara,
um relatório escrito, em que deu inúmeras sugestões sobre as questões mais momentosas da política externa, detendo-se, sobretudo, no problema
do reconhecimento do Governo Palestino no Exí6o, e chamando a atenção para a necessidade
de estreitarmos os laços de nosso relacionamento
político e económico com os países árabes. Vivíamos, então, a crise do petróleo, e _José Sampaio,
com seu senso prático de homem de empresa,
teve a oportunidade de, assistindo ao discurso
de Yasser Arafat no Pelanário da ONU, entender
as profundas transforamções que adviriam para
o País da postura adotada pelos paises da OPEP.
Voltou à vida política em Alagoas, disputando,
numa subleganda da Arena, a indtcação para o
Senado, no mesmo pleito em que se tomou su~
plente do Senador Luiz Cavalcante. Nas últimas
eleições, ligado à liderança paulista do Deputado
Adhemar de Barros F~ho. candidatou-se à Câmara Federal pela leganda do PDT.
Cidadão de dois Estados, José Sampaio foi
uma figura humana cheia de singularidades. capaz de se arrebatar pelas causas em que acreditava. Dotado de profundo senso prático, não conseguia esconder quaisquer que fossem as circunstâncias, as suas origens nordestinas e era
capaz de discorrer, horas seguidas, sobre todas
as potencialidades turisticas da região que, segundo ele, era não s6 a mais rica, mas, sobretudo,
a mais promissora de todo o Universo. Quando
Teotônio Vilela sust_en_tQu, da tribuna do Senado,
wna polémica com o Prefeito Figueiredo Ferraz,
de São Paulo, por uma entrevista em que este
advertia que a Capital paulista tinha que parar
de crescer, pois não suportava majs a leva de
migração que a transfonnou na maior metrópole
da América Latina, José Sampaio, mortificado pela paixão que tinha pela Região em que nasceu
e pela cidade que escolheu para viver, tomou,
como Teotónio, as dores •de seus conterrâneos
e, num exemplar pronunciamento, mostrou a dimensão da contrib_t.~ição nordestina para o desen·
volvimento de São Paulo. Nem por isso, no entanto, alimentou a polémica, Num gesto que era muito típico de sua personalidade, trouxe de São Paulo uma rosa, que, em nome do Prefeito Figueiredo
Ferraz, entregou a Teotônio, como d~Qnstraçã.O
do afeto que tinha para com o amigo a quem
sempre admirou.
Casado com Lina Va1dibia Sampaio, ã. quem
carinhosamente chamava de "a espanhola", e de
cujo matrimónio deixa duas filhas, Maria Heloisa
e Ana Maria, José Sampaio encarnou a figura
arrebatada de todo nordestino, capaz- de gestos
generosos e de paixões sempre profundas. Faleceu num momento em que ainda poderia dar
uma imensa contribuição a seu Estado, de cujo
destino nunca de desligou e que foi, como São
PaWo, a mais arrebatadora paixão de sua vida.

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Concedo a paJavra ao nobre Senador Louremberg
Nunes Rocha.
__ _
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O SR. LOUREMBERG NW'IES ROCHA

(PMDB- MT. Pronuncia o seguinte discurso.)
-Sr. Presidente, Srs. SenadOres;
Não pretendendo ser um orácu1o dos clamores
dassistas de meu Estado, entretanto, nesta hora
de reparos institucionais, em que todo povo brasi~

leiro se irmana no mesmo pensamento reformis·
ta, e atendendo oficio me remitido pelo DO. Delegado-Substituto da Sunab no Estado de Mato
Grosso, peço vênia para sacudir as atenções e

interesse de todos_ os meus colegas de Parlamento, sem exceção, e mormente meus colegas de
Bancada, para a reivindicação dos funcionários
da Sunab- Superintendência Nacional de Abastecimento, e que se refere à justa equiparação
salarial aos funcionários da _SODENE, anseio este
que, s.m.j., objetiva tão-somente a eqüidade e jus-

teza salarial sem contradita.
·
Como se sabe, a Sunab, desde sua constituição,

criada que o foi pela Lei Delegada n9 5, de 26
de setembro de 1962, até o presente, tem desempenhado a sua árdua tarefa no que se refere à
intervenção do Estado no domínio económico,
para garantir o abastecírnento de bens e serviços
vitais ao uso e conswno da população, inclusive
como órgão da União incumbido da lei Delegada
rr' 4, também de 26 de setembro de 1962, e
demais leis que disàplinam a sua área de ação.
Hoje, aliada ao Ministério dã_Fazenda, ao qual
está afeta, tem mais autonomia, se_m dúvida, ao
contrário dos longos anos passados em que teve
que atuar na conformidade da_s vinÇl,J]_ações a que
se subordinava e de acordo com as diretrizes de
cada governo. Somente com a implantação do
Plano de Estabilização Económica é que suas
atribuições e responsabilidades se consolidaram
e se recrudesceram.
Atualmente, Srs. Senadores, a mais gritante dificuldade reside no setor de recursos humanos,
não s6 pelo reduzido número de servidores qualificados, m')S também pelo efetivo de pouco mais
de 2.000 (dois mil) funcionários, e sobretudo pela
irrisória e desestimulante remuneração de cad~
trabalhador daquela autarquia, logicamente com
reflexos negativos para a própria finalidade a que
foi criada.
Admitamos que as atribu-ições outorgadas
àquela organização é demasiadamente séria e pesada para um corpo insuficiente de trabalhadores
mal-remunerados e destinados a executar difíceis
misteres no seio da sociedade. _ .
Ainda mais nesta época em que o GoVernO
do Presidente Samey_ se encontra inegavelmente
buscando, sob todos os aspectos, os meios e
instrumentos mais eficazes para equacionar a crise da inflação _e os desequilíbrios da produção,
circulação e consumo.
~ denunciada situação salarial deficie-nte 9e~ a Insegurança e incentiva o êxodo dos funcinános que se demitem à procura de outros empregos e ?'lelhores condições de trabalho, pondo
em pengo a própria existência da EniPreSa.
-

É tão caótica a situaçi!)o dos funcionários d~
Sunab que nesta oração- que é mais um brado
de alerta e um convite ao apoio de V. Ex's para
a solução do impasse - pode-se ilustrar típicos
exemplos de~ verdadeira depressão que contrai
e emperra as 'atividades da Sunab. Haja vista que,
enquanto
"um datnógrafo jamais começa ganhando
menos de Cz$ 3.000,00 (três mil cruzados)

numa empresa privada, nesta Autarquia, onde sua falta é estarrecedora, só poderá ingressar por concurso público e acenandose-lhe tão-somente com Cz$ 1.282,66 ---:- {hum mil e duz_entos e oitenta e dois cruzados
e sessenta e seis centavos), já computado
o reajuste de 25% concedido pelo Decreto-Lei n" ·2.31 O, de 22 de dez_ernbro de 1986,
a partir de 1" d.e janeiro de 1987."
Outrossim, ab absurdo, para ali se ingressar
é-preciso de escolaridade superior e com um safário básico inicial de Cz$ 2.697,16. Geralmente
o Fiscal da Receita ou de Rendas dos Estados
inida ganhando o triplo, razão das fugas constantes para a área estadual.
Tal situação é generalizada, inclusive c_om os
procuiadõl'es, e s6_ para cOmpletar, informa-se
qile um·proeurador no Estado do Rio de Janeiro
já começa percebendo (Z$ 20.000,00 mensais.
Assim não é possível continuar a Sunab desempenha rido suas pesadas obrigações e estar afinada com as determinações governamentais para
o tumültuado setor de abastecimento.
LógicO enotório qUe todo -trabalhador bem remunerado é insPiràdo a executar com felicidade
e satisfação-suas JnCuinbê-ncias.

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Con·
cedo-a palavra ao nobre Senador José Jgnácio
Ferreira.
_
_

f-ERREmA.

O SR. JOSÉ IGNÁCIO
(PMDB
Pronyncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
As aragef1s da oxigenação -democrática estão
mudando em profundidade a vida espírito-santense. A nitidez desse processo se revela nos setores mais variados, prinCipalmente nas relações
no ESt.aOO com a sociedade, onde o diálogo pas-sou a sUbstituir a intolerância e os radicalismos
cedem lugar ao entendimento.
Isto pode ser aferido tanto na obse!Vação vertical e localizada dos núcleos específicos da estrati~
ficação Social, quanto na horizontalidade dos aspectos genélicos da mobilização social, posto
que, mesmo vivendo sob todas as pressões geradas pelo agravamento da crise sócio-econôrnica
em que se debate o País como um todo, sob
o intenso fogo cruzado de movimentos paredistas
diversos e simultâneos, neste primeiro semestre
não se verificou_ no Espírito Santo um s6 caSo
cre intolei-ânda autoritária e até mesmo--pOiidal~s<:._~ como nos velhos tempos da ditadura.
Cito, como exemplo mais siQnificativo, o féito
de que toda a classe do magistério vinculada aos
quadros oficiais promoveu a mais prolongada
greve já observada nQ Estado, corri a duração
de 50 dia:s, nem por isso, cessado o movimento,
houve punições ao professorado - que obteve
melhorias- salariais significativas e não deixará de
repor as aulas perdidas.
Sr. Presidehte, disconi sobre este clima com
o fito de extrair da visão genérica um fato de
singular ímportância no tempo e no espaço politicas ·de meu Estado. Refiro-me à realização, no
último dia 1O, das eleições diretas para o cargo
de Reitor da Universidade Federal do Espírito Sailto (UFES), pelo voto de docentes, de alunos e
de funcionários.
-Se_rriefhailter:nerrte- ~ raros acontecimentos do
gênero já ocorridos no BraSil, a sucessão do ProfeS:SOr José Antônio Abi-Zaid, ·atual Reitor, levará
ao cargo, em janeirO, o Professor Rôrriulo Augusto
~ ES.

Sexta-feira 19

1165

Penina (ex-Reitor), pela via de compromissos eleitorais diretamente vinculados aos desejos de mudanças da comunidade universitária e de seus
5e1Vldores.
No entanto, Srs. Senadores, o processo ainda

está por se completar, pela via da institucionalização. É que falta à .UFES - casO idêntico ao
das demais universidades federais dQ País - a
necessária e indispensável autonomia para eleger
de fato e de dJrelto o seu Reitor, wna vez que
ainda está re_s_eryado ao Ministro da Educação
o ato de_ escolher em listcl__sêx!;upla o Reitor do
próximo triênio. Em verdade, a eleição do Professor Augusto Penina só está garantida por conseqüência de acordo fumado entre os candidatos
(seis ao todo), segundo o qual estaria eleito aquele
que, em sendo mais votado, alcançasse um mínimo de 33 por cento dos votos - e o escolhido
alcançou, com a aprovação de 40,6% dos eleitores, a maior VQta~o do pleito.
Todavia, a eleição direta do Reitor da UFES
com a participação de toda a comunidade univer~
sitâria já constitui oco_rrência da maior significação, corno avanço do processo de democratizaÇão do ensino público. Praticá-lo no ã,mbito acadêmico significa um efetivo passo na direÇão de
outros estratos do setor edUc<idéinal, in<;:lusive na
direção dos interesses da própria comunidade em
gue se situa e a que deve servir, ampliando-se
o espectro da participação civil em sua estrutura
de poder, na qualidade do ensino e também, por
conseguinte, em sua reintegração à sociedade.
-.Trago este registro a V. Ex"~ para que melhor
reflitamos a respeito das mudanças que- a· própria
sociedade brasileira, lá fOra dos quadrantes de
Brasflía, está operando no caminho da democratização.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito

bem!)

· --

0 SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
a. presen!~ sessão, designando para a ordinária
de segunda-feira a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

yotação, em turno único, do Projeto de Lei da
r:t" 14, de 1987 (n9 125/87, na oiigem),
de mJC!ativa do Senhor Presidente da República,
que concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados -lP! na aquisição de automóveis
de passageiros e- dá outras p~ovidências, tendo.
Câ~~~

PARECER ORAL FAYORAVEL. proferido em

plenário.

-2Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado no 16, de 1987- DF, que acrescenta
dispositivos à Lei no 5.619, de 3 de novembro
d: 1970, que dispõe sobre vencimentos, indenizaçoes, proventos e outros direitos da Polícia Militar
do Distrito Federal, e dá outras providências tendo
,
_
.
_
'
PARECERES ORAIS FAVORÁVEIS, proferidos

em pfenáno, das Comissões de Constituição e
Justiça e do Distrito Federal.
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-3Votação, em turno únlco, do Projeto de ResoluM

ção rf' 56, de 1987, que· autóríiã- o GOverno do
Estado de Rondônia a contratar operação de cré-

dito no valor correspondente, em cruzados a
150.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional'OTN, tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em
plenário.

(Dependendo da votação do requerimento 0 o
92, de 1987, do Senador Odacir Soares, de adiamento da votação por 30 dias)

-4Votação, em turno único, do Projeto de Resolução rt' 11, de 1987 (apresentado pela Comissão

de Legislação Social, como conclusão de seu Parecer n 9 1, de 1987), que autoriza o Governo- do

-9Votação, em turno único, _do Projeto de Resolução n_9_60,de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, a contratar_ operação de crédito no valor em cruzados
equivalente a 202.760.53 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em
plenário.

-10Votação, em turno único.-do Projeto de Resolução rt' 67, de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás,
a rerratifiçctr_aResolu_ç~o n'? 191, de 1986.
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em
plenário.
-11-
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valor de Cz$ 3.721.576,00 (três mDhões, setecentOs e vinte e um mil, quinhentos e setenta e seis
cruzados). (Dependendo de parecer).

-17Mensagem nç 96,__ de 19f!7 (n9 154/87, ·na ori~
ger:n). relatiya à proposta para que seja autorizadã
a Prefeitura Municipal de Dorr:t Aquino, Estado
do Mato Grosso, a contratar operaÇ-ão de crédito
no valor- correspondente, em cruzados, a
37.427,00 OTN. (Dependendo de parecer).

-18Oficio n'? S/1 O, de 1987, relativo à proposta para
que seja retificada a Resolução n9 32, d~ 1_987,
que autoriZou a Prefeitura Municipal de Barbosa
Ferraz, Estado do Paraná, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 40.000 OTN. (Dependendo de parecer).

Estado do Pará a alienar, à empresa Santa Marta

-19-

Agro-Indústria Ltda terras públicas de sua proprie-

Votação, em turno único, do Projeto de Resoludade localizadas no Município de Moju e medindo
ção n'? 68, de 1987, que autofi?a a Prefeitura Muniaté 12.000 ha (doze mi1 hectares)~ tendo
çipai-4€--Carnpo-Grande, Estado do Mato Grosso
PARECERES, SoO n(l$ 2 e 3, de 1987, das Co- - do Sul, a rerratificar _a Resol.ução n9 244, de 1986.
missões:
PARECER ORAL FAVORAVEL, proferido em
-De Constituição e Justiça, pela constituplenário.
cionalidade e juridicidade; e
-12-De Agricultura, favorável.

-5Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 42, de 1987, que autoriza o oo...emo--ao
Estado de Mato Grosso a ratificar a alienação_ de
terras de que trata o processo Incra/PF Corumbá
n? 763/75, de interesse do Senhor Horácio Sabino
Coimbra,- tendo
_
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em
Plenário.
-6Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 63, de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal de Canindé do São Francisco, Estado de
Sergipe, a contratar opera-ção -de crédito r:!O valor,
em cruzados. equivalente a a8_23, 16 Obrigações
do Tesouro Nacional ~OTN, tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em
plenário.

'-7Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 64, de 1987, que autoriza o Governo do
Estado do Amazonas, a contratar operação no
valor correspondente a 422.932,33 Obrigações
do T esoüro Nacional - OTN, tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em
plenário.

-8Votação, em tul'tlo únicO, do Projeto de Res_olução rt' 65, de 1987, que autoriza a prefeitura municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, a
contratar operação de crédito no va1or em cruzados equivalente a 74256,Q9 Obrigações do Tesouro NacionaJ - OTN, tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em
plenário.

VOtação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n9 69, de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal cje Serra, Estado do Espírito Santo, a rerratificar a Resolu~o rr> 322, _9e _1986.
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em
plenário.
-

-13Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 278, de 1986, de autoria da Comissão
cliretora, que -cria, no Senado Federal, o Centro
de Formação em Administração Legislativa e dá
outras providências (dependendo de pare<:er).

-14Mensa_Q-em n9 292, de 1986 (n~ 419/86, na cri~
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Martinópolis, Estado de
São- P8iilo, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 8A78,18
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer).

-15Mensagem n9 396, de 1986 (n'? 564/86, na origem), relativa à proposta para: que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Jtatiba, Estado de São
Paulo, a contratar operação de crédito no valor
de Cz$ 21280.000,00 (vinte e um milhões. duzentos e oitenta mil cruzados}. (Dependendo de parecer).

-16Mensagem h9 497, de 1986 (n9 704/86, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Dois VIZinhos, Estado
do Paraná, a contratar operação de crédito no

Ofício n•S/14, de 1987 (ri• 140/87, na Origem),
relativo à proPosta para que seja' retificada a Resolução IT' 330, de 1986, que autorizou a_Pre_feitura
Municipal de _Alegrete, EstadO do Rio Graõde do
SuL a contratar operação de crédito no valor cor~
reSPondente a Cz$ 20.726.400,00 (vinte milhões,
setecentos e vinte e seis mil e quatrocentos cruza~
dos). (Dependendo de parecer).

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) encerrada a sessão.
(Levanta~se

Está

a sessão às 21 horas)

D!SCaRSO PRONUNCIADO PELO SR.
.JOÃO MENEZES NA SESSÃO DE 15-5-87,
QfJE SE REPUBliCA POR HA l-ER SAlDO
COM"!NCORREÇÕES NO DCN - $9{0
. U-DE 16-5-87
O SR- JOÃOMÇI'IEZES (PFL- PA Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
AS-fegiões Norte e Centro não têm muita sorte
na partilha dos negócios públicos, porque sempre
que se vai fazer uma grande obra, um grande
empreendimento, as dificuldades àparecem~
Eu, pessoalmente, tenho sido_ um_ gefensor
constante das estradas de ferro. Quando deputado, de[endi com. todijs as forças a Estrada de
Ferro_ de Bragança que estava sendo desativada
e excluída do plano das ferrovias. Lutei de todas
as maneiras, demonstrando que para nossa região era iinperiosa a manutenção da ferrovia, nã9
s6_ porque começaríamos, dentro de pouco tempo, a poder transportar borracha, que já se produzia na região da estrada de ferro como. também,
produtos agricolas e mateljais pesados, como brita, areia e outros. Foi uma grande luta. Infelizmente, não obtivemos resultados positivos e a
estrada de ferro foi arrancada do povo do Pará.
Mas toda vez que se fazem empreen!=limentos para
a nossa-área a luta é cheia de espinhos.
Lembro-me", quando o Presidente -Juscelino
Kubitschek lançou a Belém - Brasília que se
fez uma das campanhas mais violentas contra
a efetivação da rodovia.
Todos os doestas são lançados; fraude, furto,
enrlque<:imento Ilícito- tudo! havia nessa_ C?POC·

' Junho de 1987

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

hmidade uma grande figura popular e com grande prestigio: o Dr .Jânio Quadros. Ele, para procurar liqüidar a Estrada Belém - Brasília, colocou.;

lhe o cognome de "Estrada das Onças". Foi uma
estrada muito combatida. Tive a honra de defendê-la na Câmara dos Deputados, em nome do

PSD, enquanto o Senador_larngi_ra Bitencourt o
fazia no Senado da República. Hoje, a "Estrada
das Onças" está aí, fazendo a ligação completa
da Amazônia com o Centro e o Sul do País.
Tivemos, a construção de Brasília. Quem não
se lembra da luta contra a construção de Brasnia?
E, hoje, temos, já, um grande número de pessoas
nasddas em Brasi1ia, que não podem nem ouvir
falar em qualquer coisa que prejudique esta cidade, porque Brasília é uma das melhores cidades
do Brasil e acolhe uma população, também, de

rênda. O_que mais -se quer? Iniciou inquérito administra:tiVO Para ã.puraftudo aquilo que se passou
e· que-esteja se passando. Há, até, inquérito na
Polícia Federal para apurar todos os detalhes.
Quer dizer, todas as providências que o Governo
pôde tomar foram tomadas; a não ser que se
queira transformar o Brasil num Tribunal de Nuremberg.
Verificamos, também, que este Congresso,
muitos dias antes de haver essas denúncias nos
jornais, já havia convocado, através de requerimentos dos Srs. Uderes Carlos Chiarelli e Fernando H~nrique Cardoso, para que o Ministro dos
Trarisjjortes viesse -ao Senado, prestar esclarecimentos e mostrar- as razões que estão levando
o Góvertló"-a efetuar esse grande empreendimento. Esta ferrovia atravesSa quase todo o Centro:
, vem desde São Luís e Açailândia e até Brasília.
Corri isso, vamos ter a lígação com -os portos
de Belém e ltaqui através da Ferrovia de Carajás
e aí poderemos escoar a riossa produção agricola,
mineral além de passageiros. Não sei porque essa
luta toda. Não sei a razão de se querer impedir
que se faça no Centro ou no Norte uma obra
grandiosa como essa. Será porque a obra sai do
lugar comum, porque~o trabalho sai da rotina
ou porque o Presidente com uma obra, dessa
pode marcar sua passagem no Governo? Qual
a·mão que está levando a esses debates estéreis
e s_em qua1quer resultado prático?

categoria bastante elevada, sendo uma das que
dispõe dos melhores recursos e: com_ apresen~
tação de primeira categoria. Mas a construção
de Brasília foi outra luta tremenda, todo mundo
era contra Brasília e houve um tempo, até, em
que se quis parar a sua construção.
Hoje, aí está como marco salvaçlor, ~!vez, da
população brasileira, porque para ela afluíram
pessoas de todo os quadrantes, que aqui têm
um padrão de vida muito m~hor que aquele que
tinham nas suas cidades de origem.
Tivemos outra grande luta com a construção
da barragem de Tucuruí. Tudo contra. Estabeleceu-se quase que uma orquestra afinada para
que não se construísse a barragem de Tucuruí.
O Sr. VIrgílio Távora -Eminente Senador,
O Governo_ do Estado do Pará, na época, chegou
V.Ex!' permite um aparte? (As.s.entimento do Oraa propor wna ação pública para impedir que se
dor,) -Sem entrar no mérito de SUa!i: afirmativas,
fechassem as comportas de Tuc:unú. Tudo isso jl,!Stamenteporque desejo, na segunda-feira, consob a alegação de_que se se fe.chas.s.e a barragem versar daquela tnbuna com o Sr. Ministro dos
de Tucuruí, toda a população do Pará iria morrer Transportes, gostaríamos de lembrar a V. Ex' que
de sede, porque a água ficaria salinizada, os peixes justamente está em oposição a esta obra, parte
do TOCãntins iriam desaparecer, as barracas soço- de f11embros dos aliados de V. Ex' do PMDB.
brariam com as enchentes. Nada disso aconte- Não_ queremos lançar cizânia numa aliança que
ceu. Twe a honra, naquela oportunidade, de exer~ já está tão deteri.orada. Quem está indo à justiça,
cera Presid_ência da Secretaria Executiva do Propelo menos ass1m o ameaçando, é o eminente
grama Carajás e tive a grande felicidade _de inau- colega nosso do PMDB, quem justamente levanta
. gurar esse grande empreendimento. Hoje, aí está dúvidas, inclusive sobre a honorabilidade de pesCarajás. A água de BeJém não foi _sa,_li_uiz...a.da_. Os soas que estejam interessadas nessa estrada, é
peixes estão lá, em maior quantidade. Criaram-se do PMDB. Agora, o que nós desejamos, nós da
novas vilas, novas cidades. Tudo isso depois de Oposição, é que haja justamente um diálogo sereuma luta tremenda.
no, um debate objetiyo sobre a conveniência ou
Mas isso é natural. Toda vez que no Brasil, um não dessa ferrovia. V. EJc!' ouvirá a opinião do PDS,
País pobre, ainda, que se procura romper os qua- segunda-feira, quando, repito, tiver ensejo de indrantes normais de vida a c:ontrovérsia surge.
terrogar S. EX', o Ministro dos Transportes. Mas,
Agora. aí está a nova luta, a luta da construção desde logo, queremos deixar bem claro; não é
da Ferrovia Norte - Sul, em favor da qual eu e como podem ser interpretad,as algumas palame manifesto favoravelmente desde agora. Sem- vras d_e V.~. da Oposição que part;e, o <;lesfigurapre fui, como disse inicialmente, um defensor da mento da imagem do atual Governo._ Nós, do
existência de ferrovias. O que está acontecendo PDS, o comb~mos e combatemos bastante, V.
com a Fe!Tovia Norte -Sul? Está teri.do uma EX' é testemunha aqui nesta Casa, mas o fazemos
interrupção de percurso, porque se procura, por e~ tennos absolutamente éticos. Não iria ã. Opomeios e modos, os mais desastrados, fazer com Siçã~ no caso, o PDS, aproveitar-se de uma obra
que não se crie mais uma obra para o Nordeste que precisa ser discutida, cuja utilidade por uns
e para o Centro. Porque entende-se que todos é contestada, por outros afirmada. fazer deste em~
os recursos devem ser empregados apenas no preeQdimento o pivô de uma luta contra o PresiSul do País. É uma mentalidade que tem que dente - deixar bem clara a posição do PDS.
ser mudada. O Norte, o Nordeste e o Centro precisam ser defendidos, porque é lá que se encontra
O SR. JOÃO MENEZES- Muito grato pelo
a grande riqueza. É lá que se encontram as fontes
que vão nos fornecer meios econômicos e finan- aparte de V. Ex"', aliás, sempré-mWt:o equilibrado,
ceiros para uma melhoria do nível de vida em e entende-se contudente que procura tratar um
toda Nação.
ass:uiJto da maior importância com o respeito,
O que se quer do Governo? O que se grita o interesse e patriotismo que lhes são peculiares.
em todos os cantos contra o Governo? O Governo
V. E.Jr deu~me uma deixa; diz que são aliados
do PMDB que fazem o maior combate. É verdade!
já tomou todas as providências: anulou a concor-
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Eu não iria falar, mas já que V. Ex' disse ter sido
do PMDB, vou comPletar a informação.
O Sr. Vlrgillo Távora- Por ética, nobre Senador João Menezes, não citei nomes.
O SR. JOÃO MENEZES -Mas eu vou citar,
porque assim talvez facilite o alcance ferino de
V, Ex'
Realmente, é pertencente ao PMDB, é o nosso
companheiro Affonso CaffiargO. Admira-me muito o posicionamento do nobre Senador Affonso
Camargo e lastimo que não esteja presente. Alega
S. Ex" falta de descrição do projeto, que nã_o está
incluído no Plano Nacional de Viação e inviabilidade econômica.
Ora, o nobre Senador Affonsá Camargo não
pode falar nisso, porque passou em "brancas nuvens" no Ministério dos Transportes. Qual foi a
obra que S. Ex-' realizou? É como o povo diz:
passou em "brancas nuvens". Não deixou marcas
na sua passagem pelo Ministério. E tem mais,
S. Ex-' não poderia acusar ninguém, porque a Fe~:~
rovia da Produção, que é de seu Estado, o Paraná,
S. ~ não mexeu, e era uma ferrovia iinportante;
ficou na gaveta, porque, ao revés d~ administrar,
S. Ex'1 fazia política. Não pode! Tem que fazer
politica administrativa Então, S Ex' não tem condições de esta_r oEJql!i ç:riticando, porque foi um
Ministro que passou sem deixar marcas, sem dizer
por que_ esteve _no Ministério.
.
.
E mais, agora.diz S. EX' qUe é favorável à Hidravia do Tocantins. Por que S. ~não fez isso quando Ministro dos Transportes? Por que não deu
continuidade à obra do Presidente Figueiredo?
Eu, como Secretário-Executivo do Programa Carajás, deixei prontas ·as duas cabeças das edusas
de Túcuruf. Elas estão prontas. Por que o Senador
AffoOso- Camargo, como Ministro dos Transportes, nãO cohtinuou esta obra? E agora vem dizer
que é preferencial a Hidrovia do TocantinS: Isso
não é política. O Brasil não está precisando desta
política e nem deve usá-Ia. Quando, a par da ferrovia, o Governo do Preside_nte_ José Samey vai,
também, cuidar da Hidrovia do Tocantins e do
Araguaia. Vai fechar as eclusas do Tucuruí. Está
no seu plano fechá-las, e vai também fechar a
eclusa em Santa Isabel. Com isso vamos ter uma
nàVegação fluvial muito grande do rio Tocantirls.
Estudos já estão sendo feitqs de como se fazer
essa navegação e, sobretudo, porque na bacia
do rio Toeàntins teremos até mais de 10 metros
de profundidade para fazer a navegação, uma vez
fechadas as eclusas do Tucuruí e também a de
Santa Isabel,
Então, pOr qUe ó Ministro dos Transportes, Af~
fonso Cari:lal'g'O,-nãO fez isso? Estava lá a obra
inidada _e p~da, porque S. EX' não as c_ontinuou?
E agora S. El<' quer ser a palmatória do mundo,
que vai pedir não sei o quê? Por que S. ~ não
fez estas obras, não agiu como Ministro? Então,
acho issO mUlto estranho.
A revista Isto É, que está aqui, dá um traçado
da fcirovia, qUe já foi mostrado pelo Senador.
Em seu artigo, diz que ela, por si só, vai carregar,
dos 65 milhões de toneladas de soja produzidas
no País, 15 milhões de toneladas~ que são Produzidas no Centro-Oeste. Por que então S. Ext está
contra issO? Sei:"á que o Norte e -o Nordeste não
têm o direito de sobrevivência? Não têm direito
de progredir? Por que não se pode levar uma·
melhoria no Norte e no Nordeste? Mas, vai-se
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trem-bala. Po_! q~J~ze

o trem-bala? QuantoS tfillhões de d6Jares vão gas

tar nesse projeto? Por que- não se reclamou quar do f12eram o metrô do Rio de Janeiro e de Sã.._\
PalJlo? Quanto custa fazer um metrô? São mi,
lhões de dólares que_ Q_ Governo gastou com ist('
e ninguém reclamou, porque é no Rio de Janeir1
e em São Paulo. Mas quando vai-~e fazer algum l

coisa no Norte e no NorQeste, como V. Ex"l' j i
viram, aqui, na descrição, o que acontece? H.1
rec::Jamação de todos os lados. Parece_ até. qu. ·
há wna "caveira-de-burro" encravada, impedindo
que o progresso chegue lá.
Este assunto da ferrovia deve merecer um estudo responsável por parte de tOdOs os políticos.

É um assunto que merece ser examinado, porque
vai desenvolver uma zona completamente inabitada.
Por que os invasores de terra não vão ocupar
essa terra. essa área, onde vai passar a ferrovia?
~ porque é uma zona inabitada, sem C?ndíções
de vivência. Com a construção da feiTOVIa, haverá
condições de habitabilidade, de produção econó-mica e flflanceira. Mas, quando se começar a ferrovia vão surgir as invasores de terra. Vai acontecer' o mesroQ que aconteceu no Projeto C:arajás,
se providências não forem tomadas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sobre essa ferrovia o Ministro dos Transportes, certamente, virá
aqui, na próxima segunda-feira, e dará todos o~
esdarecimentos nec_essários sobre a sua continuação e manutenç~o.
Nesta oportunidade refiro-me, também, a outro
fato importante. U na revista Veja o seguinte:

Dante Indeniza Andrade Gutl<JTeZ
"O Ministro da Reforma e do Desenvolvimento Agrário Dante de Oliveira, vai anundar esta sema~a o _m~is espetacuJar feito
de seu ministério d~sde que foi convidado
para o cargo: o Mirad vai indenizar a consttutora Andrade Gutierr~ ·com 29 milhões de
dólares pelo seu fracassado Projeto de Colonização Tuçumã, no munidpio de São Félix
do Xingu, sul do Pará, numa área de 400.000
hectares, _onde o Mirad pretende assentar
12.100 famíli~ ®_çolonos sem-terra. O Mirad ainda está estudando a forma de pagamento à Andrade Gutierrez, _que, nos seis
anos em que esteve à frente do Projeto Tucumã, assentou pouco mais de 200 famílias.''

Ora, Sr. Presidente, isto s6 pode ser brincadeira~
porque esse Projeto Tucumã é, talvez, um dos
mais importantes. É a salvação agricola e pecuária
de todo o Norte. Constatamos noS primórdios
de Vila de Tucumã, que a Caixa Econômica e
o Banco Real tinham cerca de três mil contas.
Três mil contas, só nesses dois bancos.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena.)
(Fazendo soar a campainha.) Sollcito a
Ex" que c:ondua, porque dispõe de apenas do1s
minutos.

Y·

qüenta -quilos de arroz por hectares, de arroz de
sequeiro, de arroz sem nenhum adt.'bo. O café
poderia voltar para a Amazônia, pois foi retirado
do Pará, do furo do Palheta, e foi para São Paulo.
E lá nô· Xingu temos a árvOre completamente
florada e cheia de frutos. Com dois anos o cacau,
que tambéfn imigrou do Pé!irá para a Bahia, encontrou terrenos férteis nas terras do T uçumã. A seringueíra,.e tudo mais, existe e c:resce com Imensa
rapidez. Visitei, pessoalmente, quatrocentos mil
hectafeS de terras ç-nde encontramos inúmeras
estra<las feitas. com coionos assentados, onde
os loteS forani" comprados por dois mühões de
cruzeiros naquela época e estavam sendo procurados J)ara serem revendidos por oitenta_, por cem
milhões de cruzeiros. t: um proJeto completamente florescente. um projeto com todas as condlções
de progresso,_ com hospital, escola, incluindo a_
exploração mineral.
~
--·Pois bem, querem passar esse projeto adiante,
sob a cilegação de quê? De que as terras foram
invadidas, de que a Andrade Gutierrez não pode
suportar o projeto por causa da Lnvasão de terras.
funãQ aceitarei isto, porque, ao invés de se fazer
indenização, devemos _f~er com que a Andrade
Gutierr~ funcione o seu projeto, regu]arnentado
a ocupação ordenada de lotes, dando garantia
aoS qu-~ lá trabalham. Nas áreas de ''Tucumã",
podemos assentar quem queira trabalhar. Agora,
se hoLJYe invasão, que o Governo garanta os proprietários que lá se encontram, garanta os agricultores_ que foram para lá de todos os recantos
do Brasil - do Paraná, do Rio Grande do Sul,
de Sari.ta Catarina, do Nordeste - e lá se instalaram. Visitei os alojamentos, as escolas, os postos
médicos, o comércio, visitei as fazendas, os lotes,
e vi que, realmente, havia um trabalho grandioso.
_ Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero deixar
expressa, desde já, a minha preocupação ~anta
- a solução desse problema da Andrade Gutierrez,
quanto a solução desse problema do Projeto Tucumã, porque, no futuro, poderá trazer outras difi·
-culdades, de Oidem administrativa ou qualquer
que seja. Rca desde já aqui a minha palavra de
que não aceitarei a compra, pelo Governo, do
- Projeto_Tucumã. O Projeto Tucumã tem de continuar para beneficiar a imensa área de terras ricas
do Xingue promover a ocupação com quem queira trabalhar. A minha palavra é não contra a compra pelo Governo do Projeto Tucumã.
-=---Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

DISCaRSO PRONaNCIADO PELO SR.
. ITAMAR FRANCO NA SESSÃO DE
- - to-6-1987 E OOE, ENIREGaE À REVISAO
DO ORADOR SERIA PaBUCADO POSTERJORMENIE
O SR. fr!IMAR FRAI'ICO (PL- MG. Como
"líder; pronunCia o se9uirite discursO.)- Sr. Presi-

dente, Srs. Senadores:
Gostaria que constasse dos Anais do Senado
o oficio que enviei hoje, ao Sr. Presidente da CPI
que examina a Ferrovia Norte-Sul. Diz o seguinte:

O SR. JOÃO MENEZES- O Governo c::on.;
seguiu comprar· quinhentos quilos de ouro naquela região, em seis meses. Havia um cidadão, que
tive a oportunidade de visitar, José Pereira da Silva,
que, foi o campeão de produtividade no Estado,
ele conseguiu colher três mil e oitocentos e cin-

-

Senhor Presidente da CPI Norte-Sul,
Em nota oficial datada de 13 de maio do corrente ano, o-sr. Ministro de Estado de Transportes,
tendo em vista as denúncias de ajustes entre concorrentes na licitação destinada à contratação de
-empresas para as obras de infra-estrutura da Fer~
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"''vi~ "Norte-Sul", resolvel! anular o procedimento encetado e determinar a competente abertura de inquérito. Para tanto, foi invocado o ~rtigo
39 do Decreto-lei n" 2.300/86, que dispõe:

"A administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la
por ilegalidade, sempre em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar."
O processO administrativo levado a efeito no
âmbito do Mlnistério dos Transportes concluiu
ter havida "...omissão e irregularidade quanto à
forma do processo licitatório, como· um todo e
em relação a determinados atas nele praticados,
especialmente a inobservância do disposto nos
artigos 3 e 31 do Decreto-lei n~ 2.300/~~ ..".
Assim rezam os citados dispositivos:

"Art. 3 9 A lidtaçà.o destina:se a selecionar a-própostã--maíS vantajosa para a Administração e será processada e julgada em
- -eStrila-Coi1J6rmidade com os princípios básicos da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa. da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetfvo
e dos que lhe são correlatas.
_
§ }9 É vedado aos agentes públicos admitir, préver, incluir ou tolerar, nos atas de
convocação, cláusulas ou condições que:
1- comprometam, restrinjam, ou frustram, o caráter competitivo do procedimento
licitatório;
n-estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou
do domicílio dos licitantes.
§ ,29 Em igualdade de condições, à vista
do critério ou julgamento estabelecído no
instrumento convo<:a.t6rio, será assegurada
preferência aos bens e serviços produzidos,
no País, por empresas nacionais.
§ 31 A licitação não será sigilosa, sendo
públicos, e acessíveis ao público, os a_tos de
seu procedimento, salvo quanto ao coOteU:do
das propostas, até a respectiva abertura."
"Art. 31. O procedimento da licitação
será iniciadO com a abertura de processo
administrativo, _devidamente autUado, pratocolado e numerada, contendo a autorização
respectiva, a indicação sucinta de seu ol:;tjeto
e do recurso próprio para a despesa e ao
qual serão juntadas oportunamente:
_1- edital ou convite e respectivos anexos,
quando for o caso;
H- comprovante das publicações do edi·
tal resumido, da comunicação às entidades
de classe ou da _entrega do convite;
m- original das propostas e dos documentos que as instruírem;
W- atas, relatórios e deliberaç~ da Comissão Julgadora;
V- pareceres técnicos ou jurídicos emiti~
dos sobre a licitação;
VI- atas- de adjudicação e de_ homologa~
ção do objeto da licitação;
VU- recursos eventualmente apresenta-dos pelos licitantes e respectivas manifes~
tações e decisões;_
VJD- despacho de anulação ou de revo-gação da lic:itação, quando for o caso;
IX- temio de contrato ou instrumento
equivalente, conforme o caso·;
X- outros comprovantes de pL!bftc::a~
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XI- demais documentos relativos à licita~
ção."
Estranhamente, afirmaram os membros da Comissão que a constatada transgressão das normas supratranscrltas "... embora possam ter propiciado risco, não cauSaram prejuízo às licitantes,
à VALEC e, de modo igual, à Administração Pú·
bltca".
A assertiva é, na melhor das hipóteses, temerária, porquanto a simples leitura do art 39 do
Decreto-Lei n9 2.300/86 revela estarem até inscritos os princípios cardeais informativos do pro-

cesso licitatório, a saber: igualdade, publicidade,
probidade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Se um ou alguns deles
foram violados, toma-se evidente que prejuízo

houve. quanto menos pelo simples fato de ser
necessário reencetar o procedimento.
Por outro lado, sabe-se existir em tramitação
na Polícia Federal inquérito destinado a _apurar
o conhecimento de delito penal no curso da concorrência.
O Código Penal tipifica, pelo menos, duas condutas ilicitas relacionadas com os processos licitat6rlos:
"Art 326. Devassar o sigilo de proposta
de concorrência pública, ou proporcionar a
terceiro o ensejo de devassá-lo:
Pena - detenção, de três meses a um
ano, e mu1ta, de Cr$ 1.000,00 (um mil cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (ciri.ccfrnil cruzeiros)".
"Art. 335. Impedir, perturbar ou fraudar
concorrência pública ou venda em hasta pública, promovida pela administração federal,
estadual ou municipal, ou por entidade paraestataJ; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem:
Pena - detenção, de seis meses a dois
anos, ou multa, de Cr$ 1.000,00 (um mil
cruzeiros) a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), além da pena correspondente à violência.
_
Parágrafo único. Tn_ç.orre_Tla mesma pena
quem se abstém de concorrer ou licitar, em
razão da vantagem oferecida."

É notório que inquérito policial s6 se instaura
quando existe provas suficientes ou indícios veementes da ocorrência de ilícito, não sendo passivei, quer à autoridade policial, quer ao Ministério
Público, determinar o respectivo arquivamento.
Portanto, necessariamente, dentro em breve, haverá. um pronunciamento judi<::ial sobre a existência ou não de delito relacionado com os fatos
em análise.
Ressa1te-se, ainda, que a própria pOrtaria ministerial, ensejadora do procedimento inquisitório,
determina a aplicação da penaUdade de proibição
de participar de qualquer concurso licitatório
quanto àquelas empresas que tenham, comprovadamente participado de con1ulo fraudulento.
Impõe-se destarte - pensamos n6s e creio que
o próprio Senado da República e a Nação brasi~
Ieira-, aguardar o pronunciamento judicial sobre
a matéria antes que seja encetada qualquer outra
concorrência com o mesmo objetivo.
Mas, o que fez o Governo da Nova República,
a República que pretende a moralização dos atos
públicos, não o da outra República que nós, aqui,
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~nto condenávamos, e que não fazia o que faz
esta Nova República, a verdade é essa?
Não obstante todos estes fatos, a Administração
Pública publicou edital, dando início a nova licitação, no dia 8-6-87. Vou pedir ao Sr. Presidente
que conste esse edital nos Anais do Senaçlo da
República. Por todo o ·exposto e considerando
que ao Proc_w:ador-Geral da República co_mpete
velar pelo fiel cumprimento das leís, considerando
ainda o risco de virem a participar do novo processo licitat6rio empresas que tenham incidido
em ilícito pena1, requeiro a V. EX' se digne submeter à Consideração desta CPI proposta visando
a solicitar do Chefe do Ministétio Público Federal
o ajuizamento da competente medida cautelar,
impeditiva da realização de nova concorrência para as obras de infra-estrutura da Ferrovia NorteSul, até que o Poder Judiciário se pronuncie definitivamente sobre o inquérito policial já referido.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, é o mínimo
que se espera e o que se pede à Administração
Pública do País. Não estamos entrando no mêrito
da construção da Ferrovia Norte-Sul, não estamos combatendo aquela obra; estamos solkitando o minirno que a autoridade brasileira deve
e precisa fazer, que ela mesma respeite as leis
vigentes no País, qUe ela mesma venha a respeitar
o inquérito polida! que mandou ?lbrir, sem o que
os editais publicados pela já famosa VALECEngenharia de Co11struções Ltda - e estranhamos esse '1imitada'.', Que os Membros da CPI deverão examinar, por que uma empresa pública
pode ser chamada de Engenharia e Construções

Ltda.- ...
O Sr. Leite Chaves -V. Ex~ me permite
um aparte?

O Sr. Mansueto de Lavor- V. Ex" me permite um aparte?
O SR. ITIIMAR FRANCO- Com muito praSenador Leite Chaves.

~r, __nobr~

O Sr. Leite Chaves- Sr. Senador, vejo que
o zelo de V. Ex:f é muito ·grande, porque é uma
situação muito duvidosa e o Pais tem que se esdarecer bastante a ess~_respeito. Acho que a Comissão de Inquérito haverá de chegar a um resultado
claro. Mas, no tocante ao fato de um inquérito
policia] ser impeditivo da criação de uma outra
concorrência, posso dizer a V. E;x!' que, realmente,
isso é impossfvel, isto é, o inquérito foi feito para.
apurar irregularidades na anterior concorrência.
Se há uma concorrência nova, sofreu aqUela ato
de anulação. Evid~ntemente a idonéidade haverá
de ser apurada em relação à ptimeira. Agora, se
alguma c!as firmas se houve indevidamente, ficará
desclassificada na segunda, ainda que obtenha
resultado positivo na concorrência.
O SR. ITAMAR FRANCO - Apenas para
não discutir com o juriSta e Senador, nobre amigo
Leite Chaves, eu perguntaria a S. Ex'P o seguinte:
esse inquérito não seria concluído no prazo do
edital da concorrência? A firma iniciaria as suas
obras? O inquérito, depois, determinaria que esta
firma não poderia ter entrado na concorrência,
mas ela já iniciou as obras, já alocou recursos,
já colocou os seus homens na execução do trabalho. Como ê que ficaria, nobre Senador Leite ChaM
ves?
Estcanho que V. EX', sendo um jurista, discutindo evidentemente com um pobre engenheiro
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da província, da nossa querida Juiz de Fora, venha
a discordar que, aberto inquérito policial pelo próprio Governo - isso é que é mais sério, foi o
próprio governo que abriu o inquérito - não tenha o cuidado de esperar que o Ministério Público
se pronuncie.

Com muito prazer ouço o nobre Senador Mansueto de Lavor.
O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Senador
Itamar FrancO, vou dar o aparte a V. Ex" na qualiM
dade de Relator da CPI que investiga tanto os
atos que levaram à anu1ação da primeira concorrência como o mérito da questão, analisando a
viabilidade sócio-económica da FerrOvia NorteSul. Enquanto Relator, não posso, não devo, nem
tenho dados para antecipar' qualquer afirmativa
acerca do conteúdo do meu relatório. Mas quero,
aproveitando o ensejo do pronunciamento de V.
Ex', dizer que, no momento em que o Poder Exe-cutivo anuncia e decreta wna nova concorrência,
coloca embaraços e obstáculos evidentes ao _m_eu
trabalho de Relator, maiS que isso, desrespeita
o Poder Legislativo. E eu gostaria, além de cons~
tatar isso - o embaraço que o Poder Executivo
coloca, com fatos consumados, inclusive envolvendo recursos públicos em uma questão que
está sendo averiguada pela Policia Federal e_ pelo
Poder Legíslativo, porque trata-se da CP! do Sena~
do da República, - de dizer que tais obstáculos
e embaraços prejudicam não a mim apenas, mas
constituem um desrespeito ao Poder Legislativo.
E já que estamos em tempo de Poder Constituinte, essa CPI vai oferecer, até de modo dramáticO, a este Poder, Uin exemplo de como a hipertrofia do Poder Executivo e, por outro lado, a atrofia do Poder Legislativo, criam problemas, gerando d.esconftança nos poderes constituídos, perante a opinião pública nacional. É uma ocasião
de os Constituintes pensarem que as coisas devem ser mudadas, que os Poderes devem_ ser
realmente harmônicps, e agireni mais voltados
para os interesses coletivos e de maneira maisentrosada. É por isso que considero oportuno
o pronunciamento de V. Ex' e também os trabalhos da CP[, para prestarem subsídios ao pr6ptio
Poder Constituinte, para alterar esse ~stado de'
coisas, na parte da Organização dos Poderes.
Quero, mais uma vez, reiterar que, enquanto Rela·
tor, sinto-me embaraçado, obstaculizado pelo Poder Executivo, no momento em que decreta uma
nova concorrência, criando fatos consumados
diante da investigação que o próprio Senado da
República está f~nclo para colaborar com os
Poderes, inclusive para poder exercer o seu poder
de controle sobre os atos do Executivo.
O SR. ITAMAR FRANCO - Agradeço o
aparte, Sr. Senador Mansueto de Lavor, e concordo com os conceitos expendidos por V. Ex-foi além do ofício que encaminho ao Sr. Presidente da CPf, quando lembro apenas o inquêrito
policial. V. Ex!' lembra que há uma CPI instalada,
que há um desrespeito ao COngress_o Nacional,
particularmente ao Senado da República. quando
o Governo, sabendo da instalação desta CPI, pu~
blica em todos os jornais, através dessa VALEC
Engenharia e Construções Ltda., os avisos de licitações.

O Sr. Mauricio Conea - Pennfte Y. Ex- um
aparte?

-
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O SR. rrAMAR FRAI'ICO- Com multo pra·

ze:r, ouço V. Ex", nobre Uder do PDT.
O Sr. Maurício Con-b- Senador Itamar

Ffah.CO,-gosf.ãria de comungar inteiramente com
as colocações feitas por V. EJcl' e, neste mesmo
instante, discordar inteiramente da observação

feita peJo nobre colega de profissão, Senador Leite
Chaves. Aprendemos em Direito Penal, nas primeiras aulas, que o dono da ação penai é o Ministério Público. Evidentemente_,~ a Polí_cia_federal
instaura um inquéritO no _sentido de averiguar,
perquirir, indagar para formar a sua convicção

se há fraudes, se há delito ou não, é dare que
só o Ministério Público é que teria competência
processual de pedir ao Juiz a _d~errninação do

arquivamento desse inquérito. Mas temos visto,
lamentavelmente, que o Presidente José Samey
tem atropelado a Justiça. Outro dia, rtum lamentável pronunciamento, Sua Excelência, asseverou
que o insucesso da Reforma Agrária decorre da
morosidade ou do desprestígio do Poder Judiciário. E, logo em seguida, preocupou-se em dar
uma satisfação pública, através de nota, de que
não teria pretendido ofender o Poder Judiciário.
E.-agora, verificamos, uma verdadeira ofensa, não
só a esta Casa do Legislativo, mas, mais do que
tudo, à Nação brasileira e às nossas ordenaç~s
jurídicas existentes, no instante em que autonza
que nova concorrência seja aberta, na vigência
de um inquérito policial e na vigência de uma
CPl existente aqui no Senado da RepCtblica. E
fico a me perguntar: se ocorresse esse fato no
Governo do Presidente Ernesto Ge"is.el, ou no_ Govemo do Presidente João Figueiredo, o que diria
a Oposição, naquela época? E eu não estou aqui
a defender nenhum regime do passado, estou
aqui tentante construir "- democracia do futuro.
Como poderemos construir uma democracia no
futuro, se esse Governo, dito da Nova República,
é o primeiro a atropelar esse ordenamento juridico
que nós queremos c:onstruir. Çoloco-me inteiramente solidário com o pronunciamento de V. Ex9 ,
sem dúvida alguma, pois todas as provtdências
tomadas até agora pelo Governo, pela VALEC
ou pelo Ministério dos Transportes, traduzem-se
num acinte, numa violação às leis brasileiras.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Advirto ao nobre Senador Il:imlaf Franco_ que _o
seu tempo está esgotado. V. Ex' já o ultrapassOU
em seis minutos, e eu pediria que não concedesse
mais apartes e encerrasse o seu pronunciamento,
para ficarmos dentro do Regimento.

O SR. ITAMAR FRAI'ICO - Sr. Presidente,
eu pediria a V. Ext apenas mais 60 segundos. - Nobre Uder do PDT, primeiro, creio que posso
agradecer, também em nome do Senador Leite
Oiaves, a au1ã-dãda d11fC6digo Penal. Realmente.
no curso de Engenharia, não tive auJa da referida
matéria, e o Senador Leite Chaves, neste instante,
deve tê-la rememorado.
Senador Cid Sabõ~a âe Carvalho já vou conceder o aparte a V. Ú", com muito prazér, e creio
que vou encerrar o meu pronunciamento com
fecho de ouro. Antes, porém, qu~ro dizer que é
verdade o que o Líder do PDT ãqut afumou. Se
esse fato tivesse acontecido no regime autorftádo,
pobre do Presidente Geisel, pobre do_ Presidente
Médici, pobre do Presidente Figueiredo! O PMDB
de então estaria alvoroçado, protestando. Agora,
_assistimos ao Presidente José Samey pedirdes-
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culpas à Justiça. Mas o Senador Mansueto de · apartes. Do contrário, nobre Senador, nós não
Lavor não acredita que o Presidente Jo~_&lrney
vamos cumprir o Regimento da Casa, e ainda
vá. pedir descu1pas ao Senado da República, com
há outros oradores inscritos.
uma CPI instalada por ter mandado publicar, atraO SR. rfAMAR FRAI'ICO - Apenas pedi
vés do Sr. Mirli$tro ctos Transportes, esses editais.
·~Ao ConQressó nunca se pede desculpa"; à Jusa V EX' que eu não poderia deíxar de ouvir o
nobre Senador Divaldo Suruagy...
tiça se deve pedir. À Justiça e a outr~ Ministérios,
talvez, o Presidente pedisse desculpas, mas ao
congresSo Nacional duvido que Sua ExcelênCia
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) o fizesse. Meu prezado e nobre Líder do PDT, V. EX há de convir que, infelizmente, a Mesa não
V. EX' tem inteir?l razão.
pode concordar.
Ouça· V. ~. Senador Cid Sabóia de Carvalho.
Vou en_cen:?lr meu pronunciamento, Sr. Presidente.
O Sr-. Cid Sabóia de Carvalho- Ouvi com
muita atenção o pronunciamento de V. EJr e c:is
respectivos apartes. Ocõrre que sou, também,
wna pessoa dedicada ao Direito e Professor desta
matéria Duvido - e o digo a V. EX'- que alguém
neste Pais, por mais jurista que seja, possa provar
a ilegalidade de uma nova concorrência porque
a primeira foi declarada nula. ~ absolutamente
impossível - e a obseJVação do Senador Leite
Chaves está absolutamente correta, sob o mais
rig9roso exame da aplicação da. ciência do Dire_ito.
Um ato nulo passa a não existir e não invalida
a possibilidade da existência do ato válido a seguir
e nada tem- a ver com a apuração judicial do
ilícito -à ilicitude. Nínguérn pode vincular a licitude.
Se um ato ilícito vedasse a prática de Ucitos futuros, ,de atas lícitos- seguirites, é evidente que o
País pararia, diante de todas as ações penais ou
de- tod;aSaS ações, mesmo dveis, declaratórias
de m.llidade. Na verdade, Sr. Senador, acho que
V. Ex' tem muita razão nos seus cuidados, mas
razão, primordialmente, sob aspectos éticos e não
legais. Se h~ um momento em que devemos d.istin9uir o sentido étic:o do sen_tido legal, é exatamente este. Que o Governo não devesse, por uma
questão ética, abrir nova concorrência para não
confundir as circunstâncias que estão sendo apuradas, tudo bem. Mas, que haja ilegalidade nisso,
é uma questão absolutamente diversa, uma questão totalmente diferente, como fa1ou o Senador
Leite Chaves. Há de $e convir, também, que fato
presente não interrompe apuração de fato passado. Nesse particular, o Senador Mauricio Correa
também se equivoca, porque, se fatos presentes
atrapalhassem a apuração de fatos passados, a
vida teria de parar sempre diante dos ilícitos. Parariamos até que eles fossem resolvidos nas milenares ·ações judiciais. -Agora, se não houve medida
cãutelar, requerida pelo Ministério Público para
que não houvesse nova concorrênçia; se não houve pessoa interessada requerendo cautelar; se não
há nenhum() medida judicial preventiva, se nada
há sobre isso, é evidente que este ímpeto que
temos aqui no Senado dessa critica e desse reparo, talvez coubesse melhor nt~.rna_ ação judidal.
É o reparo que eu tenho a dar, e deseulpem-me
se rtão concordo, mas é um reparo meramente
aeófdeffi técnica, porque eu não discordo do
sentido éti~o; das palavras do Senador Itamar
Franco, pois, na verdade, o sentido ético de S.
EX" ê irretocável. Estou falando apenas do aspecto
de ordem legai.
O SR. PRESIDErfiE (Humberto Lucena) ~
Nobre Senador Itamar Franco, com licença do
Sr. Senador Divaldo Suruagy, V. Ex• está com
o tempo esgotado e já o excedeu em 11 m_inutos.
Então, eu peço a V, Ex' que não conceda mais

O Sr-. Divaldo Suruagy- Agradeço a gentileza do nobre Senador.
O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) -

V. Ô" pediu há pouco um segundo.
O SR. ITAMAR FRANCO- Não, Sr. Presidente, pedi 60 segundos, porque um segundo
não daria

OSR: PRESIDENTE (Humberto Lucena)V+ Ex" já ultrapassou em mais de 5 minutos. Então,
eu pediria a V. Ex' que encerrasse o seu pronunciamento.
O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente,
em:erro em 30 segundos.
Apenas para dizer, Sr. Presidente, que continuo
afirmando que é imoral e ilega1 o ato de nova
concorrência. Toda a argumentação feita pefo nobre Senador, teria validade, se não fosse o próprio
Ministério, se não fosse o próprio Ministro dos
Transportes que tivesse pedido inquérito policial.
Ora, se essa autoridade que pediu ínquéríto
policial - e aí é que está, nobre SenadOr"- fOi
o Ministro, o mínimo que S. Ex• tem que fazer
é esperar a- conclusão do inquérito policiai que
solicitou r~o pela qual, Sr. Presidente, esperamos que a CPI instalada possa acatar o oficio
que remetemos ao Sr. Presidente da CP!.
Documento a que se refere o Sr. Jtamar Franco
em seu discurso:;-

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
VALEC - ENGENHARIA E COI'!STRU·
Ç0EsLTDA
AVISO DE UCITAÇÁO

A Valec- Engenharia e Construçõesltda, toma
público, para conhecimento de quantas possam
se interessar, que fará realizar concorrência, nos
termos do Decreto-lei_n9 2.300, de 21 de novembro de 1986, para obras civís de infra-estrutura,
lote 3AC2 com extensão de58,65 Km, da Ferrovia
norte-sul, em data de 13 (tre~) de julho de 1987,
às 11:00 horas no _auditório da VALEc; na Praça
Pio X. no 7 - 11 ~andar, Rio de Janeiro- RJ.
O _capital social mínimo exigido para participação é de Cz$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de Cll@dos). integralizado atê a data da
primeira publicação deste aviso.
Não será permitido consórcio.
O Edita] poderá ser obtido pelas firmas interessadas na Praça Pio X, n 9 7, loja, a partir de 11
de junho de 1987, mediante comprovação de r~
colhimento cio;! quantia de Cz$ 10.000;00 (dez mil
crutados) feita em nome da VAI.Et ~ Engenharia e Construções Ltda., conta n" 406648-0,
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do Banco do Brasil, agência 1~de março -Metropolitana- Rio de Janeiro.
Me a asslnatura ao contrato, a Valec poderá

desclassificar qualquer das proponentes sem di"
reito à indenização ou ressarcir;nento de_qualquer
natureza, e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, em face de fato ou circunstância, anterior

ou posterior ao julgamento desta conCOrrência,
que desabone a idoneidade da mesma.
Rio de Janeiro, 8 de junho de 1987.

VALEC- Engenharia e Cons:tr;:u_ções _itda.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
LEITE C/V\1-f.S NA SESSÃO DE 1()..6-87
E QGE, ENTREaaE A REVISAO DO 0/MDOR, SERIA f'{[BUCADO POSTERIORMEN-

1E
O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Como
üder. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho tido, sem ser líder, o dificil encargo de
defender o Governo em situações muito singulares. A última fo1 uma forte acusação de um
homem pacato, que ê o Senador Virgílio Távora
S. Ex" acusou o Incra, do Ceará, de, numa época
de seca, estar violentando regras, entrando em
fazendas sem permissão, fazendo uma verdadeira
subversão social, para usar os seus tennos, com
base num telegrama que recebera. De quem S.
Ex" recebera o telegrama? Recebera, por sinal,
de um correligionário do PMDB, que não se dirigia
ao PMDB, e sim a um adversário do PDS para
defendê-lo.
Sr. Presidente, está provado que o PMDB continua a existir com as suas teses. E aqueles que
vieram para se agregar ao Partido sem que tivessem essas identificações têm que recorrer aós
antigos companheiros para defesa de interesses
que nós, nem sempre, consideramos legitimas.
Mas, Sr. Presidente, telefonei para Fortaleza, em
ato pessoal, já que me envolvera naquele debate,
e perguntei o que estava ocorrendo efetivamente.
E recebi do Incra este telelC ·

Fortaleza, 4 de junho de 1987
Senador Leite Chaves,
Atendendo ao honroso_ pedido de Vossa
Excelência, feito por via telefónica, passamos
a detalhar a sistemática e o fluxo técnico-administrativo referente a vistorias de imóveis
rurais do Estado do Ceará, em obediência
aos ditames do Plano Regional de Refonna
Agrária - PRRNCE:
1) Áreas trabalhadas pelo PRRNCE no
período de 86/89 noS nlunidpios de: Sobral,
Coreaú, Groafras, AcaraU, Itarema, BeJa Cruz,
Camocim, Granja, Marco, Santana do Acaraú, Itapagé Itapipoca, Amontada, Paracuru,
São Gonçalo do Amarante, Pentecoste, Trairi,

Urubwetama, Umirim, Caucáia, Aracati, Icapuí, Camaubal,J;Ipajara, São Benedito, Tianguá, lbiapina, Viçosa do Ceará, Canindé, Caridade, Santa Quitéria, Araçoiaba, Aratuba, Batunité, Capistrario, ltapiúna, Palmácia. Reden-çãO~ Nova Russas, Crateús, Monsenhor Tabosa, Tamboril, Boa Viagem, Itatira,_ Quixadá,
QuixeraJ_nobim, Jaguaretama, Jaguaribe,
Tauá, P~_rambu, lridependência, Cascavel,
Aquiraz e outros emergenciais.
2) Imóveis preferencialmente vistoriados
nessas·áreas:
2.1 Imóveis com conflitos agrários ou
tensões soci~_s_manifestas;
22 _Lati(úndios improdutivos.
3) Fluxo técnico..administrativo das vistorias dos imóveis:
3.1 Expedição de oficio ao proprietário,
comunicando data infcío de vistoria;
3.2 Equipe técnica básica de vistoria
composta de:
um engenheiro agrônomo
-um geógrafo ou cartógrafo
um técnico de cadastro rural.
33 Objetivos da vistoria:
a) atualização cadastral do imóvel;
b) levantamento e avaliação da área e
benfeit6rias exiStentes;
c) entrevistas com o proprietário se estiver presente, ou.seu representante, e entrevistas com moradores e trabalhadores rurais
do imóvel;
d) esclarecimentos da real e da atual situação juódica do imóvel;
e) fornecimento de dados atualizados pa~
ra subsídio ao julgamento do imóvel por parte da Comissão Agrária
É então fonnado um processo administrativo que vai à Comissão Agrária do Ceará,
a qual aprovará ou não o imóvel para desapropriação por interesse social.
A seguir, o processo aprovado pela Comissão Agrária vai para Brasília, para a Diretoria
- de Recursos Fundiários do incra, que após
exame do mesmo leva-o à Presidência do
órgão que o apresenta ao Ministro da Reforma Agrária, que o leva à sanção presidencial,
quando então é expedido decreto especifico
de d~sapropriação, publicado no Diário 00dal da União.
Após isto, dá-se a imlssão de posse pelo
Incra do im6ve1 desapropriado, correndo o
feito no juizado de cada comarca.
Corno vê o nobre Senador, seguem~se, por
parte do incra-CE, todos os trâmites legais
e norrn.ativos para o fluxo da vistoria, a forrna-ção do processo desapropriatório, a aprovação do mesmo e a conseqüente legalização
da desapropriação decretada
Vale ressaltar que, apesar de todo o Estado
do Cea.~:á_ ser passível da ação da reforma
agrária, vistos~ tpt;,Jj_dÇJ.de considerada prio-
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ritária para a mesma, o Incra vem trabalhando naqueles municípios onde mais premente
se faz acomodar os grandes contingentes de
trabal~~do~es .rurais sem terra, na presença
de latifund!OS improdutivos.
Visando prestar maiores informações a V.
EX' estamos remetendo o malote do Incra
amanhã, sexta-feira, 5-6-87, "folder" recen~
t~mente publicado por esta SuperintendênCia Regional do Incra-CE, na qual se infonna
~ ~roprietários de imóveis rwais e à opinião
publtca, em geral, sobre a atuação do fncra
no Estado, bem como remeteremos cópia
de um telex de um proprietário pedindo mu~
danças de data da vistoria a um seu imóvel
ao qual pedido acedeu o lncra-CE visto e~
~ proprietário convalescendo de operação
arurgica e querer estar presente ao imóvel
para acompanhar a vistoria.
Respeitosamente. - Giovanni Sabóia
de Castro Superintendente Estadual Adjunto do Incra-CE.
Sr. Presidente, o ilustre Senador Virgílio Távora
procurou valer~se de um instante emocional da
seca no Ceará para jogar c~ntra o incra - órgão
que sempre esteve na mira do latifúndio - um
comportamento estranho. Vê-se que o Incra se
ateve, neste caso, exatamente aos parâmetros legais de sua competência. Não somos defensores
oficiais do Governo. As acusaçõeS que são feitas,
aqui, são düuiçlas com apartes apenas,_ mas que
venham as acusações mais fundamentadas e não
apenas ideologicamente postas para desacreditar,
cada vez maís, esse órgão, como tem sido a posição da UDR, organismo bem conhecido no País
com intenções tão bem defmidas. (Muito bem!)
ATO DO PRESIDENTE
N• 154, DE !987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 9_7, indso IV, do Regimento Interno, e de
-conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato n~> 2, de 1973,
e revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n9
12, de 1983, e de acordo com o disposto na
Resolução n" 130, de 1980, e tendo em vista o
que consta no Processo n9 010535/87-0, resolve:

Autorizar a contratação sob o regime jwídico da
Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço do Senhor
Francisco Austerliano Bandeira de Mello, para o
emprego de Assessor Técnico, com o salário
mensal equivalente ao vencimento do cargó
DAS-3, a partir de 2 de junho de 1987 com lotação e exercido no Gabinete do Senador Marco
Mactel.
Senado Federal, 18 de junho de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 36• SESSÃO, EM 22 DE
JUNHO DE 1987
1.1- ABERTURA
1. 2 - EXPEDIENTE
1.2.1 - Ofido do Presidente do Supremo Tribunal Federal
-N• S/19/87 (n• 95187, na origem), encaminhando ao Senado Federal cópias· das notas taquigráficas e do acórdão proferidO pelo
Supremo Tribunal Federal nos-autos do Re-

curso Extraordinário n9 103.878-1, do Estado
do Rio de Janeiro.
1.2.2- Ofícios do Sr. 1'-secretário da
Câmara dos Deputados

-Comunicando a aprovação e a rejeiÇão
de emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n• 124186 (n' 5.566!85,
Casa de

na

origem).

Encaminhando à revisão do Senado autó-

grafos dos seguintes projetas:
-Projeto de lei da Câmara n~ 15/87 (n9
8.420/86, na casa dé origem), que dispõe sobre a liquidação de débitos previdenciátios de
sindicatos e ·dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n9 16/87 (n~
113/87, na Casa de origem), que dispõe sobre
a administração do Tenit6río Federal de Fernando de Noronha e dá outras providências.

-Projeto de Lei da Câmara n~ 19/87 (n9
8.421/86, na casa de origem), que dispõe so~
bre a isenção de contribuições prevldenciflr!os
para instituições beneficentes de assistência
social e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara nQ -20/87 ·(n9
3/87, na Casa de origem), que dispõe sobre
o aproveitamento dos servidores da Empresa
de Engenharia e Construção de Obras Especiais S.A- ECEX no Departamento N;;tclona1
de Estradas de Rodagem - DNER.

t,a.3 - J,.eltura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n 9 21/87, de'
autoria do Senador Jarbas Passarinho, que
obriga as emissoras de tele~o a exibir em
suas programações diárias de filmes estrangeiros, pelo menos um filine com legenda
em português.
l.2A .:... Comunicações
-Dos Senadores Jarriil Haddad e Nelson
Wedekin, que se_auseirtarão do País.
1.2.5 - Comunicações da Presidência
-Recebimento das Mensagens n'1'5 101 e
102/87, pelas quais o Senhor Presidente da
República Solicita autorização para que a Pre~
· feitura Municipal de Campinas - SP e o Goverrto do Estado de Santa Catarina possam
contratar operações de crédito para os fins
que especificam.
-

-Projeto de Lei da Câmara n~ 17/87 (n9
a419/86, na Casa de origem), que dispõe sobre a liquidação de débitos previdenciários de
entidades esportivas e recreativas.

-Recebimento do _Ofício n~ S/18/87 (n9
394/87, na origem), do Prefeito de Juiz de
Fora- MG, solicitando a retificação da Reso~
lução n? 255/87.

-Projeto de Lei da Câmara n' 18/87 (n9
8.384/86, na Casa de origem), que dispõe sobre a liquidação de débitos previdenciárlos de
· instituições educacionais e culturais.

1.2.6 -Discursos do Expediente
SENADOR JOÃO MENEZES, como Líder
-Trabalhos de elaboração

cOnstitucional.

SENADORJAMIL HADDAD, como UderEconomia brasileira.

SENADOR rfAMAR FRAJ'/CO. comO Uder
-Acesso do FMI ao plano macroeconômico
doGovemo. SENADOR MAaRfao CCJRRÊ4, como Uder- Extensão do benefício da isonomia salarial aos servidores dos órgãos da "dminfs..
tração direta e_indireta do Ministério da Edu·
cação.
13-0RDEM 00 DIA
-Projeto de Lei da Câmara n9 1_4/87 (n?
125/87, de iniciativa do Senhor PresidMte da
República, que concéde isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados -IPI, na aquisição de automóveis de passageiros e dá outras providências. Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n? 16/87-DF,
que acrescenta dispositivos à Lei rt' 5.619, de
3 de novembro de 1970, que dispõe sobre
vencimentos, indenizaç:ões. proventos e outros direitos da Polícia Militar do Distrito Federal, e dá outras providências. Votação acliada.
por falta de quorum.
·
-Projeto de Resolução n9 56/87, que au~·
riza o Governo do Estado de Rondônia a con•
tratar operação de crédito nO valor cOJTespon·
dente, em cruzados, a 150.Dq0,00 OTN. Vota-,
çáo adiada por falta de quorum para votação
do Requerimento n9 93/87.
- Pfo}eto de ResoluçãO n?l 0/87, que auto~
o Governo- do Estado do Pará a alienar
à empresa Santa Maria Agro-Industria Ltda.
terras públicas de sua propriedade, localizadas
no Município de Moju e medindo atê 12.000
ha (doze mil hectares). Votação adiada por
falta de quorum.
riza
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-Projeto de Resolução n 9 42/87, que autoriza o Governo de Mato Grosso a ratificar a
alienação de terras de que trata o processo
INCRNPF Coruml5ã n~ 763!75, de lnteresse
do Senhor Horácio_Sabino Coimbra. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 63/87, que autoriza a Prefeitura Municipal de Canindé do São
Franclsco, Estado de Sergipe a contratar operação de crédito no valor em cruzados equiva-

lente a 8.823,16 OTN. Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 64/87, que autoriza o Governo do Estado do Amazonas, a
contratar operação de crécUto no valor correspondente a 422.932,33 OTN. VotaçAo adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n" 65/87, que autoriza a Prefeitura Municipal deJuazeiro do Norte, Estado do Ceará, a contratar operaÇãO de
crédito no valor em cruzados equivalente a
74.256,09 OTN. Votação adiada por falta de

quorum.
-Projeto de Resolução n9 66/87, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado
de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor em cruzados equivalente a
202.760.53 OTN. Votação adiada por falta
de quorum.
'-Projeto de Resolução n9 õl/87, que retifica a Resolução n~' 191/86, que autorizOu a
Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia.
Estado de Goiás a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 85_12.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze mil cruzados). Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n" 68/87, rerratifica
a Resolução n9 244/86, que autorizou a Prefeitura Municipal de campo Grande, Estado do
Mato Grosso do Sul, a contratar operação de
crédito no valor de C.~ 155.857.060,60 (cento
cinqüenta e cinco milhões, oitocentos e cinqüenta e sete mil, sessenta cruzados e oitenta
centavos). Votação adiada por falta de quo-

e

rum.
-Projeto de Resolução n9 69/87, que remitifica a Resolução Jll' 322/86, que autorizou

ASSINATURAS

Semestral .................................................. ~ 264,00
Despesa c/ postagem ..............................•..... Cz$ 66,00
(Via Terrestre)
330 00
TOTAL
'
Exemplar Avulso ........................................... Cz$
2,00
_Ti_ragem: 2.200 exemplares.

a Prefeitura Munidpa1 de Serra, Estado doEs~
píritq S_wrto; ·a cOntratar operação de crédito
no·v~or_de Cz$ 127.680.000,00 (cento e vinte
e ,sete milhões, seiscentos e oitenta mil cruzados). Votação adiada por falta de quorum.

dos, a 37.427,000TN. Discussão encerrada
do Projeto de Resolução n? 73187, oferecido
pelo Senador Meira Filho em parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser feita na sessão seguinte.

-Projeto de Resolução n? 278/86, de autoria da Comissão Diretora, que cria, no Senado
Federal, o Centro de Formação em Administração Legislativa e dá outras providências.
Retirado nos termos da alínea e do art. 198
do Regimento Interno.

-Ofício S/10/87, relativo à proposta para
que seja retificada a Resolução n? 32/87, que
autorizou a Prefeitura Municipal de Barbosa
Ferraz, Estado do Paraná. a contratar operação de crédito no valor correspondente a Cz$
40.000 OTN. Encerrada a discussão do Projeto de ResOlução n9 74/87, oferecidO pelo Senador Leite Chaves em parecer proferido nesta
data, devendo a votação ser feita na sessão
seguinte.

-Mensagem n? 292/86 (n9 419/86, na origem), relativa a proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Martinópolis.
Estado de São Paulo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 8.478,18 OTN. Encerrada a discussão
do Projeto de Resolução n9 70/87, oferecido
peló -senador Nelson Wedekin em parecer
proferido nesta data, devendo a votação _.s:~r
feita na sessão seguinte.
-Mensagem 09 396/86 (n9 51$4/86, na origem), relativa a proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Itatiba, Estado
de São Paulo, a contratar operação de crédito
no valor de Cz$ 21280.000,00 (vinte e um
milhões, duzentos e oitenta mil cruzados). .En~
cerrada a discussão do Projeto de Resolução
n9 71/87, oferecido pelo Senador Meira Filho
em parecer proferido nesta data, deveÍldo a
votação ser feita na sessão seguinte.
-Mensagem n9 497/86 (n~' 704/86, na ori-gem), relativa a proposta para que seja autori·
zada a Prefeitura Municipal de Dois VIZinhos,
Estado do Paraná, a conb'atar operação de
d"êdito no valor de Cz$ 3.721.576,00 (três milhões. setecentos e vinte e: um mil, quinhentOs
e setenta e seis crw:~dos}._~çenada a_ dls·
cussão do Projeto de Resolução no 72/87, oferecido pelo Senador Leite ChaVes_elJI parecer
proferido nesta data, devendo a votação ser
feita na próxima sessão.
-.-Mensagem n9 96/87 (n? 154/87, na __origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Dom Aquino,
Estado do Mato GroSso, a contratar operação
de crédito no valor correspond~nte, em cruza-

-Oficio S/14/87 (n' 140/87, na origem),
relativo à proposta para que seja retificada a
Resolução n 9 330/86, que autorizou a Prefeitura Munidpal de_ Alegrete, Estado do Rio
Grande do Sul, a contratar operação de crédito
no·valor correspondente a Cz$ 20.72_6AOO,OO
(vfnte milhões. setecentos e vinte e seis ma
e quatrocentos cruzados). Encenada a discussão do Projeto de Resolução n" 75/87 ~ ofereCido pelo Senador Nelson Wedek:in em parecer J?roferido nesta data, devendO a votação
ser feita na próxima sessão.
1.3.1 -Discursos após a Ordem do Dia
. SENADOR MÁRIO MAIA- Panorama
político-econômico do País.
"$EIYAPOR MAURO BE!YEVIDES/\justamente da Resofução n" 1.339, de 1987,
do Banco Central, às condições de fUncionamento das corretoras da Região Norte e Nordeste do País.
SENADOR MARCO MACIEL -Simpósio sobre pacto social na Universidade de São
Paulo.
SENADOR FRAIYCISCO ROLLEMBERG- E!_Tlenda apresentada à Constituinte
incorporando ao Estadõ de -Serfjipe -área compreendida e~ os rios Real e Itapicuru.
1.3.2- Comunicação da Presid~nda
Convôcl;íção- de sessão extraordii1.ária a realizar-se quarta-feira próxima, dia 24, às 10 horas, com Ordem do Dia que designa.
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-Do Senador Virgílio Távora, pronunciado
na sessão de 18-6-87.

2-DISCORSOS PROFERIDOS EM
SESSÃO ANTERIOR
-Do Senador Raimundo Ura~ pronunciado na sessão de 18-6-87.

5-ATADECOMISSÃO

3-ATODOPRESJDENTE
-N• !55, de 1987
4 -PORTARIAS DA COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO
-N•' 1 e 2, de !987
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6- MESA DIRETORA

7- LiDERES E VICE-LIDERES DE
PARTIDOS

Ata da 36\' Sessão, em 22 de junho de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência dos Srs. José lgnácio Ferreira e João Lobo
ÀS 14 HORAS E 30 MJN{JTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia- Leopoldo Peres- Qlavo Pires

2 e 4, e a rejeição da Emenda n• 3, ao Projeto
de Lei da Cãmara n• 124, de 1986 (n' 5.566/85,
na Casa de origem}, que "altera os artigos ]<?,

-JoãoMenezes_:_JarbasPassarinho-Alexan3<? e 69 do Decreto-lei n9 1.940, de 25 de maio
dre Costa- Edison Lobão -João Lobo_ Cha- ' de 1982, que instituí contribuição social, cria o
gas Rodrigues _ V"argílio Távora _ Qd Sabóia · Fundo de Investimento, Social - FlNSOCIAL, e
de Carvalho- fv\auro Benevides -José Agripino
dá outras providências.
(Projeto enviado à Sanção em 19 de junho de
- Lavosier Maia- Antonio Farias----:- Mansueto
delavor-GuilhermePalmeira-FrandscoRoM
1987.) ·
Ilemberg -.José Ignácio Ferreira-João Calmon
Do Sr. PrimeJro.:secretário da Câmara dos
- Jamil Haddad - Affonso Arinos - Itamar
Deputados~ encaminhando à revisão do Se-Franco- Fernando Heruique Cardoso- Mauro
nado autógrafos dos s~ projetos:
Borges - Pompeu de Souza - Mauricio Corrêa
- Meira F~ho - Louremberg Nunes Rocha WDson Martins - Leite Chaves - Nelson WedePROJETO DE LEI DA CÂMARA
kin - Carlos Chiarem.

N•15, de 1987

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
-A lista de presença acusa o comparecimento
de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimenM

.tal. declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Primeiro-Secretário irá proceder a leitura
do Expediente.

t

Hdo o seguinte

EXPEDIENTE
OÁCIOS
DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIIKI-

NALFEDERAL
N' 5119/87 (n' 95/87, na origem), de 11 de
junho do corrente, encaminhando ao Senado Federal cópias das notas taquigráficas e do oc6rd!o
proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n• 103.878-1, do
Estado do Rio de Janeiro, o qual declarou a inconstitucionalidade da Lei 11' 4.1 06, de 26 de julho
de 1962 e do Decreto n\'0 53.977, de 22 de junho
de 1964.
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUI'ADOS

N• 239/87, de 19 de junho do conente ano,
comunicando a aprovação das Emendas w• 1,

(1'1' 8.420186, na casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente
da República

Dtapóe sobre a Uquldaçio de débltoa

Art. 49 O Poder Executivo, no prazo de 60
(sessenta)-diãS, expedirá decreto regulamentando
esta lei.,
Art. 5'1 Esta lei entra em vigor na data de sua
publlcoção.
Art. 69 Revogam-se as disposições em con-

trário.
~

Excelentíssimos Senhores Membros do Con.
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter à e}.evada deliberação
de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado
da Previdência e Assistência Social, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre a liquidação de débitos _prevldenciários de sindicatos, e dá outras providências".
Brasilla, 27 de novembro de 1986.- José
gresso Nacional:

Samey.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 058, DE 26 DE
NOVEMBRO DE 1986, DO SENHOR MINISlRO DE ESTADO DA PREVIDi!NOA E AS-

SISTJ!NOA SOCIAL

pnovldendúloode-catooe~outras

provi-.

O Congresso Nacional decreta:
Art. ]9 Os sindicatos poderão Hquidar seus
débitos previdendários vencidos prestando serviços, mediante contrato ou con~io, firmado com
a interveniênda da entidade do Sistema Nacional
de Previd~ncia e Assistência Social - SINPAS
respo~ por sua promoção.
Par6grafo único. Somente poderão ser objeto
de aplicação do disposto nesta lei os débitos previdenciMios dos sindicatos vencidos até 60 (sessenta) dlas anteriores à publicação desta lei.
Art 2'i' Os créditos dos sindicatos de que trata
o art 101 desta lei deverão ser representados por
serviços complementares ao desenvolvimento de
programas de quaisquer das entidades que compõem o SINPAS.
Art. .3'1 A manubmç6o do respectiVo acordo
ficará rn~ dependência da comprovação do recolhimento regular das contribuições vincendas a
partir da competência do mês em que este for
assinado.

MENSAGEM N• 724, DE 1986

Excelentlssirpo Senhor Presidente da Repúbli-

ca,
~

Tenho • honra de submeterá elevada conside-

ração de Vossa Exc~da projeto de lei que dis-

põe sobre a Hquidaçlio de débitos de sindicatos
que prestem ou venham a prestar serviços A e»munidade em programos aprovados pela Previ- ·

d&lcia Sodal.
2. A cobrança dos débitos acumulados da
maioria dos sindicatos tem resultados pouco significativos, comprometendo seriamente, ainda,
atividades de cunho social. Os sindicatos, a despeito de sua funçio essencialmente representativa, reconhece-se que prestam, atualmente, uma
ampla gama de serviços a seus associados, compleme.ntares aos prestados por órgãos públicos,
inclusive os previdenciários.
3. Ressalolo que, al&n da compat!bilizaçi!o de
interesses da Previdência Social e das entidades
envolvidas numa proposta de solução que viabilize a Hquidaçáo de débitos previdenci6rios, estabelece o projeto, como condição para manutenção dos acordos, o recolhimento pontual das_con-
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tribuíções que se vencerem posteriormente à con~
solidação dos débitos. Isso significa re_al increm~nto da realização da reçeit.a previdenciária, o
que contribuirá, efetivamente, para propiciar
maiores recursos para o desenvolvimento das ativfdades finalísticas das entidades do SINPAS.
4. Além disso, a proposta tOma viável a quitaç~o dos débitos dessas entidades sem a necessidade de recorrer a medidas coercitivas, reduzindo substancialmente os custos operacionais

com sua _cobrança, com reflexo_s positivos na área
sodal.

Reitero a Vossa ExcelênciQ. o_s protestos do meu
mais profundo respeito._- Raphael de Almeida
Magalhães.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 16, de 1987
(N• 113/87, na Ca5a de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente
da República
Dispõe sobre a admlnlotraçiio do Território Federal de Fernando de Noronha
e dá outras provJdêndas.
O CongressO Nacional decreta:
Art ]9 O Território Eeder_ªl de Fernando de
Noronha, criado pelo DeCreto-Lei n~ 4.1 02, de
9defevereiro de 1942, fica vinculado ao Ministério
do Interior, p'ara os efeitos de supervisão ministerial.
. .
Art. 29 O Ministério do Interior promoverá e
coordenará a realização de estudos, programas
e ações. tendo em vista o desenvolvimento social
e ecónômico do Território Federal de Fernando
de Noronha, com a finalidade de tomá-lo administrativamente autônomo e participante do desenvolvimento do Nordeste.
_
§ 1" Considerar-se-ão prioritários oS seguintes
objetivos:
.
I - proporcionar adequada assistência ao hoc
mem, especialmente nos setore_s da educação,
da saúde e da habitação;
II- implantar obras de infra-estrutura, com
. prioridade para os setores de abast~_imento de
água, saneamento, energia, comunic~ões e instalações aeroportuáiias;
- ---- DI- incentivar o adequado desenvolvimento
da agricultura e da pecuária, bem como a exploIllÇáo de recursos e potencialidades naturais do
arquipélago;
IV -preservar o meio arobje_nte e o patrimônio
paisagísfk:o·e-hist6ric0'" do Tei'n16rio.
§ 29 O Ministério do Interior ou, sob sua coordenação, o Governo do Te.rrit6río, poderão firmar
convênios ou contra._tos·com óUtros-·Ministérigs
ou órgãos da Administração Pública e com entidades de direito público ou privado, para cwnprimento do disposto neste artigo.
Art. 39 As medidas que vierem a ser adotadas,
em cwnprimento· do dispostO no art. 2~ desta
lei~ deverão prever a instalação e manutenção de
uma infra-estrutura adequada às operações militares. que possam tomar-se necessárias à defesa
e segwança do T erritóríó Nacional.
.Art. 49 O Territ60o Federal de Fernando de
Noronha será administrado por um Governador
_nomeado, em comissão, pelo Presidente da República, escolhido dentre brasileiros natos, maiores
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de 25 (yinte e cinco) anos e no exercícfo dós
direitos políticos~
_
_
Parágrafo único. O Governador tomará posse
perante o Ministro de Estado do Interior.
M. s~ O Governador do Território será auxiliado, no desempenho de suas atribuições, por Secretários de Governo, nomeados em comissão,
escolhidos dentre brasileiros natos, maiores de
25 (vinte e cinco) anos e no goZo de direitos
políticos.
Parágrafo único. Os Secretários de Governo
tornarão posse perante o Governador do T erritório.
Art. 69 O Poder Executivo disporá sobre a estrutura básica da administração do Território Federal de Fernando de Noronha, que se constituirá
de um Gabinete, de uma Secretaria Geral e de
outras Secretarias, de acordo com as necessidades da administração do Território.
Parágrafo único.- Competirá ao SecretárioGeral substitulr o Governador nos seus impedimetnos e afastamentos temporários e exercer as
atribuições previstas no art. 16 da Lei n9 6.971.
de 14 de dezembro de 1981, sem prejuízo das
que lhe forem cometidas pelo decreto que dispuser sobre a estrutura báslca da administração do
Território.
Art. 79 O Governador e os Secretários de Governo do Território Federal_ de Fernando de Noronha farão jus aos mesmos diretios e vantagens
atribuídos a iguais cargos nos outros T errltórios
Federais.
--- Art·-g; -Até que se organize ·o quadro próprto
de func_ionários do Território, poderão continuar
a set.rsetViço, sem prejuizo de direitos e vantagens,
os setvidores civis e militares atualrnente lotados
no Território federal de Fernando de Noronha.
Pafágrafo único.-_ ÚuvidÕ o MiniStério do- lnterior,ID Governador do Território poderá piomover,
junto à Secretarià da Administração Pública SEDAP, a requisição de servidores.
Arl: 99 Os seMços de transportes marftimo
e: aéreo, nece:ssárfos ao apoio e suprimento do
Território Federal de Fernando de Noronha e intercomunicações com o ~ontiriente, serão mantidos e executados, nos mesmos níveis e com
!.'!:~freqüências atuais, pelos Ministérios da Marinha
e Aeronáutica, enquanto não forem substituídos
pelos órgãos dos Ministérios civis competentes
e por linhas comerciais de navegação maótima
e aérea
Art. i O. . O Poder EXeCutiVo disporá sobre- as
providências necessárias à execução desta lei,
bem como quanto ao que se refere à GuaTrliÇão
Militar do Território Federal de Fernando de Nora- Q~e-~ transferê!}cia de dotações orçamentárias
para consignação ao Ministério do Interior,- erll
favor do Território Federal de Fernando de Noronha.
- Art. 11. Esta lei entra em vigOr na dãta de
sua publicação.
Art 12. Revogam-se os arts. }9, 39, _49, 99 a
13; 151 27, 28, 30, e 33 a 38 da Lei nó 6.971,
de 14 de dezembro de 1981_, e den1aís disposições
em contrário.
MENSAGEM N• 116, DE 1987

Excd.entfSsimos senhOreS Membro$ ciõ tóngresso Naqonal: .
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal,
tenho G honra de submeter à elevada deliberação
de Vo!Jsas Excelências, acompanhado de Expo-
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sição de Motivos dos Senhores MinJstros de Estado do EMFA e Interior, o anexo projeto de lei
que "diSpõe Sobre a administração do Território
Federal de Fernando de Noronha, e dá outras
providências".
Brã:sília, 4 de maio de 1987. -JoséSamey.
E.M. n• 01327
Brasília, DF, 29 de abril de 1987.
· ExceÍentíss~o Senhor Presidente da República:
O Território Federal de Fernando de Noronha
foi criado, no intere5se da defeSa nacionàl, -pelo
Decreto-lei n9 4.102, de 9 de fevereiro de 1942,
sendo a sua organização administrativa reg iÇa pela Lei n• 6.971, de 14 de dezembro de 1981.
2. Dispõe a referida lei sobre a vinculação do
Tenitório a um Ministério Militar determinado pelo
Presidente da República (arl 39} e sobre o exercício do cargo de Governador por Oficial Superior
_ daAtiva das Forças Armadas,_que exerce. cumulativamente, o cargo de Comandante da Guarnição
Militar (art. 10 e seu parágrafo único).
3. E, ainda, dispOsição da Lei n9 6.971, de
1981, que os SerViços da administraçãO tenitorial
são atendidos por militares da Guarnição Militar
do Território e por servidores civis vinculados ao
Ministério Militar supervisor, lotados no Teriit6rio
Federal de Fernando de Noronha (artigo 13).
4. Atualmente, acha-se o Territó_ri_Q Yinculaclo
ª-O Estado-Maior das forças Armadas:-:- ç:MfA,
de acordo com o Decreto· n 9 92.370~ dé 6 de
fevereiro de 1986, qUe assim estabelece em seus
arts. 2 9 e 3<?:
·~Art. 2~ O EMFA desenvolverá estudos
e executa"rá ações visando promover o desenvolvimento do Território FederaJ de Fer·
nando de Noronha, de modo a transforrn&-lo
em Unidade da Federação economicamente
auto-suficiente e participante do desenvolvimento do Nordeste. -- § 1~ O planejamento e a efetivação das
m~_didas preconizadas neste artigo-contarão
com a participação dos demais Ministérios
intervenientes, sob coordenação. do EMFA
§ -2'1 A iniciativa privada deverá ser incentivada a participar das ações preConizadas
neste artigo.
Art. .31 As medidas que vierem a ser adotadas, no cumprimento do disposto, no arl
2~ deste decreto, _deverão prever a instalação
de uma infra-estrutura adequada a operações militares, que possam se tomar necessárias, em caso de ações visando à defesa
do Território Nacional".

- -5~ O EMFA, dando cumprirTte-nto às determinações acima trãnSCiita.s', prOrrioveu a realização
de estudos e projetas voltados para o desenvolvimento do arquipélago de Fernando de Noronha,
COlhendo i:Jidicações e subsídios técnicos-que permitem a proposição de novas diretrizes governamentais para a administração-daquele Território
Federàl de (arma a dar-lhe melhores condições
de desenvolvÍrriento, sem preJuízO da manutenção
da infra-estrutura adequada a operações militares,
tendo-se em conta a significação estratégica de
Fernando de Noronha.
6. A cçon;lenaçãq e o bom__4~sernpenho das
ações _re<:Omendac;las pelos estUdos realizados,
entretaõt6, "demandarão, do Mínlstérío delas encao-egado, uma estrutura administrativa mais am-.
plã que a- do EMFA Por outro fado, o Ministério

Junho de 1967
do interior tem, dentre suas atribuições_ legais,
definidas no Decreto-lei n~ 200, de 25 de fevereiro
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de 1967, a incumbência de supervisionar a admi·
nistração dos Territórios Federeis e de promover

(N• 8.419/86, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente
da_ República

as ações do GoVerno Feder1;1l voltadas_ para o de-senvoMmento regionaJ e a assitêncla às áreas
carentes.

7. Parece~nos, assím, que a transferência da
vin<:ulação do Território Federal d~ Fernando de

Noronha para o Ministério do Interior proporcionará a adequada ação do Governo da União, em
benefício do Território, c::om o ápoio de estrutura

administrativa já organizada e de conhecida experiência na_ atividade.
Para a implementação das- providências
propostas, submetemos à elevada consideração
de Vossa Excelência o anexo Anteprojeto de lei
que derroga dispositivos da Lei n<? 6.971, de 1981,
dispondo especialmente sobre a competênci~ do
Ministério do Interior, es<:olha a investidura do Governador e dos Secretários de Governo, bem cpma sabre as providêndas regu1amentares a serem adotadas, no que se refere à reestruturação
administrativa do Território Federal de Fernando
de Noronha.
9. O ·anteprojeto ressalva ainda no art. 3~, a
preservação de infra-estrutura adequada a operações militares, que possam tomar necessárias à
defesa do Tenitório Nac:ional, e prevê, no art. 1O,
a expedição de regu1amento nesse sentido.
10. Para evitar solução de continuidade nos
seMços de apoio e de transporte, indispensáveis
ao suprimento de recursos e 'à comunicação do
arquipélago de Fernando de Noronha com o con~
tinente, prevê o art. 99 do anteprojeto que tais
atividades continuem a ser executadas pelos f-1\inistérlos Militares que hoje as realizam, até que
a nova estrutura do Ministério do Interior é1S substituam por congêneres civis.
11. Por derradeiro, o art. 11 revoga, expressamente, os dispositivos da L.ei n9 6.971, de 1981,
que foram reformulados ou reproduzidos na proposição ou que se relacionam, especificamente,
com aspectQs da atual estrutura administrativa,
vinculada à precedência da GuarniçãO Milltar.
Aproveitamos a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência, Senhor Presidente,. os P~Ytestos
do nosso mais profundo respeito. - Gen. Ex.
Paulo Campos Paiva, Ministro-de-Estado Chefe
do EMFA- Ronaldo Costa Couto, Ministro
de Estado do Interior.
Aviso n• 123-saPAR. Em 4 de maio de 1987.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Primeiro-5ecretário ela Câmar~ dos Depu~
tados
Brasflia - DF.

a

Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário: .
Tenho a honra de enc::amin_har a essa Sec::retaria
a Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presiden~
te da República, acompanhada de Exposição de
Motivos dos Senhores Ministros de Estada das
Forças Armadas e do [nterior, relativa a projeto
de lei que "dispõe sobre a administração do TerritOrio Federal de Feiil.andó- de-Noronha, e dá outras providências".
Aproveito ('oportunidade para renovar a Vossa
EXcelência protestos de elevada estima e consideração.- Ronaldo Costa Couto, Ministro-Chefe
do Gabinete Civil.
Á Comisslo de Coristitulç50 e Justiça

Dispõe sobre a Uquldação de débitos
previdenclárlos de entidades esportivas
e recreativas.

O ConQiêSSõ Nacional decreta:
Art.__ 1~ As entidades esportivas e recreativas
poderão liquicl21r seus débitos previdenciârios vencidos prestando serviços, mediante cOntrato ou
convêrUo, firmado com a interveniência da entidade do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social- SINPAS. reSponsável por sua promoção.
_________ : _·Parágrafo único. Somente pOderão ser objeto
de aplicação do disposto nesta lei os débitos previdet1Ciârios das entidades espOrtivas e recreativas
vencidos até õOTSéSsenta) dias anteriores à publica!;ão desta lei.
Art. 2~ Os créditos das entidades de que tr~ta
o art. 1ç desta lei deverão ser representados por
serviços complementares ao desenvolvimento de
programas de quaisquer das entidades que compõem o SINPAS.
Art. -~9 A manutenção do respectivo acordo
ficará na dependênda da comprovação do recolhimento regular das contribuições vincendas a
partir da competência do mês em que este for
assinado.
.
Art. 49 O Poder EXecutivo, no prazo de 60
(sessenta) dias, expedirá decreto regulamentando
esta lei.
Art 59 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6~ Revogam-se as disposições em con-

trárto.
MENSAGEM N• 723, DE 1986

-Excelentíssimo Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art 51, da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter à elevação da deliberação de Vossas Excelêndas, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Previdência e assistência Social, o anexo
projeto de lei
''dispõe. sobre a liqujdãção de
débitos previdenciários de entidades esportivas
e recreativas".
Brasffia, -27 de novembrO de_ 1986. - José

que

Samey,
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 56, DE 11 DE NOVEMBRO DE I 986, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DA PREVID~NC!A SOCIAL

Excelentissimo Senhor Presidente da República:
1. Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência anteprojeto de lei
que dispõe sobre a liquidação de débitos de entidades esportivas e. recreativas que prestem ou
venham a prestar serviços à comunidade em programas aprovados pela Previdência Sodal
2. A cobrança dos débitos acumulados da
maioria dessas entidades tem resultados pouco
significativos, comprometendo seriamente, ainda,
atividades de cunho social, paticuJannente no
que diz respeito ao aprimoramento físico, me-
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diante estímulo ãs prâticas desportivas, além dos
aspectos educativos implícitos.
3. Ressalvo que, além da compatibilização de
interesse da Previdência Social e das instituições
envoMdas numa proposta de solução que viabiliz~ a nquidação de débitos previdenciários, estabelece o _anteprojeto, como condição para manutenção dos acordos, o recolhimento porrtJJa1 das
contribuições que se >tencem posteriormente à
consolidação dos débitos, Isso significa real incremento da realização da receita previdenciária, o
que córitribUirá, -efetivamente, para propiciãr
maiores recursos para ·a desenvolvimento das atividades fina1ísticas das entidades do _SlNPAS.
4. Além disso, a proposta toma ~el a quitação dos débitos dessas entidades sem a necessidade de recOrrer as rned.idas coercitivas, reduzindo substancialmente os cust.os operacionais
com sua-cobrança, com reflexos positivos na área
soda!.
Reitero a Vossa Excelência os protestos do meu
mais profundo respeito,- Raphael de Allneicllli
Magalhies, Ministro.-

PROJETO DE W DA CÂMARA
N•18, DE 1987
(n' 6.384/86, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente
da República

Dispõe sobre a liquidação de débitos
previdenc:lárlos de lnstltulc;ões educadonais e culturais.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1~ As instituições educacionais e

çultu-

rais poderão liquidar seus débitos previdenciários
vencidos, mediante a utilização de créditos parciais ou totais decorrentes da.prestação de serviços à Previdência Social ou a órgãos da administração pública, mediante contrato .ou conVênio,
firmado com a inteiv~niência da entidade do Sistema Nacional de Previdência e AssistênCia Social
--SINPAS responsável por sua proffioção. ,
Parágrafo único. Somente poderão ser objeto
do disposto nesta lei os débitos previdenciários
vencidos até 60 (ses.ser:t~}_dias anteriore~ publi~
caÇão desta lei.
Arl 2 9 Os créditos das instituições de que trata o art. 19 desta lei deverão ser representados
por serviços complementares ao desenvolvimento d~ programas de quaisquer das entidades que
compõem o SJNPAS.
ArL 39 A manutenção do respectivo acordo
ficará na dependência da comprovação do recolhimento regular das contribuições vincendas a
partir da competência do mês em que este for
assinado.
Art. 4~ O Poder Executivo, no prazo de 60
(sessenta) dias, expe_dirá decreto regulamentando
esta lei.
Arl 5~ Esta lei entiçl em Vigot rui data de sua
publicação.
Art. 61' Revogarri-se_ as disposições em con-

ª

trário.

MENSAGEM N• 652, DE 1986

Excelentíssimos Senhores Membros do
gresso Nacional.

Con~

l I 78 Terça-feira 23
Nos termos do art 5 f da Constituição Federa],
tenho a honra de submeter à elevada deliberação

de Vossas Excelências, acompanhado de expo-
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No ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos do meu roais profundo respeito. - ~phael
de Almeida Magalhães.

sição de motivos do Senhor Ministro de Estado

da Previdênàa e Assistência Social, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre a liquidação de débi-

tos previdenciãrios de instituições educacionais
e culturais".
Brasília, 22-de outubro de 1986.;--Jos~ Sar-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 19, de 1987

ney.
(n' 8,421186, na Casa de oligem)
De iniciativa do Senhor Presidente
da República

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 43, DE 2 DE SETEMBRO DE 1986, DO SENHOR MINISlRO
DEESTADODAPREVIDÊNCIAEASSISTÊNCIASOCIAL.
Excelentfssimo Senhor-Presidente da Repúbli-

ca.
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o incluso projeto de
lei que dispõe sobre a liquidação de débitos previdenciários de instituições educacionais e culturé!;is

que mantenham ou venhªm a firmar convênios
ou contratos para a prestação de serviços complementares ao desenvolvimento de programas das
entidades que compõem o Sistema Nacional de
Previdência e Assistêncl<l Social --:- SINPAS~ diretamente com estas ou ~om órgãos da administração pública mediante a destinação total ou parcial dos créditos decorrentes para o pagamento
dos respectivos débitos.

Dispõe sobre a isenção de contribuições previdenciárias pal'a instituições
)Jeneftcentes de assistência social e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decre@:
Art._ 19 Ficam isentas da taxa de contribuição
previdenciária as instituições benefi~entes de assistência social que atendam às exigências desta
lei.

Parágrafo único. Excetuam-se da_ isenção referida neste artigo as contribuições vincendas descontadas de seus empregados, inclusive as incidentes no 139 salário, e as relativas ao custeio
do salário-maternidade _e das prestações por acidentes do trabalho.
2. A Previdência Social tem constatado que
._Art. 2° Constltuem requisitos fundamentais
a cobrança d~ débitos acumulados por parte de
para que a instituição se beneficie com a is~nção
órgãos e entidades de direito público e privado,
a que se refere o artigo anterior:
não tem produzido os resultados esperados, deviI - que seja reconhecida como de ublidade púdo, principalmente, à alegação, por parte desses
blica estadual, federal ou municipal;
órgãos e entidades, de diflcu1dades financeiras, . II- que se caracterize como beneficente de
o que as impede de quitá-los. Este fato vem {:Cmamparo e 8s5istência a carentes, menores, idosos
prometendo seriamente atividades de cunho emiou excepcionais;
nentemente social, muitas das quais compreenm- que seus dirigentes não recebam remunedidas em progrmas que estão sendo desenvolração e não usufruam vantagel)S ou benefícios
vidos pelas entidades componentes do Sistema
a qualquer título;
Nadonal de Previdência e Assistência Social IV- que destine a tota1idade das rendas apura..
SINPAS.
das_à sua precípua finalidade; e
V- que preste serviços à totalidade dos assis3. Ressalto, por oportilllo, que, além da criatidos em caráter de gratuidade.
ção de oportunidade de compatibilização de inteArt. 3o O não recolhimento pela instituição,
resse da Previdência Sãctal e das instituições enno prazcnegal, das contribuições referidas no pavolvidas numa proposta de solução que viabilize
rágrafo único do art. J9, ou o descumprimento
a liquidação de débitos previdenclários, o projeto
dos requisitos enumerados no art. 29 desta lei,
prevê a manutenção de acordos, para o -caso de
importará na revogação do beneficio da isenção.
recolhimento pontual das contribuições venciveis
Art. 49 O Poder Executivo regulamentará esta
posteriormente à assinatura destes, o que já signilei no prazo de 60 (sessenta) dias, contado de
fica real incremento da realização da receita previsua publl~ação.
denciária e o aprim6ramento e a ampliação das
Art. 5 9 Esta lei entra em vigor na data de sua
atividades finalísticas das entidades do SINPAS.
publLca:ção,
4. Os programas referidos no projeto implicaArt. 69 Revogam-se as disposições em conrão, alguns deles, necessariamente, oportunas artrário.
ticulações com os Ministérios da Educação e da
MENSAGEM N• 725, DE 1986
Ctilfuta, friã.l€ria que deverá ser objeto da regulamentação prevista na proposição ora apresentada.
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nactonal:
5. Procurando tomar viável a quitação dos reNos termos do art. 5l_da Constituição Federal,
feridos, sem a necessidade de recorrer a medidas
coercitivas mas, principalmente, visando a amtenho a honra de submeter à elevada deliberação
ele Vossas Excelências, acompanhado de expopliar as ações de melhoria das condiçõeS da sociedade brasileira, Que têm norteado o Governo da
sição. de motivos do Senhor Ministro de_ Estado
da Previdência e Assistência Social, o anexo proNova RepúbUca, a. proposta que submeto à aprejeto de lei que "dispõe sobre contribuições previciação de Vossa Excelência, se merecer aprovadenciárias de instituições beneficentes de assisção. reduzirá substancialmente os custos operatência social".
cionais com a cobrança dos débitos, além do
previsível reflexo positivo na realização da recetta
Br~íli~, 27 de novembro de 1986. José
Samey.
.
previdenciária.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 51, DE 19 DE 00TUBRO DE 1986, DO SENHOR MINI~O
DE ESTADO DA PREVIDJ::N<;II\ E ASSISTIÔNOASQCIAL.

.

Exce1entíssimo SenhOr PreSidente da República:
Freqüentemente, a Previdência Social recebe
justos apelos por anistia de débitos e isenção de
contribuições patronais por parte de instituições
de amparo e assistência a carentes, menores, idosos ou excepcionais, custeadas com rec;ursos das
comunidades ou com subvenções de órgãos públicos. Em geral, essas institWr;ões lutam com
grandes dificuldades financeiras para garantir aos
assistidos padrões mínimos de proteção, e se
vêem na impossibilidade de pagar a parte patronal
das contribuições previdenciárias, deixando acumular debites para Com a Previdência.
Como preceituava a Lei n9 3.577, de 4 de maio
de 1959, as entidades filantrópicas reconhecidas
por decreto federal ~orno de utiJidade pública,
e com registro no Conselho Naclonal de Serviço
Social do então Ministério da Educação e Cultura,
poderiam requerer isenção das contribuições previdenciárias patronais, exceto as criadas pela legislação superveniente e relativas ao custeio das
prestações por acidente do trabalho e ao saláriomaternidade. Ocorre que as pequenas Instituições
objeto do anteprojeto ora: apresentado, mesmo
que existentes à época, nunca possuíram estrutura para pleitear tais benefícios.
O De<:reto-lei n~ 1.5_72, de 19 de setembro de
1977, revogou a Lei fi9 3.577/59-, mantendo as
isenções já concedidas e estabelecendo um prazo
de noventa dias para ultimação de eventuais providêndas ainda pendentes.
Indubitavelmente, esse dEl_çreto-lei, _fe:~ cessar
novos privilégios muitas vezes injustificáveis, que
representariam expressiva evasão de receita.
Não se pretende, agora, um retomo à situação
ao tempo da vigência da Lei n9 3577/59, que
provocou sérias distorções que perduram até os
dias atuaís, mas tão-somente trazer uma contribuição efetiva a obras do mais alto sentido soda!
realizadas por instituições voltadas, exclusivamente, para a assistência aos carentes, prestando serviços em caráter de gratuidade à totalidade dos
assfstidos.
Pelas limitações da _abrangência da presente
proposição, pOde-se assegurar que não estarão
comprometidos os recursos destinados ao custeio dos prõgramã.s de previdência e assistência
social.

Reitero a Vossa Ex:çelência protestos do mais
profundo respeito. - Rapllael de Almeida Magalhães.

LEGISLAÇÃO aTADA
DE<;RETO-LEI N• 1.572,
DE I' DE SETEMBRO DE 1977

Revoga a Lei n' 3.577, de 4 de julho
de 1959, e dá outras provldêndas.
O PreSide_nte da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 55, Item 11, da Constituição, decreta:
Art. )9 Fica revogada a Lei n9 3.577, d~ 4
de julho de 1959, que isenta da -contnbuição de
previdência devida aos lnstiEUlos-e Caixas de Apo-
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sentadoria. e Pensões unificados no Instituto NacionaJ de Previdênc:-ia Social -: INPS, as entidades

de fins mantrópicos reconheCidas de utilidade pública, cujos di retores não per_cebam remuneração.
§ 19 A revogação a que se refere este artigo
não prejudicará a instituição que tenha sido reco-

nhecida como de ublidade pública pelo Governo
Federa] até a data c1a publicação deste decreto-lei,
seja portadora de certificado de entidade de fins
filantrópicos com validade por prazo indeterminado e esteja isenta daquela contribuição.
§ 2 9 A instituição portadora de certificado
provisório de entidade de fms filantrópicos que

esteja no gozo da lsenção referida no caput deste
artigo e tenha requerido ou venha a requerer, den-

tro de 90 {noven.ta) dias, a contar do infdo da
Vigência deste decreto-lei, o seu reconhecímento
como de utilidade pública federal continuará go-zando da aludida isenção até que o Poder Executivo delibere sob»e aquele requerimento.
§ 39 O disposto no parágrafo anterior aplica-se às instituições cujo certificado provisório
de entidade de fins filantrópicos esteja expirado,
desde que tenham requerido ou venham a requerer, no mesmo prazo,- o seu reconheçi,rnento como de ub1idade pública federal e a _renovação
_
daquele certificado,
§ 4 9 A instituiÇão que tiver o seu reconhecimento como de utilidade pública federal indeferido, ou que não o tenha requerido no prazo previsto no parágrafo anterior deverá proceder ao
recolhimento das contnbutções previdenciárias a
partir do mês seguinte ao do término desse prazo
ou ao da publica~ão do ato que indeferir aquele
reconhecimento.
Art. 2 9 O cancelamento da deda@ção de utilidade pública federal ou a perda da qualidade
de entidade de fins ffiantrópicos acarretará a revogação automática da isenção, ficando a instituição
obrigada ao recolhimento da contribuiç:ão previdendária a partir do mês segWnte ao dessa revoK
gação.
Art. 39 Este decretoKlei entrará em vigor na
data de sua publicação. _.
Arl 49 RevogamKse as disposições em contrário. ·
Brasília, 19 de setembro de 19n; 156~ da Independência e 899 da República. -.:. ERNESTO
GEISEL - L. G. do Nascimento e Silva.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 20, de 1987
(N• 3/87, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente

da República

Dispõe sobre o aproveitamento dos
servidores da Empresa de Engenharia e
Construção de Obras Especiais S.A ECEX. no Departamento Nadonal de Estradas de Rodagem- DNER.
O Congresso Nacional decreta: __ ___ _ ~
Art. 1~ Os servidores da Empresa de Enge~

nharia e COnstrução de Obras Especiais SA em liquid.ação, poderão ser aproveitados
no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, nos term_Qs do DecretoKlei n9
2280. de 16 de dezembro de 1985.

ECEX,

Art. 2 9 O aproveitamento de que trata esta
lei deverá, ser conduído no prazo de 90 (noventa)
dias, -contado da data do início de sua vigência.
Art. 3" Esta lei e os efeitos financeiros do
aproveitamento entrarão em vigor na data de.sua
publicação, -Art 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
·
MENSAGEM N• 33, DE 1987

ExCelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Çonstitui_s:ão Federal,
tenho a honra de submeter à_elevada deliberação
de Vossas Excelêpç(as, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Administração Pública da
PreSidência_da República, o anexo projeto--de lei
que~ ''alspõe sobre o aproveitamento dos servidores da EmPresa de Engenharia e Construção
de Obras Especiais S.A. (ECEX) no Departamento
Nacional de Estriidas-de Rodagem".
Brasília, 16 de fevereiro de 1987. -José Sar-

ney.
EXPOS!ç:AO DE MOllVOS N• 17, DE 30 DE JA~ ~ NEIRO DE 1987, DO SENHOR MINIS1RO DE
ESTADO CHEFE DA SECRErARlA DE ADMINISTRAÇÃO ?(JBUCA DA PRESIDrnéiA DA
REPdBUCA,

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Empresa de Engenharia e Construção de

Obras Especiais SA - ECEX, vinculada ao Ministério dos Transportes e sob a orientação normativa e supervisão técnica do Departamento Naciõhal de Estradas de Rodagem - DNER, por
força da Resolução_ n9 5, de 24 de fevereiro de
1986, -do ConselhO• lnterministerial de Privatização, teve aprovado o programa de sua desa:tivação, consoante processo de liquidação previsto
pêlo Decreto n9 91.991, de 28 de novembro de
1985.

- 2. Em razão desse fato, veio ter a este órgão,
encaminhado por aquela Secretaria de Estado,
proposta dO aproveitamento, no Plano de C:lassificação de Cargos de que trata a Lei n~ 5.645,
de 1O de dezembro de 1970, dos servidores d;:;t
Empresa de Engenharia e Construção de Obras
Especiais S.A. - ECEX. A medida de que se
cogita deverá ocorrer na Tabela Permanente do
mencionado Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem.
3. Pelo que se informa, os servidores a serem
amparados pelo presente anteprojeto de lei so-mam o total de 1.225, dos quais 687 já pertencem
ao sistema de operaçáo de pesagem de veículos
localizados em várias Unidades federadas.
-4, (YaproVeitarõerlto do--pesSoal da ECEX no
DNER se justifica pela necessidade de obstar preM
juízos na execução dos programas que lhe são
pertinentes.
--s; Dia_nte de todo o exposto, tenho a honra
de submeter à elevada consideração de Vossa
Excelência o presente-antepiojeto de lei, acompanhado de , mensagem, consubstanciando a medídá de que se trata.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência- os meuS pf6testos de elevada estima
e distinta cçmsideração. - AIWzi_o Alves. Minis-trO~Chefe
Secretaria de Administraçãó PúbUca
da PresTâência da República.

-aa
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CONSEUiO INTERMINISTERIAL
DE PRNATIZAÇÁO

Resolução ~ 5/86
O Conselho lntenninisterial de Privatização, no

uso das atribuições que lhe conferem o Decreto
rt' 91.991, de28 de novembro de 1985, e a Porta~
ria lnterministerial no 10, de 15 de janeiro de 1986,
resOlve: "·
--- -- ~ -Aprovar o progiãma de desativação e liquidação da Empresa de Engenharia e Construção de
Obras Especiais - ECEX, nos termos d_o Aviso
n~ 34, de 5 de fev~iro _de .1986, observados os
seguintes aspectos:
1 -venda de suas instalações industriais;
:?-venda dOS equipamentos e materiais não
utilizáveis;
3- aproveitamento pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, do
corpo técnico e administrativo da empresa, inclusive daqueles especialmente contratados para
obras do próprio DNER, no nível das necessidades para a execução de seus programas;
4- incorporação pelo Departamento Naçional
de Estradas de Rodagem - DNER, dos ativos
e passivos remanescentes da Empresa -de Engenharia e Construção de Obras Especiais- ECEX:

e
5 - reformulação do Orçamento estabelectdo
para o Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem - DNER, no sentido de se promover
o ajuste de investimento e custeio das medidas
constantes dos itens 3 e 4, acima. Brasllia, 24
de fevereiro de -1986. --João Sayad, MinistroChefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, Presidente - Dilson Domingos Funaro. Ministro da Fazenda. Membro
- José Hugo Castelo Branco, Ministro da Indústria e do Comércio, Membro.
LEGISlAÇÃO CfTADA
LEI N• 5.645
DE 1O DE DEZEMBRl:JDE 1970

Estabelece dfretrlzes para a classffica~o de cargos do Serviço CivD da Onlão

e das autarquias federais, e dá outras
providências~

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu; Presidente, sanciono a seguinte lei:
Art. 1~ A classificação de cargos do Serviço
Civil da União e das autarquias federais obedecerá
às diretrizes ~belecídas na presente lei.
_ Arl 29 Qs __ cargoS serão classificados como
de provimento em comissão e de provimento efetivo, enquadrando-se, basicamente, nos seguintes
Grupos:

De Provimento em Comissão
1- Direção e Assessoramento Superiores. De
Provimento Efetivo;
U....:.. Pesquisa CientífiCa e Tecnológica;
DI- Diplomacia;
IV- Magistério;
V- Polícia Federal;
VI- Tributação, Arrecadação e FIScalização;
VII -Artesanato;
VIU --Servis;os Auxiliares;
IX- Outras-atividades de nível superior; e
X-Outras·atividades de níveJ médio.
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Segundo a correlação e afmidade, a

natureza dos trabalhos ou o nível de conhecimentos aplicados, cada Grupo, abrangendo várias
atividades, compreenderá:

I - Direção e Assessora mente Superiores: os
cargos de dlreção e assessoramento superiores

da administração cujo provimento deva ser regido
pelo critério da confiança, segundo for estabelecido em regulamento;
,
H-Pesquisa Científica e Tecnológica: os cargos com atribuições, exclusivas ou comprovada-

mente principais, de pesquisa científica, pura ou
apllcada, para cujo provimento se exija diploma
de curso superior de ensino ou habil~ção legal

equivalente 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 d2
magistério de todos os níveis de ensino;
V- Polícia Federal: os cargos com atribuições
de natureza policial;
VI- Tributação, Arrecadação e Fiscalização:
os cargos com atividades de tributação, arrecadação e fiscalização de tributos federais;
VD -Artesanato: os cargos de atividades de natureza permanente, principais ou awa1iares, reladanados com os serviços de artffice em suas
várias modalidades.
Vlll- Serviços Auxiliares: os cargos de atividades administativas em geral, quando não de nível
superior;
IX- Outras-atividades de nível superior. os demais cargos para cujo provimento se exjja diploma de curso superior de ensino ou habilitação

legal equivalente.

_

X-Outras-atividades de_nível médio: os demais cargos para provimento se exija diploma
ou certificado de conclusão de curso _de grau médio ou habilitação equivalente.
Parágrafo únic:o. As atividades reladonadas
com transporte, conservação, custódia, operação
de elevadores, limpeza e outras assemelhadas serão, de preferência,. objeto de execução indireta,
. mediante contrato, de acordo com o art. 10, §
do Decreto--lei nç- 200, de 25 de fevereiro de
1967.

n,

Art. 49 Outros Grupos, c6m cclracterlSticas
p'róprias, diferenciados dos relacionados no artigo
anterior, poderão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles, se o justificarem as necessidades da Administração, mediante ato do Poder

Executivo.

·

Art 5° Cada Grupo terá sua PróPriã escata
de nível a ser aprovada pelo Poder Executivo, atendendo, primordialmente, aos seguintes fatores:
I - importância da atividade para o desenvolvimento nacional;
II-complexidade e responsabilidade das atribuições exercidas; e
m- qualificações requeridas para o desempenho das atribuições.
ParáQrafo úilic:o. -- Não haverá correspondência entre os níveis dos diversos Grupos, para ne-nhum efeito.
Art. & A ascensão e a progressão funcionais
obedecerão a critérios seletivos~ a serem estabelecidos pelo Poder Executivo, associados a um
sistema de treinamento e qualificação destinado
a assegurar a permanente atualização e elevação
do nível de eficiência do funcionalfsmo.

Art. 7o O Poder Executivo elaborará e expedirá o novo Plano de Oassificação de Cargos,
total ou parcialmente, mediante decreto, observadas as disposições desta. lei.
Art. 89 A implantação do Plano será feita por
órgãos, atendida uma escala de prioridade na qual
se levará em conta preponderantemente:
1- a implantação prévia da reforma administrativa, com base no De_creto-lei n9 200, de 25
de fevereiro de 1967;
D- o estudo quantitativo e qualitativo da lotação dos órgãos, tendo em vista a nova estrutura
e atribuições decorrentes da providência mencionada no item anterior; e
III-a existência de recursos orçamentários par~ fazer face_às respectivas despesas.
Art. çr- A mtnsposição ou transformação dos
cargos, em decorrência da sistemática, prevista
nesta lei, processar-se-á gradativamente considerando-se as neCessidades e conveniências da Administração e, quando ocupados, segundo critério
seletivos a serem estabelecidos para os cargos
integrantes de cada Grupo, inclusive através de
treinamento intensivo e obrigatório.
Art. 1O.

O_ órgão central do Sistema ele Pes-

soal expedirá as normas e instruções necessárias

e coordenará a execução do novo Plano, a ser
proposto pelos Ministérios, órgãos integrantes da
Presidência: da Repób]jca 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 atualizado.
§ 29 Para a correta e uniforme implantação
do Plano, o órgão central do Sistema de Pessoal
promoverá gradativa e obrigatoriamente o treinamento de todos os servidores que partidparem
da tarefa, segundo programas a serem estabelecidos com. esse objetivo.

Art. 11. Para assegurar a uniformidade de
orientação dos trabalhos de elaboração e execução do Plano de Oassificação de Cargos, haverá,
em cada Ministério, órgão integrante da Presidência da República ou ~tarquia, uma Equipe
Técnica de alto nível, sob a presidência do dirigente do órgão de pessoal respectivo, com incumbência de:
1- determinar quais' os Grupos ou respectivos
cargos a serem abrangidos pela escala de prioridade a que se refere o arl 87??{) desta lei;
n- orientar e supefV!sionar os levantamentos,
bem como rea1izar os estudos e análises indispensáveis à inclusão dos cargos no novo Plano; e
· m- manter com o órgão central do Sistema
de PesSoal os contatos necessários para correta
elaboração e implantação do Plano.
Parágrafo único. Os membros das equipes de
que trata este artigo serão designados pelo Ministro de Estado, dirigentes- de órgãos integrantes
da Presidência da Repúblic::a ou de autarquia, devendo a escolha recair em servidores que, pela
sua autoridade administrativa e capacidade técni- ca, e-stejam em condições de_exprimir os objetivos
do Ministério, do órgão integrante da Presidência
da República ou da autarquia.
Arl. 12. _O novo Piaria de aassificação 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 O!J autarquia, um número de cargos
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inferior, em relação a cada grupo, aos atua1mente
existentes.
Parágrafo ónico. A não observância da_norma
contida neste artigo somente será permitida:
a) mediante redução equivalente em outro
grupo, de modo a não haver aumento de despesas; ou
b) em casos excepdonais, devidamente justificados perante o órgão ç_entral do Sístema de_ Pessoal, se inviável a providência indicada, na alínea
anterior.
Art 13. Observado o disposto na Se~o Vlll
da Constituição e em particular, no seu art. 97,
as formas de provimento de cargos, no Plano
de Classificação decorrente desta lei, serão esta,belec:idas e_disdplínadas mediante normas regulamentares específicas, não se lhes aplicando as
disposições, a respeito, contidas no Estatuto dos
Furu:ionários Públicos Civis da União.
Art 14. O atual Plano de Classificação de
Cargos do Servidor Civil do Poder Executivo, a
que se refere a Lei n9 3.780, de 12-7-60 e legislação posterior é _considerado eXtinto, observadas
as disposições desta lei.
Parágrafo único. A medida que for sendo implantado o novo Plano, os cargos remanescentes
de cada categoria, classificados conforme o sistema de que trata este artigo, passarão a integrar
Quadros. Suplementares e, sem prejuízo das promoções e acesso que couberem, serão suprimidos, quando vagarem.
Art. 15. Para efeito do disposto no art. 108,
§ 1o;., da Constituição, as diretrizes estabelecidas
nesta lei, inclusive o disposto no art 14 e seu
parágrafo único, se aplicarão à classifica~o dos
cargos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário,
dos Tnbunais de Contas da União e do Distrito
Federal, bem como à classificação dos cargos
dos Territórios e do Distrito Federai.
Art 16. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, reVogadas as disposições em
contrário.
Brasma, IOde dezembro de 1970; t499dalndependência e 82• da República- El'ÚUO G. Mt!DJCJ- Alfredo Buzald -Adalberto de Bar·

ros Nunes -Orlando Gelsel -Mário Gibson
Barboza - Antônio Delfim Netto - Mário
David Andreazza - L. F. Clme Uma - Jar-

bas G. Passarinho- JúUo Barata - Márcio
de Souza e Mello - F. Rocha Lag&l- Marcus Vlnfclus Pratini de Moraes - Antônio
Dias Leite JúnloJ" - João Paulo dos Reis

Velloso - José Costa Cavakantl - Hygino
C. Corsettl.

DECRETO N• 91.991 •.
DE 28 DE NOVEMBRO DE 1985
Dispõe sobre o processo de privatização de empresa sob controle direto ou
indlreto do Governo Federal, e dá oubas
provld~das.

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 81, itens me V,
da Constituição, dec:reta:
Art. 1~ O Programa de Privatização englobará
os processos de privatização de empresas sob
o controle dtreto ou indireto do Governo Federal
e compreenderá indistintamente a abertura do
c:apital social, alienação de participações acionárias e desativação dessas empresas.
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Art. 2 11 O Presidente da República determinará, mediante decreto, a inclusão das empresas
no Programa de Privatização.

Parágrafo único. Os Ministros de Estado poderão sugerir ao Presidente da República a inclusão de empresas no Programa de Privatização.
Art. 3 9 Consideram-se el)quadráveis no Programa de Privatização:

-

I - as empresas que, havendo sido criadas pelo
setor privado, passaram para o controle direto
ou indireto do _Governo Federal, em decorrência
de inadimplênda de obrigações, execução de garantias ou situações análogas;

·

II- as empresas criadas pelo Poder Públiçp
que não mais devam pennanec_er sob o controle
e direção do Governo Federa]~ por já existir, sob
controle naci_onal, setor privado sufidentemente
desenvolvido e em condições de _exercer as atividades que lhes foram atribuídas;
.
UI- as subsidiárias das empresas instituídas
pelo Poder Público, cuja existência não seja indispensável à execução_ dos objetivos essenciais da
empresa controladora e importem em injusta ou
desnecessária competição com as empresas privadas nacionais.
Art. 4~ Não será. transferido o controle acionário de empresa:
__
_
I-incumbida dê atividade diretamente vinculadas à segurança nacional;
D- submetida ao regime de monopólio estatal;

• m- responsável pela operacionalidade de in-

fra-estrutura de insumos de importância estratéQia, cujo controle o Estado mantenha para viabilizar o desenvolvimento do_seto_r_'privado, sem
.com ele competir.
Art. 5'1 Ficam mantidos os enquadramentos
das empresas sob contro_le __c;fu'~to ou indireto do
Governo Federal no Programa_ de Privatização,
que se verificaram, mediante Exposição de Motivos. aprovada pelo Presidente da República, até
esta data, aplicando-se aos respectivos processos
de privatização as disposições _deste de_cr_eto~ ,
Art 6~ Fica instituído o Conselho Interminis~al de Privatização, com a finalidade d~ _enquadrar os processos de privatização, na forma deste
decreto,
§ 19 O Conselho, a que Se- refufe este artigo,
é constitu_ído pelos Ministros.~ de --~_do,__Çhefe
da Secretaria de Planejamentç> da Presidência da
República, que o presidirá; Fazenda; Extraordinário para a Desburocratização; Indústria e Comércio; e pelos Ministros_ de Estado que tenham
empresa vinculada à sua ~ta induída_l}9 Programa de Privatização.
§ 29 O Conselho, referido no caput deste arti~
go, contará com uma Secr.etaria e apoio técnico
e administrativo, incumbida da coorden,ação e
acompanhamento de todos_ os processos incluídos no Programa de Privatização, a qual contará
com suporte técnico e administrativo da SEPLAN,
sem ônus adicionais para o Tesouro.
Art. 79 Os processos de privatização serão
conduzidos pelo Ministro de _Estado, a que esteja
vinculada a empresa inserida no Programa de
Privatização, e obedecerão a critério peculiares
a cada caso, obedecidos os s~g1,1intes princípios
básicos._
__
I - na definição da_ operação de privatização,
o Ministro de Estado competente contará com
o assessoramento de empresa de consultaria do
setor privado;

n-a operação, definida na forma do item ante·
rior, deverá atender ao interesse público e, na
sua montagem, basear-se na"s p["átiCas usuais do
mercado, inclusiVe -qUi:iil.to aO valor da venda;
m-a operação de privatização será ampla~
mente divulgada, em toQas as suas fases, de modo a assegurar o conhecimento público das conM
diÇões em que· ela se processará; e
IV- nas hipóteses de transferência do controle
adonário.:
a) os adquirentes serão cidadãos brasile[ros
residentes no País, ou empresas ou grupos de
empresas sob Contro_le nacional; classificados segundo os critérios de tradição e idoneidade; di·
mensão económica compatível com o vulto da
operação e capacidade técnica;
b) as operações serão_analisadas_e_assistidas
por empresa de auditoria externa, com o objetivo
de relar pela transparência e lisura de todas as
fases da transação;
c) as operações de transferência serão, sempre que possível, concretizadas por intermédio
das Bolsas de Valores;
d) poderão ser estudadas alternativas de financiam~nto;

e) poderão ser oferecidas condições que facilitem a_ ?lqulsiçã_o_ de ações para os empregados
da empresa cujo controle esteja sendo transferido.
Art. & O Ministro de Estado da área a que
esteja vincuJada a empresa sob regime de privatização contratará empresa externa, para os efeitos
do item I do art. 79 deste decreto.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, caberá ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Económico Social- BNDES, selecionar e cadastrar empresas de reconhecida reputação _e tradicional atyação em atividades de negociação de
capitaJ e transferência de controle acionário.
Art. 99 Alcançada defmição Satisfat6ria para
a operação de privatização, o Ministro da área
submeterá à aprovação do_ Conselho lnterrninisterial de Privatização proposta detalhada de concretização da operação, descrevendo cada etapa
do processo.
Parágrafo único. Aprovada a operação de privatização pelo Conselho lntenninisterial, o Ministro da área encarregar-se-á da sua execução.
Art. 1O. O Ministro de Estado da área contratará_ empreSa de auditoria exte_rna, na hipótese
prevista na alínea b do item IV, do art. 79 deste
decreto.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, caberá à Comissão de Valores Mobiliários selecionar
e cadastrar empresas de ilibada repUtação e fradidO_Qa] atuaç:ão em atividades de auditoria externa,
para os fins deste artigo.
Art. 11. Nos casos de transferência de controle acionário que envolvam operação de fmanciamento, o MiniStro de Estado da área solicitará
o assessoramento" técnico do Banco Central do
Brasil, o qual, para esse fim, aiticular-se-á com
fontes tradicionais de financiamento e investidores instltucion~.. _ _·_
Art. 12. Conchiído cada processo de opera~
ção de privatização, o Ministro -de Estado da área
encaminhará ao CónseJho Interministerial de Pri~
vatização reiat6rio detalhãdo de todas as etapas
para ampla divulgação, acompanhado do parecer
da empresa ,de auditoria externa, nos casos de
transferência do controle acionário.
M 13. Fica vedada, a partir da vigência des~
te decreto:
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I - a criação de novas empresas sob o controle
direto ou indireto da União.
n-a aquisião ou absorção direta ou indireta
de empresas privadas por empresas não financeiras controladas direta ou indiretamente pela
União;
III- a implantação de novos empreendimentos, visando à produção e/ou a comercialização
de produtos, tão expressamente estabelec:idos
nos objetivos dos estatutos sociais da empresa
estatal;
IV- a formalização de acordos de acionistas
entre empresas privadas e empresas estatais não
fmanc~iras, sem o prévio assentimento da Seqetaria de Planejamento da Prestdência da RepúbliCa;
V- nova subscrição de ações em empresas
sOb controle da iniciativa privada, por empresas
estatais não financeiras, sem o prévio assentimento da Secretaria de Pianejamento da Presidênci_a
da República; e
VI- a abertura de capital social de empresas
estatais, sem a anuência expressa, mediante de~
creto do Presid~nte da República.
Art. 14. O Presidente do Conselho Intenninisterial de Privatização manterá o_ Presidente da
Repúbliqa permanentemente informado a respei~
to do andamento de cada processo de_ privatização, constituído na forma deste decreto.
Art 15. Este decreto entra em vigpr na data
de sua pl;lblicação.
_Art. 16. Revogarr:!-se_as disposições em contrário.
Brasília, 28 de novembro de 1985; 1649 da Independência e 97~ d_a República. - JOSÉ SARl'!EY -João Sayad-

DECRETO-lEI N• 2280,
DE 16 DE DEZEMBRO DE I 985
Cria, mediante trariSfOnnação, empregos na administração federal dlreta e nas
autarquias federais e dá outras providênciasO Presidente da República, no uso das ~:tnbui
ções que lhe confere o art. 55, item lU, da Consti·
tuição decreta:
Arl 19 São criados, mediante transformação
e sem aumento de despesa, empregos no Plano
de ClasSificação de Cargos, iristltuído pela Lei n9
5.645, de 10 de dezembro de 1970;necessárlos
à classificação dos atuais servic:lores ç::ontratados
pelos órgãõs da administração federal d.i(~ta ou
ailtãrqUias federais, para desempenho de atMéia~
des de caráter perrrianente e retribuí-dos ·c;:om
reCUrSos de pessoal.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não
se aplica aos servidores:
:_ ~) ocupantes de funções de confiança p"erténcentes ao GrUpo Direção e Assessoramento Superiores de que trata a Leí n95.645, çle l970, ou
de Função de Assessoramento Superior a que
alude o artigO 122 do Dedeto-lei nO? 200, de 25
de févereifo de 1967, na redação dada pe:l() Decre~
to-lei nO? 900, de 29_ de setembro de. 1969;, -__
b} que se referem o § 1? do arti_Q-o 69 da Lei
n9 4.341, de 13 de junho de 1964 e o Decreto-lei
n 9 1241, de 11 de o1,1tubro de 1972;
c) de n[vd superior, ocupantes de empregos
qt!e ~Xtlam especialização correlata com o respectivo grau de formação universitária, nos órgãos
ou autarquias voltados para atividades de execu-
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ção, fomento e controle de pesquisa e desenvol·
Vimento científico e tecnológico e registro da pro-

priedade industria], facultada a opção, no prazo
de 90 (noventa} dias, contado na data da entrada
em vigor deste decreto-lei, pela inclusão no Plano

de Classficação de Cargos.
d) Auxiliares Aduaneiros, contratados em caráter excepcional e por prazo determinado para
a desempenho de atividades de que trata o arl
6'? do Decreto..lei n~ 1.437, de 17 de dezembro
de 1975, remunerados por recursos do Fundo
Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento
das Atividades de Fiscalização -

FUNDAF;

e) contratados pela União, no- exterior, para
a prestação de serviços em localidades situadas

fora do Brasil;
f) bolsistas, estagiários e credenciados para
prestação de serviços.
Arl 29 Os servidores serão classificados após
habilitação em processo seletivo interno, apUcado

pelas unidades de pessoal dos órgãos ou autarquias a que pertencem, sob a supervisão do Departamento Administrativo do Serviço Público.
Parágrafo único. Os seMdoreS iilabilitados ou
que não participarem do p-rOcesso seletivo de que
trata este artigo serão submetidos a treinamento
e a nova avaliação.
Art. 39 Os servidores serão localizados .oa primeira referência da classe inicial da categoria fundonal, cujas atribWções guardem corre1ação com
as dos empregos ocupados na data de vigência
deste decreto-lei, obseiVada a esc_ol.:Jridaçle ou habilitação profissional exigida para o ingresso na
mesma categoria funcional.
Parágrafo ·único. Os servidores localizados
nos telTtlOS deste artigo serão reposicionados em
uma referência para cada 18 (dezoito) meses de
efetivo exercício no emprego ocupado na data
de que trata este artigo.
Art 49 Se as atribuições inerentes aos empre-gos que os servidores optantes ocupam não estiverem previstas no Plano de Oassificação de Cargos de que trata a Lei no5.645, de 1970, considemr-se-á, para efeito de indicação da categoria funcfonal, emprego semelhante quanto às atividades,
ao nível de responsabilidade, à complexidade e
ao grau de escolaridade exigidos para o respectivo

desempenho.
Art 59 Na hipótese de os servidores de que
trata este decreto-lei estarem percebendo remuneração superior à resultante_ da classificação, observado o disposto no parágrafo único do art.
3~", ser-lhes-ão asseguradas diferenças individuais,
oomo vantagem pessoal nominalmente identificável, em que incidirão os reajustamentos gerais
de vencimentos e salários.
§ 1" As gratificações e demais vantagens a
que os seiVidores venham a fazer jus em decorrência da classificação serão calculadas nos termos da legislação pertinente.
§ 2'i' As diferenças individuais de que trata este artigo serão reduzidas sempre que os servidores, por qualquer motivo, mudarem de referência
ou de categoria funcional.
Art. 6~> Aplica-se o disposto neste decreto-lei
à classíftcaçã.o dos docentes contratados _e retribuídos pefa dotação específica de pessoal, na car~
reira de Magistério Superior e de 1~> e 2'1 Graus
do Serviço Civil da União e das autarquias federais.
Parágrafo único. O tempo de efetivo exercício,
no emprego de magistério ocupado na data de

vigência deste decreto-lei, será considerado para
efeito de progressão funcional na carreira de Magistério Superior e de 1o e 29 Graus, nos tennos
das normas pertinentes especificas.
Art. 79 A classificação dos servidores de que
tratam os art. 19 e 69 será feita pelo Departamento
Ad_!llinistrativo do Serviço Público, p_rçmovendo~
se o ajustamento da lotação com observância
dos percentuais ftxados para progressão funcio-
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Art. 21 O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 60 (sessenta) dias_, contados da
sua publicação.
Art. 3? ~a l~i _entra em vigor na data 9e sua
publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições contrárias.
JustiHcaçáo

naL
Arl 8'1 Os Órgãos de Pessoal sub-meterão ao
Departamento Administrativo do Serviço Público
a proposta de inclusão dos servidores de que tratam os arts. 1" e 69 até 30 de jUnho-de 1986,
sendo consideradas automaticamente extintas as
respectivas tabelas, com a classificação dos servidores de que trata o caput do art. 2~. ressalvadas
as exclusões a que se refere o parágrafo único

.doartl•

§ 19 Os servidores habilitados na avaliação
de que trata o parágrafo único do art. 29 serão
classificados até 31 de dezembro de 1986.
§ 2 9 Os servidores que não forem habilitados
na avaliação de que trata o parágrafo anterior
terão os contratos de trabalho rescindidos.
Art. 9? Os efeitos financeíros da classificação
de que trata este decreto-lei vigorarão a partir
de:
I - 19 de janeiro d_~ 1986, para os _servidores
a que s_e refere o Caput do art. 21.
II- 19 de julho de 1986, para os servidores
a que se refere o§ ]9 do art. &
__ Art. 1O. As despesas decorrentes do disposto
nesse decreto-lei serão atendidas à conta das dotações próprias do Orçamento da União e das
autarquias federais.
Art. 11. O Ministro Extraordinário para As~
suntos de Administração expedirá, por intermédio
do Departamento Administrativo do Serviço Público, as normas complementares necessárias à execução do disposto neste decreto-lei.
Art. 12. Este decreto-lei entra em vigor na data de su~ publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições em i:on,trárlo.
Brasília, 16 de dezembro de 1985; 164~dalnde
pendência e 97~ da República. - JOSÉ SAR~
NEY- Aluizlo Alves.

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira)
- O ExPediente lido Vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo
Sr. Primeiro-Seçretádo._

É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
1'1• 21, de 1987
- Obriga as emissoras de televisão a exl~
bir em suas programações diárias de rumeS estrangeiros, pelo menos um mme

com legendas em português.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1o As emissoras de televisão em atividade
no País são obrigadas a exibir, nas suas programações de filmes estrangeiros, pelo meno_s dois
filmes com legendas em português, entre 2• e
6• feiras, e mais dois na programação de sábado
e domingo, sem prejuízo do disposto no Decreto
Ill' 544, de 31 de janeiro de 1962.

O Decreto

~CN)

n9 544, de 31-1-62, _instituiu

a dublagem obrlgatória__dos filmes com faixas de
áudio gravados em língua estrangeira, fato que
enesejou maior atração e dfvufgação do cinema
entre a população brasileira, massificando a veicu·
Iação da arte cinematográfica, como expressão
cultural de muitas latitudes. Messe considerável
de telespectadores, analfabetos ou semi-alfabe~
tiza.dos, teve, atravéS da dublagem, acesso à linguagem cinematográfica, o que, sem dúvida, significou um avanço poSittvo na comunfcação e
democratização de um bem e produto cultural.
Até o Sindicato que congrega os dubladores saudaram o advento da lei, sensfvels ao se_u alcance
sócio--cultural, em beneficio dos deficientes auditivos. Por outro lado, mühares de brasifeiros, com
deficiência_auditiva, foram marginalizados da comunicação do cinema, que passou a ser uma
mímica quase ininteligível, "imagem e movimento
sem som".
•
A Lei n1 6.606, de 7 de dezembro de 1979,
cujo projeto foi ele nossa autoria, obrigou as emissoras de televisão a incluir, _nas suas programações semanais de filmes estrangeiros, um filme,
pelo menos, com legendas em português, o que
corrigiu, em parte, aquela injustiça criada com
a dublagem obrigatória, atraindo, mesmo que
ocasionalmente, de novo para o cinema, aquele
público. A vigência da lei constituiu um avanço,
sem dúvida, porém o seu cumprimento, bastante
retardado pela injustificada demora da sua regulamentação, ainda irregular e fntennitente, deve e
pode agora, ser ampliado no rol dos direitos huM
manos e sociais, já assegurados e .consagrados
em outros países. CoriVém lembrar, neste aspecto, o modo e a hora lnsólitas de elaboração do
decreto que regulamentou a lei (tardiamente, quase três anos após a sua promulgação), na calada
da noite, a que horas só Deus sabe...
O deficiente auditivo, ho seu mundo de silêncio
ou de poucos sons, tem uma dificuldade natural
para convivência e a integração sedai§. Diante
de muitas barreiras e adversidades, ele sofre toda
sorte de discriminação, na famllia, na escola, no
trabalho, no lazer, até mesmo no exercício natural
e legítimo d~ cidadania. O isolamento ac(lstico,
a sua deficiência física, são transformados em
"diferença" moral, civil, social. No seu universo
silencioso, muitas vezes atordoante e desumano,
o surdo-mundo e o portador de alguma deficiên·
cia auditiva constróem ideologia, moral, teologia,
sfmbolos e valores, próprios de quem não parti-cipa do mundo da maioria, pois estão privados
de grandes parte das informações sonora$. Esta
moral, esta ideologia cósmica e humana, individual, doS deficientes auditivos se coletivizam em
seus pontos semelhantes e comuns, e são claramentes manifestadas na união e solidariedade
que- praticam informalmente e nas suas associaçõ_es beneficentes, educativas e 'sócio-cul_turais.
Entretanto, _fora desses espaÇOS de identidade,
o defidente auditivo sobrevive, quase sempre, só.
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sem companhia, sem diálogo, Sem muitas escolhas ou alternativas para caminhar, crescer, sonhar, criar e construir. O Estado brasileiro não
tem dado ao deficiente auditivo,

cOmO

de resto

a outros deficientes físicos e mentais, a merecida
atenção relativamente à saúde, à educação formal
e profissional, ao trabalho, enfim à promoção humana e s6cio-econômica. Quando não está ausente, o Estado ensaia, timidamente, pouquíssi-

mos programas de assistência e estímulo, restritos, frágeis, limitados pela falta de recursos, viabilidade e abrangência. O deficiente auditivo poSsui
potencialidades, vocações admiráveis a serem devidamente respeitadas e consideradas, pois são

cidadãos plenos e produtivos, homens e mulheres
sadios e capazes.
Este projeto procura, sem diferenças ou f_llan-.

tropias, convocar o deficient~ auditivo para o convívio social regular, para a vida cUltural participativa, tendo em vista ser ele um cidadão que,
em virtude da privação de urn dos seuS sentidos,
se vê, quase sempre diminuído no· mercado de
trabalho e postergado na vida social e cultural.
A proposta atende aos anseios das instituições
de deficientes auditivos do País e oferece maiswna alternativa de integração e desénVolvimento
s6c:io-cultural a 800 mil brasileiros cujoS direitos·
e deveres não podem ser postergados pela discriminação e intolerãnda.
Sala das Sessões, 22 de junho de 1987. Senador Jarbas Passarinho.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO N• 544
DE3LDEJANEIRO DE 1962

Revoga o Decreto .r 50.450, de 12 de
abril de 1961, que regula a projeção de
peliculas cinematográficas e a propaganda comercial através das emissoras de
televisão e Institui novas normas que
passarão a regular a mesma matéria.

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
- - - O projeto lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira)
-Sobre a mesa, comunicações que serão lidas
pelo Sr. Primeiro-Secretário.
São lidas as seguintes

COMUNICAÇÕES
Brasilia, 22 de junho de 1987
Excelentíssimo Senhor
Senador Humberto Lucena
MO. Presidente do Senado Federal
Nos term6's regimentais, comunico a Vossa Excelênda que me ausentarei do País, em viagem
particular, à República do Peru, no período de
23 a 28 de junho do corrente ano.
Atenciosamente, Senador JamJJ Haddad.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa ExcelênCia, de acordo com o disposto no art. 43, alíena
"a'', do Regimento Interno, que me ausentarei
dos trabalhos da Casa a partir do dia 23 de junho
de 1987, para breve Viagem ao estrangeiro, em
caráter particular.
Atenciosas saudações, Senador Nelson Wedeldn.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-A Presidência-fica ciente.
O SR. PRESIDENTE (José Jgnáclo Ferreira)
-A Presidênda _recebeu a Mensagem n9 101,
de 1987 (n' 161/87, na Origem), de 19 de junho
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República, nos termos do art. 42, item VI, da
ConstJ1ujção, e_de acordo corO o art 29-da Resolução no 93n6, do Senado_ Fe9~ral, solicita autorização para que a Prefeitura Municipal de Campinas (SP) possa COI_'ltfatar operação de crédito,
para o fun que especifica.
Nos termos da Resolução n°-1, de 1987, a Presidência designará, oportunamente, o Relator da
mªtéria.
- -- -

O SR. PRESIDENTE (José_ lgnácio Ferreira)
A Presidência recebeu a Mensagem n9 102,
de 1987 (n• 162/87, na origem), de 19 de junho
do corrente ano, peta· qual o Senhor Presidente
da República, nos termos do art. 42, item VI, da
Constituição, e de acordo com o art. 2 9 da Resolução n? 93n6, ·..ao Senado Federal, solicita autorização para que o Governo do Estci.do de Santa
Catarina possa contratar operação de_ c.rédito, para o fun que especifica.
-Nos termos da Resolução n_~ 1, de 1987, a Presidência designará, oportunamente, o relator da
matéria.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-A Presidência recebeu, do Prefeito de Jui_z de
Fora, Estado de Minas Gerais, o Ofício n9 S/18,
de 1987 (n<? 394/87, na origem), solicitando a
retiflcação da Resolução n9 255, de 1986, que
Ç]utor®Li_a~el~--~unidpio a contratar operação
de crédito no vaiOrae -Cz."$ Iô.304.500,00 (dez
milhõeS, trezentos e quatro mil e quinhentos cruzados).
NostermosdaResoluçãon~ l,de 1987,aPresidência designará, oportunamente, o relator da
matéria.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao-emrn'ente Sénador João
Meneies, com·o Uder dq_ PFJ- -

-

. O SR- JOÃO MENEZES (PFL- PA Como
üder.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Queremos, em primeiro lugar, nos referir a Ma·
quiavel, quando disse: "Quem qulser reformar an~
tiga organização de um Estado livre con~erve,
pelo menos, a-sombra das antigas instituições".
Dentre os temas que a Assembléia Nacional
Constituinte considerou fundamentais para a ela__ J;>oraçâo do Projeto de Constituição, destaca-se
q da_Orgãnlzação dos Poderes e Sistemas de Go-VE::rno, atribuído ao estudo da terceira Comissão
temática ·qL.ie-·se ~deSdobrou ein três Subcomissões:
-------

a) do Poder Legistâtivo;
b) do Poder Executivo;
c) do Poder Judidário e do Ministério Público.
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Observe-se, a propósito, que a Assembléia Nadona! Constituinte não criou nenhuma Subcomissão específica para o Sistema de GoVerno,
mas é óbvio que há de haver prévia escolha do
modelo político, para que se possa, depois, dispor
sobre a OrganiZação dos Poderes.
- RciQfstre-se, também, que, aparentemente, pela própria designação dada a essas Coinissões
e Su]::u::omissões temáticas - a Assembléia Nacional ConstitUinte já se manifestc>U favOráveJ à
inserção, no futuro te"xto constitucional, do vocábulo "Poderes", tradicional em nossas Canas
Magnas, ao invés de funções, autoridades oU -6rgãos da soberariia, conforme vem sendo a preferência observada em Constituições recentes, .como as da França, Espanha e Portugal.
Ora, já es!3ndo em curso o prazo no qual os
Constituintes poderão oft;:r.ecer _sugestões para
ela_Doraçâo do Projeto de Constiti_tiç~o, as qlia_is
serão encaminhadas e discutidas, afigura-se
oportuno traZer a1gumas reférências básicas, embora despidas de complexidade, mas qqe ensejem optar por esté ou aquele Sistema de Governo,
antes de se definir referida Organização dos Poderes. Como é sabido, se abstrairmos do regime
colegiaL governo de as-sembfêia ou convendonal
(vigente na Confederação Suíça e, quiçá, na
URSS), há, essencialmente,_ dois sistemas de governo, considerados clássicos - o parlamentarismo inglês e o presidencialismo norte_-am_ericano - que têm inspirado inúmeras ~ariantes,
com maior ou menor influência recebida de cada
um desses modelos, geralmente rotulados de
"Sistema híbrido", Ou "misto", mas também de
semipresidehciaHsmo, semiparlamentarismo,
parlamentarismo moderno ou outra qualquer designação.
A reprodução, pura e simples, daqueles modelos clássicos jamais terá existido, até porque cada
povo há de respeitar a sua história e a própria
cultura, mas, sobretudo a partir da Constituição
de Weimar, de 1919, têm sido cada vez mais
intensas as influências reçíprocas dos diversos
modelos, residindo, talvez, as inovações na combinação engenhosa de competências funcionais
e.'1tre o Parlamento. Q Governo e o Chefe-de Estado, sem prejuízo do fortal~C-iffielltO-dã--Ma-QiStfãtura.
· ·
É no contineitte americario, obviamente, que
se tem verificado a maior ocorrência dii adoÇãb
da·forma presidencial de govemo,-cujas Características principais seriam:
_
a) separação formal dos Poderes, embora, de
fato; exista a supremacia pessoal do Presid~n!e
da República;
Jl) ausênCia- de responsabilidade política do
Executivo_ para com o Legislativo, eis que o Pr~si
dente da República escolhe e dewite livremente
os seus ni(nistros, perante ele responsáveis pela
administração pública;
c) restrito direito de iniciativa no processo legislativo, contrabalançado pelo poder de veto, do
Presidente da República;
- -d) _exercício do comando supremo das Forças
Armadas e a direção da política externa pelo Presidente da_ República.
O presidenCialismo teni Sido criticado como
o regime de um homem só, sendo de lembrar
que um arguto observador diplomático, 8p6s analisar a atuaçãó dos homens fortes da América
Latina e compará-la com o caso brasileiro no
período de 1889 a 1934, deu a seu estudo o

1184 Terça-feira 23

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção D)

sugestivo título de "Sua Majestade o Presidente
do Brasil" (Erriest Hambloch, ed UNB, 1981 trad.).

_

Na América Latina - conquanto se venha
constatando a adoção de certas práticas tipicamente parlamentares (<:.orno a eventual partici·
paçãa de deputados e senadores na composição
do Governo, ou_o comparecimento dos ministros
ao Congresso para defesa e justificação de seus
atas administrativos)- o presidencialismo, embora híbrido, vem-se caracterizando cada vez mais

como "ditadura legal". Sob esse ângulo, tem-se
afastado, crescentemente, do modelo clássico do
presidencialismo rnoderado norte-americano,
que, por sinal tem evoluído para um "Governo

Congressional", ou "sistema de supremacfa congressual", haja vista a importância das -comissões
Pem1anentes da Câmara de Representantes no
processo legislativo (sobretudo pela prática de entendimentos pessoais com os Secretários de Governo) e, mais ainda, o papel proeminente do
Senado _quanto à forte ihfluência nos negócios
estrangeiros, à participação efetiva na escolha dos
altos funcionários do GOverno, inclUSive âoS ministros da Suprema Corte, e à fiscalização real
da ação de diversos departamentos da administração pública (cf. Arthur _Machado Paupérie,
"Te_otia Democrática do Estado_'', ed. Palias, 1976,
V. I, págs. 186-195 e200-207).
Já depunha Rui Barbosa -ele que tanto contribuiu, doutrinariamente, parã -a redação da nossa
primeira COnStituição republiCana de 1891, presidencialista convicto nos albOres da República e,
ao final, crft!Co pessimista -e--desencantado das
instituições deturpadas:
"Deste feito, o presidencialismo _brasileiro
não é senão a ditadura em estado crónico,
a irresponsabilidade geral, a irrespOnsabilidade consolidada, a irresponsabilidade sistemática do Poder Executivo" (apud Paulo Bonavides, op, cit, pág. 390).
O ambiente político da hora presente é propício
a se colocar a questão de saber se estará o Br_asil
amadurecido para a redação do parlamentarismo,
sem incidir nos erros das experiências anteriores
como no nImpério, de 1847 a 1889; na República,
de setembro de 1961 a_janeir6 de 1963 e até
no periodo de João Goulart.
Estamos vendo que, agora, a luta na Constituinte é a mais acirrada, e estamos diante de um
verdadeiro vulcão, para não dizer que estamos
diante de um chemobyl capaz de destnür toda
a estrutura do Estado. Nessa luta da Constituinte
nós encontramos assuntos que estão atritando
a todo momento, sendo necessário que os homens sensatos, que tenham interesse em manter
a estrutura da Nação e fazer com que este País
progrida, os examinem com todo carinho e cuidado.
Há, por ·exemplo, o problema da aJ;istia, não
só a militar como a civil, qUe te-m que ser estudada
com todo o cuid,;-do, com toda a convicção, porque poderá trazer uma verdad_eira subversão em
toda a estrutura do País, quer na -õrdem hierárquica quer na ordem da produção económica
daNação.
Vemos que nesta Coristituiç:ão está se procurando até liquidar com o·SüprerqoTribunal Federal, transformando-o numa corte_ constitucional.
O -Senador Maurício Corrêa já nos brindou aqui

com um brilhante discurso, em defesa deste mesmotnbunal.
Terno__s__ o assunto referente à terra, que é dos
mais graves e que será renovado na Comissão
de Sistematiz_.:Jção e no Plenário.
A greve é outro ponto gravíssimo que tem a
enfrentar a Coristituinte, para encontrar seus pon·
tps determinantes e capazes de atender às classes
emjogo.
.
A Folha de S. Paulo de domingo nos traz
um longo trabalho com o subtítulo: ''Hanz Magnus
Enzensberger, em O Curto Verão da Anarquia",
evi_d__enc_la, através da vida do anarquista Durruti,
o fracasso do sindica~smo revoludonário.Nós, desde os primeiros dias em que assumimos a cadeira, no Senado, procuramos chamar
a atenção doS SfS: Senadores para esse período
de greve que se sucedeu. Aí está, essa greve revolucionária com que se pretende focalizar o País
a c:ada momento e__a_.çad~-instante. Não adianta
procurar soluções, não adianta encontrar novos
caniirifioS, porque -a SistemátiCa da greve está Vindo continuada, e seguidamente. O que procura
essa greve? Procura a desarticulação de toda a
esttutwa do País. Por esta razão que vemos com
muito cuidado e até com certa preocupação esses
movimentos que se fazem dia a dia.
Não adianta procurar uma solução. Agora mesmo temos o Plano Bresser, o novo plano económico do Governo, que foi Urna maneira de encontrar um caminho para os nossos mais graves problemªs, _
O PFL, através da Uderança do nobre Senador
Càrlos_Chi_arelli, que tem sido um bravo na luta
de procurar um caminho, que nos dê, pelo menos,
medidas que possam, na realidade, enfrentar essa
sJ_tuação caótjça, difícil, a que levou o País a cópula
do PMDB, que é a responsável por toda a precária
situação _e_conômica e financeira que atravessamos. E 'o PMDB, que assuni.iu as responsabilidades do Qovemo, não quer assumir a responsabilid.ade das ca:usas e dos efeitos dessa malfadada
política econômica.
Por esta razão Srs. Senadores, vemos com muito cuidado o que está acontecendo e temos esse
cuidado porque verificamos que já se está procurando, através de fórmulas ou meios, se chegar
àquilo que se denominou o "pacto do diabo",
pois quando o eminente Deputado Egídio Ferreira
Uma havia conCluído o seu· projeto na Comissão,
apresentando um período de cinco anos para o
mandato presidencia1,_çle acordo com as _conversações que havia efetuado, de ~epe_nte apresentou
parecer com quatro anos de mandato presidencial e no_dia seguinte já se encontrou urna fórmula
mágica para ficar o Presidente da República com
cinco anos e ajeitando uma fórmula especial de
regime parlamentarista. Isto por quê? Para eleger
q_nosso-amigo, Deputado Uly~s Guimarães Primeiro-Ministro. Não é possível que esse "pacto
do diabo",_ ou o pacto do cambalacho, como denominou o Deputado Expedito Machado, eminente representante do PMDB encontre c~,~-rso na
sociedade. Chegou o momento histórico _Qe abandonarmos os interesses pessoais, abandoõármos
o condicionamentO de ate"ndimento a grupos, para fazermos uma Constituição e criarmo_s uma
forma de Governo que realmente possa representar a estrutura da Naçã:o, que possa fazer com
que todos tenham realmente condi_ções de tr~ba
lf!ar e procurar o caminho que todos estão à espera.
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Não é possívef que estejamos fazendo esta
Constituinte para atender a grupos, a este ou
aquele interesse, agindo sempre Sob pressão ou
de pequenos grupos ou de grandes multinacionais, com o intuito de dar uma solução política
eventual para os novos problemas. São estes fatos
que nos têm preocupado. O qüe está acOntecendo na Assembléia Nacional Constituinte?
Nesta oportunidade, queremos maiS uma vez
deixar marcado o nosso posicionamento. Temos
de chamar a atenção dos homens sensatos para
que assumam uma atitude patrióUca e enfrentem
todas as pressões, tanto de pequenos como de
grandes grupos, e.que encontrem uma saída para
as dificu1dades que atravessamos.
O Sr. Mauro Benevides- V.~ permite
um aparte, Senador João Menezes?

-Ó SR.-JOÃO MENEZES- Com muita honra.
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador
JoãO Mene2:es, no momento em que V. Ex!' se
reporta ao tl:abalho de elaboração constitucional,
eu lhe digo que, durante a minha permanência,
neste final de semana, no Estado do Ceará, na
companhia; inclusive, do Presidente desta Casa,
Senador Humberto Lucena, fomos questionados,
tanto S. E.xl' como eu, a respeito dos rumos do
trabalho de feitura da nova Lei Fundarriental brasileira. Há, de fato, uma grande expectativa de todos
os--segmentos da sociedade civil brasileira. O trabalho realizado na fase inicial pelas Comissões
Teffiáticas muito teve a desejar. Agora, as vistas
atentas de nossos compatrícios se direcionam para a Comissão de Sistematização, que terá o encargo regimental de promover o ajustamento da~
quelas proposições que foram aprovadas em 7
das 8 Comissões T emátkas conStituídas em razão de normas previstas no Regimento Interno.
Compartilho da apreenSão de V. ~ a fim de que
realmente a nova Carta possa, no ato de sua promulgação, atender aos anseios mais justos_ do
nosso povo, longe, portanto, de frustrar esse meg..
mo povo qu-e espera modificações estruturais na
vida política, económica, social e cultural do País.
O SR. JOÃO MENEZES -Muito grato pela
intervenção_ de V. EX'
Verificamos que essa preocupação encontrada
no Ceará, é encontrada em toda a Nação. O povo
está voltado para o trabalho da Constituinte e essa
Constituinte não pode continuar trabaJhando co-

mo estava porque assim agindo procura atender
aos interesses de popu1aridade de pequenos grupos esquecendo que ternos 130 milhões de habitantes,
O SR. PRESIDENTE (João Lobo. Fazendo
soar as campainhas.) - O tempo de V. Ex.' está
esgotado. A Mesa solicita que encerre o seu pronunciamento.
0 SR. JOÃO MENEZES - V. Exl<$ devem
estar lembrados dos atas vergonhosos que se
passaram aqui no Congresso Nacional. Os Presidentes das ComisSões Temáticas foram até assaltados nas suas ·cadeiras, que ficaram qlJebfadas
etc; cortou-se- microfone, foram coitados tOdos
O§_meios de comunicação para que as-comisSõeS
não votassem. Isso não pode se repetir.lsso aconteCeU diante da paSsividade da Presidência dã. Assembléia Nacional Constituinte, porque, se tivesse
tomado providências que o caso exigia, esse fato
não se teria verificado.
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Reg[stramos o nosso protesto, a nossa preocupação, porque esses assuntos todos, que foram
até _dirimidos em parte nas Comissões Temáticas,
voltarã,o com toda a violência para a Comissão

de Sistematização e desaguaÍ'ã.o no PlenáriO. E
a luta será grande se não houver, realmente, um
esforço, uma consciência de equilíbrio para encoÍltrarmos a solução aspirada e desejada. Se
fizermos uma Coristltuição que não atenda à Nação brasileira, uma ConstitlJiç_ãO modema, hierárquica, que atenda à hierarquia, que seja moderna,

que atenda aos interesses naciooª'is _em todos
os seus quadrantes, seremos os responsáveis pela
anarquia e pela desordem que, certamente, virá.
Queremos, deixar expressa, hoje, aqui, a nossa
profunda preocupação com ·o que pode- acon-

tecer nos_di~s que virão.
Sr. Presidente, queremos passar às mãos de
V. Ext, pai:a que faça parte da Biblioteca do Senado
Federal, este Livro sobre a Cabanagem, que é
oferec:ido pelo Deputado Mariucudyr Sijntos, na
qualidade de Presidente da Assembléia Legislativa
do Pará. É um Uvro histórico no qual se oolocam
todas as situações que representaram a Cabanagero, quer no contexto internacional, no nacional,
no regional, como a Revolução Cabana de luta
política, a Revolução Cabana de luta social e a
Revolução Cabana de luta de resistência.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Pçesldente. {Muito beml Palmas.)
Durante o discurso do _Sr. João Menezes,
o Sr._ José lgnácio Ferrelm, Primeiro-Wce-

Presidente, deixa a cadeira da presidênda
que é ocupada pelo Sr. João Lobo, Suplente

de Secretário.

--:.- -

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -

Con-

cedo a pa1avra, como Líder do PSB, ao Senador
Jamil Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB -

RJ. Como

Uder. Pronuncia o seguinte ctiscurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
--Mais uma vitória do Fundo Monetário Internacional, da Trilateral, ocorre, neste momento, contra a população-brasileira.
Sobre o Fundo Monetário [ntemacional, que
já mandou os seus representantes que chegaram
muito bem de_ saúde hoje, em nosso País, falará
o nobre orador que me sucederéi, o nob~e Sena~
dor Itamar Franco.
I:: inacreditável, Sr. Presidente, que neste momento em que se elabora wna Constituíção no
País, o ilustre Presidente da República vai à televisão e declare, textualmente, que só haverá reserva
de mercado neste País para o petróleo e para
a informática.
·
Custa crer que o Presidente da _República, até
em tom exaltado, tenha feito esta declaração. A
sina do povo brasileiro, infelizmente, desde a descoberta, é a de ser dominado pelo capital internacional.
O Brasil decretou, segundo informações do Ministério da Fazenda, uma moratória por três meses e eu declarava, naquele momento, que não
havia sido declarada uma moratória e sim declarada a falência porque, a partir do momento em
que se pagava cerca de 12 a 13 bilhões de dólares
anuais para o serviço da dívida externa, jogando--se com o super.ávit da balança comercial, a
partir do momento que ess,e S\lperávit chegou
a 150 m~hões de dólares, era óbvio, claro, curial

que não havia condições de se poder pagar os
juros da divida externa.
Sr. ~dente, Srs. Senadores, na Comissão
que inv~ga a divida externa, e S. Ex•, o ex-Ministro D~sqn Funaro declarou que os dadOs eram
reais- mostrei_ com dados do Banco Central,
que de 1970 a 1986, o Pais importou, o País
captou, no exterior, em números redondos, 200
milhões de dólares. E pasmem, V. EX's, só_ 8%
foram capitalizados dentro do País, o restante,
ou seja, 184 milhões de dólares foram devolvidos
ao exterior nõ p~gari1ento dos juros da dívida extema brasileira. E o mais interessante -é que ainda
devemos 106 bilhões. Esta é uma matemática
com _a qual nem Einstein, nem os maiores matemátl.ç.Q$ podem, na realidade, chegar a uma conclusã_o sobre este r~sultado.
.
_ Agora, tudo indica (Jue o FMI vai permitir que
se faça a renegociação dÇJ dívida, vai permitir porque o ilustre. Ministro da Fazendã- declara que
o Bra,sil Já vai voltar aos 900 milhões de dólares,
talvez a urn bilhão de dólares mensais, para novamente, talvez, voltar a pagar os 12 a 13 bilhões
de serviço da _dívida externa, com sacrifício da
população brasileira.
Sr. Presidente, coincidentemente, chega a este
País, rec~bJdo com pompas, o Sr. Henry Kissinger,
que ri~o é nada _mais_ nada menos do que o representante da Tn1ateral nos Estados Unidos. Otega
S. S9, que nada ê presentemente, não representa
nada no Governo americano, não ocupa cargo
algum e será rec'!iliido oom pompas pelo Presidente da República.
Neste momento lança-se um plano _mirabolante, D.ed-ªrei num discurso anterior, que a impressao que temos é que existe Uma novela, cheia
de capítulos, foi o Plano Cruzado I, Plano Cruzado
II e agora o Plano Cruzado III. Eqüem paga sempre
~_díyiçl---ª ~ '! dasse trab"'lhadora, porque vemos
aqui na revista Isto É, dados _estarTecedores. Hoje,
o salário mínimo- pasmem! é inacreditável, Sr.
Presidente- não chega a dois mil cruzados mensais. No entanto, o custo total da cesta básica
está ~erii cz$ 1.682;80.
O próprio Presidente da Federação das Indústrias, Sr. Mário Amato, foi pedir às autoridades
goVernamentais qu-e roose- dãdO ·um- apono ; para
que se aumentaSse o poder aquisitivo da população brasileira Isto é a prova evidente da recessão
em qUe o PafE!já se encontra. 'Comç. pode alguém
que paga, só na cesta básica, praticamente todo
o seu sa1ário, ser consumidor. de outros artigos?

O Sr. Leite Chaves-Senador Jamil Haddad,
um aparte?
O SR. JAMlL HADDAD --Com o maior
prazer, nobre Senador Leite Chaves.
O Sr. Leite Chaves - Quero me repOrtar
àquela parte do discurso de V. EJc' que se refere
à dívida externa. E_m J,.un encontro que a nOssa
Bancada manteve com o Ministro_ da Fazenda,
há tempos, na casa do Senador __Humberto Lucena, Presidente desta Casa, S. Ext _noS informou
que os Cdtlmos ~mprêstimos efetivos ao Brasil.
ter.minàram em 1979; de 1979 para cá, o que
houve -roram juros.
_
Então, erõ 1979, de acoJ:d_o com pesquisas que
fiZ; o" noSso débitO eira·ae 55_ bilhões de dólares.
Se hoj~ temos 11 O bilhões, esses 55 bilhões restantes resultam de juros. Mas, óem ou mal, esse
capital está aqui, e vejo muito senso na dedaração
pe~~te-me
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do Presidente José Samey _em que permite que
atividades nacionais sejam exploradas pelo capital
externo, pols o Capital externo já está aqui, nós
não devemos "permitir é que ele saia, e o nosso
desejo é que os empresários que venham utilizá-lo
aqui o façam de maneira honesta e _não como
grande parte do empresariado nacional que, ao
invés 4e serem_ industriais, tomando como exemplo o Japão e a·Alemanha em que __se prima -pela
qualidade, são meramente comerciantes e .resolvem fabricar no Brasil os produtos mais desqualifi<;ados que o mundo já conheceu, a exemplo
da indústria autoniobilística. De maneira que o
capital não deve é sair; devemos estimular empresários a virem, mas para realizar atividades industriais compatíveis com os_ nossos_ interesses. E
no que diz respeito ao Sr. Henry Kissinger, entendo que et_e tinha que ser ouvido neste País, pois
ele vem defendendo, inclusive, aquilo que defendemos aqui há_ bastante tempo, que é a introduçãO de uma coisa parecida com o Plano Marshall
no Brasil. Não vejo outro caminho a não ser mais
dinheiro para o País. É aquilo que tenho dito aqui;
que não d~emos pagar os 100 bilhões, assim
como precisamos áe mais 100 bilhões para realizar ~ no_ssos empre_endimentos.
O SR. JAMIL HADDAD -

Nobre Senador

Leite Chaves, V. Ex'!' é um homem experimentado
na vida pública, e sabe que há quatro anos, houve
no Colorado uma reunião dos grandes credores
do Brasil, com a presença_ do Sr._ I'Çissioger, _e
foi feito um levàntarn_~to do_ que fazer ca;o_ não
fossem pagas as dívidas na América Latina. No
caso específico do Brasil, estava incluída a manobra que foi tentada_ na Sub_çom.is~ão da Ordem
Econômic;a, ou ®ja, acabar com _o monoPólio
estatal do petróleo para que fosse entrégue. aos
grandes grupos internacionais.
-~ __
·
V. ~ é homem estudio_?O, que acompanha
a política. Não tenh9 dúvidas_ de, que 1(. _&_ é
sabedor deste fato. Não sQu contr~ as indúStiiafS
internacionais, mas a grande verdade é que a
Indústria nacional, a partir do momento em- qUe
todas as facilidades são dadas__ao <:apitai interna~
cional, irá à falência, não terá c_ondiçõeà de enfren~
-~r o _po9er econô_mioo i_ntemaciortal Sabemos
que há uma evasão de dólares relãci0ri8áa. --p-n.
meiro com os royaltles pela produção de produtos no País, comunfssimo ria indústria farmacêutica; temos o Merck-Sharp e Dohme outros laboratórios no Brasil que pagam à matriz os royalties
para a produção daqueJes produtOS no País. Depois temos a remessa...de 1!..1cros indiscJir.nipada,
se_m controle, e a ~onegação violenta do Imposto
deRenda
-

e

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -

Nobre

Senador, o seu tempo está esgotado.
OSR. JA..M.IL HADDAD -Antes de encerrar,
Sr. Presidente, já que V. âf me adverte sobre
o meu tempo, gostaria de deixar aqui um dado
que mtJstra a injustiça que ocorre em nosso País,
em termos de aplicação de juros. ~ o seguinte,
Sr. Presidente. Diz o artigo de hoje "Urgências
do Novo Plano", no Canelo BraziUens~:
"Um dado perverso, no entanto, coloca em
evidência que a economia precisa de muito
mais correções. Veja-se o exemplo da arrecadação fiscal, que nQs primeiros cinco meses
alcançou Q:$ ~4 bilhões, ou seja, um crescimento real, en; relação a 1986, de ~.? por
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previsão de crescimento da economia nos
que a Argentina hoje não é dependente, que a
próximos dois anos, além de estimativaS de
Hungria- não é dependente, que a Itália não foi,
um déficit Público de 3",5% em 1987 e as
que :a rngiate-riã não foi, mas nós deixamos condi~
necessidades de novos recursos atê 1989.
çôes~ Senador Itamar Franco, bem melhores para
Porém, ao contrário_das miSSões do FL!_n_d_o
sivo, ao mesmo tempo em que a tribUtaÇãO
cllaJQgar com o FMI, quando deiXamos 8 bilhões
sobre os ganhos de c_apital baixou signifiCati_que estiverem no país durante o governo Fide dólares de reservas liquidas em um pais que
gueiredo, eSta não terá acesso ao Palácio
vamente. Do imposto de renda retido na fonrecomeçava o seu_desenvolvimento com cresci~
te, Cz~ 29,1 bilhões foram retirados da força
do Planalto, ficando restrita às dependências
menta, em 1984,já de 4,5% e no segundo semes~
_do Ministério -da Fazenda, de onde receberá
do trabalho, enquanto a arrecadação provetre de_ 1984 de 6%. Agora o que mais estranho
niente dos ganhos de_ capital somou pouco
íriffir'nlações diárias ventiladas pelo Palácio
é o Governo que dií:ía~ <lSSírri:-"Nunca mais o Brasil
do ltamarati.
·
mais de Cz$ 22,3 bilhões. Vale dizer que o
irâ ao FMI, nunca mais o Brasil será dominado
peso do Fisco sobre o traba1ho representou
A vinda da missão é o primeiro passo forpor esse monstro" e, s-Ubitãmente;-cómO todos
mal para a concretização de um acordo com
11,8 por cento do total amealhado, contra
nós sabíamos que acabaria acontecendo, acabou
8,5 pontos do imposto incidente no capital.
o Fundo, previsto para o mês de julho. A
de uma maheira ainda um pouco comprome~
O que preocupa é que'-ao longo do exertotal discrição da visita foi fruto de um acerto
tedora ou muito comprometedora, como V. Ex•
firriiacfo ·entre o governo brasileiro e o FMI,
cido financeiro passado a situação era inveracaba de ler; quer dizer, antes que a Nação tome
segundo informou" um ministro com bom
sa, segundo a própria Receita Federal. A triconhecimento do plano cOmpleto, os selVidores
trânsito no gabinete presidencial; para "evitar
butação sobre o rendimento das classes asdo FMI tomarão conhecimento. Eu vou mais lon~
constrangimento junto à Assembléia naciosalariadas era de 10,67 por cento, subindo
ge, se V. E::<\' me permite, eu vou _mais longe:
nal Constituintê" .Enquanto rlão se fecha um
até aqui, em 1987, em cerca de 11,18 pontos.
éU acho_ que o FMI s9 foi chamado aciui para
acordo, o Banco Mundial (Bird) irá fazer o
A incidência sobre a tributação do capital
concordar com aquilo que ele gostaria que visse
papel de agente financeiro internacional, libe_~
ofereceu um resultado_ in~r_.s_o. EJ:a de 15,82
que fosse feito, então, na verdade fez~se alguma
tãndo recursos para o Brasil e acelerando
por cento, e, tendo caído para 8,58 pontos,
coisa para que o FMI não tivesse como re<:usar.
o projeto brasileiro de converter parte da dtvisofreu um decesso de 85,58 por cento."
E é essa a posição que hoje o Governo tem, depois
c!aJ~m investimentos estrangeli"os aqui.
da arrogância com que tratóu o pi'oblema há alSr. Presidente, isto é uma barbaridade. Imposto
Isso foi acertado no final da semana passaguns meses.
de Renda, sobre o trab_a1ho, retido na fonte, é
da entre o Ministério da Fazenda e a missão
muito maior do que o Imposto- de Renda sobre
O SR. ITAMAR FRANCO - O raciocínio
Bird, em Brasília há cinco dias. Para o Brasil,
o·capital.
de V. EX' é lógico e com ele concordamos Sena~
essa viagem já rendeu a promessa de converdor Jarbas Passarinho E veja que, antigamente,
Esses planos mirabolantes, os cruzados de~"di~
são de 2 bilhões de dólares em investimentos
reita" e de "esquerda" que estão levando a nocause dizia que o Fundo Monetário Internacional ia
por empresas americanas, que terão facilidaao Palácio do Planalto, e agora V. EX' vê a sutileza:
te a população brasileira, recaem justamente em
des para ingressar no mercado de ações.
cima da população assalariada. A tal ponto ele não vai" ao Palácio do Planalto, ele vai ao Minis-O governo brasileiro deverá concluir até
como Já declarei- que o Presidente da Federatério da Fazenda.
Q finéU do mês, a legislação que permite maior
ção das Indústrias implora que seja dado um ab~
O Sr. Jarbas Passarinho - Perdemos atê
participação de bancos e empresas estranno, pois, caso contrário, não haverá poder aquisio visual da Ana Maria ..fui e temos, agora, outro
geiras no mercado de valores nacion.,J, viabitivo de compra da nossa população. E aí o comérlizando, assim, a proposta_ de conversão da _ tipo de visual~
cio e a indústria vão à garra, haverá o desemprego
dívida em investimentos. Os estudos estão
O
SR.
ITAMAR
FRANCOEsperamos
que
e awnentará a recessão neste Pâís. Mente quem
sob responsabilldade da Comissão de Valovenha um visual adequado. Mas_ continuo, Sr. Prediz que não há recessão e é cego aquele que
res Mobiliários do Ministério da Fazenda.
vê a recessão e diz que não a está vendo. Esta
-o-recente ·comportamento da balança co~ $idente, Srs. Senadores, lendo esta noticia ...
é uma realidade flagrante. E de recessão em reO Sr. João Menezes- Permite-me um aparmercial brasileira - que em maio atingiu 900
cessão, com o aumento da miséria poderá fazer
te, nobre senador?
milhões de dólares e deverá atingir 1,1 bilhão
chegar ao que todos nós não desejamos: uma
de dólar_es_em junho- poderá, segundo o
O SR.-ITAMAR FRANCO-Com muito pracrise social de tal vulto que as conseqüências
Ministro da Fazenda, Bresser Pereira, atrasar
~r. Senador.
serão imprevisíveis.
um pouco a corrida do governo brasileiro
Muito grato a V. EX', Sr. Presidente. (Muito bem!)
rumoaqFMI.
O Sr. João Menezes- V. Ex', com a perspiFoi a razãO, Senador Jarbas Passarinho, por
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Concácia que tem, com a _inteligência que Deus lhe
que me perniit~ dirigindo-me sempre com muito
cedo a palavra ao nobre Senador Itamar-Franco,
deu, traz assunto interessante de uma notida de
que falará como Líder do PL, por dez minutos.
respeito a V. Ex', dizer que se acontecesse isso,
jornal que deve ter algum fundamento. Mas, todos
por exemplo, no Governo João Figueiredo, a Bannós aqui estamos falando em recessão; da dificulO SR. ITAMAR FRANCO (MO - PL. Como
cada do PMDB, o nosso querido PMDB, estaria
dade da política financeira- 8 que este Pais foi
üder, pronuncia o seguinte dlscurso.)-Sr. Presihoje, aqui protestando da forma mais violenta e
levado pela cúpula do PMDB, da dificuldade de
dente, Srs. Senadores:
. .. _.. _ . .
_
pedindo, inclusive, a exoneração de S. EX', o Sr.
todos os_setóres da vida pública. E à:gora, quando
Quero ler para constar nos Anais, a notícia veiMinistro da Fazenda da época, e, quiçá, o im~
o Governo anuncia que há uma recuperação nas
culada, hoje, pela Imprensa; e fico a h:nagiriar sem
peachment do Senho_r Presidente da República.
suas reservas cambiais, ele deseja ou pretende
querer provocar o Senador Jarbas Passarinho, o
conversar com o Fundo Monetário Internacional.
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite, V. -Ex'?
que aconteceria se se desse no Gov<;:mo passado,
Não vejo nada de extraordinário nisso, porque
por exemplo, no Governo do ex-Presidente João
O SR. ITAMAR FRANCO - Com prazer,
se ele_s são credores do Brasil por que não converBaptista Figueiredo. SéhadOr Jarba_s Passarinho.
Senador.
sarem? Apenas, o que não se pode incluir nisso
O que nós, na época, e hoje na Oposição, não
O Sr. Jaibas Passarinho - V. Ex" há de
e marcar é que esse episódio, esse fato, seja- wnã:
estaríamos fazendo?
perceber qual é a minha PQsição de agrado pescapitulação do Governo, uma capitis dlminutio
SQal quarido vejo esse tipo assim de viagem a
do Ministro da Fazenda; acho que é uma conversa
Leio a notícia, Srs. Senadores:
canossa; de uma volta àquele que, há alguns anos
entre credor e devedor para chegar a um ponto
JB - 22-6-87 - }9 caderno - pág. 15
FMI conhecerá plano da
· nesta Casa, representava o Governo e hoje, é objedeterminado. Ou V. Ex-' acha que não se deve
Fazenda antes do anúndo
to de uma exortação de V. ~ para fazer compafazer coisa alguma? Que este País não deve tomar
BRASÍUA-AMissão do Fundo Monetário
raçõ~s,_De fato, temos e tivemos opiniões confli~ma _posição? Que este País nã-o -deve encontrar
tante_s a respeito do papel do FMI. Não creio que
um caminho? Tem que encontrar, ·nobre Senador,
Internacional (FMI), que chega hoje ao Brasil
o _FMf seja um tabu e que, automaticamente, jr
- e amanhã em Brasília - ter_á acesso a
porque ou encontramos um_c.:Iminho ou não satodos os detalhes do Plano de Controle Ma_a ele significa perda da soberania. Depende das
bemos aonde iremos parar. É preciso que se tra~
croeconômico ariteS dele ser divulgado à nacircunstândas e depende da maneira pela qual
balhe e se procure uma solução para as dificul·
ção. O plano ftxa os números brasileiros de
cada um vai ao FMI. Ê claro_ que eu não diria
~9es deste País. Vi, há pouco, o er_ninente repre·
cento, a preços de 1987. Os números revelados pela Receita Fedefal cOIQCaTn a-nU um
problema que precisa ser corrigido. O impos-to em cima do trabalho teve aumento expres-
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sentante do PSB declarar que o Governo aumen~
tou - é notícia do jomaJ - a sua arreCãdãção.
Estive, há dez dias, no gabinete do Ministro Bresser e S. Ext nos moStrou que uma das preocupações do Governo é justamente a diminuição
da arrecadação, e ainda nos mostrqu com dados
essa diminuição. Era essa a graiide preocupação
e que S. Ex' iria encontrar uma fórmula, um meio ·

de chegar a um equilíbrio ou a uma situação
mais definida. Portanto, gostaria que V.~. com
a inteligência que tem, usasse esse fato. em comparação também com a sit~ção brasüeira, de

que todos precisamos encontrar um

·rn:ero,- um

caminho para que a paz, aqui, continue e não
marchemos para uma subversão sem fim, baseada numa anarquia total.
O SR-ITAMAR FRANCO- Nobre Senador

João Menezes, custa crer que V. Ex<', talvez dentro
da argumentação do seu aparte, não possa ter
completado convenientemente o seu pensamento; custa crer, repito, que V._ EX' c:çncorde que
um organismo internacional - evidente;;mente o
Brasil faz parte desse organismo- venha conhecer o pJano rnacrcreconõmico da Nação brasileira
sem que nós, brasileiros, o conheçamos. Então,
é incrível que V. Ex' defenda isso; ao co)'ltr~rio
-por isso é que chamei, respeitosamente, a atenção do nobre Senador Jarbas Passarinho - nós
do PMDB, pode ser que V. Ex' não, mas~ nOs do
· PMDB, que sustentamos o Governo, que se chama Nova República, Senador João Menezes, dissemos através do nosso Presidente, a figura
maior, o Constituinte Ulysses Guimarães, num
discurso muito emocionado na Câmara dos DeM
putados, que jamais o Brasil recorreria novamente
ao Fundo Monetário Internacional. Está nos Anais
da Câmara dos Deputados, está no programa do
próprio Partido do Movimento Democrático Bra-

sileiro.
Evidentemente, se nós não vamos ao Fundo,
mas o Fundo vem a nós, para V. EJtf talvez não

O Sr. João Menezes- Permite V. EX' outro
aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO - Pediria que V.
Ex- "aguardasse a leitura de aJguns dados da preM
sença, tão boa para V. Ex•, do Fundo Monetário
lnternadonal,'em nossas terras. Em seguida ouvirei seu aparte:

-- ~-"o

plano faxa os_ números brêli.Slle!ros de
preVisão de crescimento da econômia nos
~ __ pró~-~ dois_anos ... "
____ Ai., sim, Senador Jarbas Passarinho, eles vão
verificar se--esses planos Satisfazem àqw1o que
o Fundo Monetário Internacional dese}'3..
'--c

"'.:.além de estimativas de um déficit públi-

co de 3,5% em 1987..."
Nós queremos realmente verificar se esse déficit público vai ser só de 3,5%. Não é com esse.
Ministro do _Pfanejamento que temos af que isso
vai acontecer!
•·...e as necessidades de novos recursos
até 1989. Porém, ao coritrário das missões
do Fundo que estiveram no pais durante o
governo Fi_g_ueiredo, esta não terá .. "
Vejam só_a sutneza. RepitO, ao contrário da que
passou durante o Governo Figueiredo, esta missão não terá
"... acesso ao Pa1ádo do Planalto, ficando
restritã ~dependências do Ministério da Fazenda...
Que beleza! Eles não vão conhecer o Palácio
do Planalto, não vão subir a rampa do Palácio
do Planalto, mas vão conhecer os bastidores do
'Ministério da Fazenda, que nem V. Ex' como SeM
nador da República conhece. Nem V. Ex' como
Senador da RepúbUca, e ouso dizer isso, conhece
as contas__b_rasileiras. Nem V.~. como Senador
da República, conhece o plano macroeconômlco
que o País vai apresentar amanhã ao Fundo MoM
netário Internacional. Mas eles vão conhe~r não
no Palácio do Planalto, -mas i1as dependências,
talvez não tão bonitas, do Ministério da Fazenda.

haja diferença, mas para aqueles que defendem
o fundamento do Partido, há uma diferença profunda; e V. Ex' pergunta como? O Senad_or Jarba.s
Passarinho não pôde continuar mas deu a explicaOSR.PRESIDENTE(JoãoLobo)-Otempo
ção, e V. Ex' deveria t~ percebido, acredito que
de V. Ex~ está esgotado e a Mesa solicitaria a
percebeu e nio quis utilizar o argumento. É que
V. & encerrasse o seu brilhante discurso.
até junho do ano passado as reservas brasileiras
O SR. ITAMAR FRANCO - Obediente a
eram de mais de ofto bilhões de dólares e o Brasil _
V. EJr e ao Regimento, Sr. Presidente, pediria mais
só foi buscar essa motatória.quenáo é a moratória
alguns minutos apenas para completar um paráque nós defendíamos porque as nossas reservas
grafo da gloriosa vinda da missão do Fundo Mocaíram abaixo de 3 bilhões de dólares. En~o.
netário Internacional ao Brasil:
o País ficou inadimplente; ele não fez uma mora~
tória que deveria fazer porque era a moratória
"A vinda da missão é o primeiro passo
que o País queria e que nós defendíM"~os; ele
formal para a concretização de um acordo
a fez porque não tinha como pagar ao Fundo
-.com, ç_fundo, previsto para o mês de julho.
Monetário lntemadonal, esta que é a verdade.
A total discrição da visita-foi fruto,w"
Tentou-se um engodo à Nação, tentou~se enga-Quem sabe, só o Seriador João Menenar o Pafs de que através da moratória se estava
zes tenha conh~imento qissp!
defendendo a soberania nacional; ao contrário,
não se defendia a soberania nacional quando se
permitiam juros flutuantes, quando se permitia
"A total discrição da visita foi fruto de um
que se tirassem 5% do Produto Interno Bruto,
acerto f:tiTT1ado entre _Q Qoverno brasileiro e
nobre Senador, para se pagar apenas o servfço
o- FMI_. segundO informoU um fninístro câm
da dívida, os juros.
_ bom trânsito no gabinete presidencial, para
e\rttar coristrãhgimentOs junto à Assembléia
É por isso que nós temos razão em chamar
Nacional Constituinte."
a atenção da Bancada da Maioria, nesta Casa,
para essa noticia que,_ se não for verdadeira, o
Senador João Menezes, lamento, a não ser que
Líder pode responder e dizer que não corresponde
o Presidente me permita cõncedet- o aparte a V.
aos fatos.
Ex'
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O SR- PRESIDENTE (João Lobo)- A Mesa
solicitaria a V. EX' que não concedesse mais apartes - existem outros lideres inscritos, além da
Ordem do _Dia.
O SR- ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente,
vou encerrar, só desejando que a vista do Ministério da Fazenda seja tão agradável ao FUndo
Monetário" Intemadona1 como foi a vista do Pa,lácio do Planaho. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Con-cedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa,
como· Uder do PDT.
O SR- MACJRÍCIO CORRÉ\ (PDT -

DF.

Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Atento que sempie procurei estar às legítimas
e justas reivindicações dos servidores públicos
federais, não poderia deixar de trazer a re.gistro,
neste Plenário, a manifestação do descontentamento por parte dos servidores dO$ órgãos da
administração direta e ind.ireta do Ministério da
Educação, excluídos que foram dos berl.eficios
da isonomia salarial tratada na Lei n"' 7 .596, de
1O de clbril último, que "altera dispositivos do De-creto-Lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, modificado pelo Decreto-Lei n"' 900. de 29 de setembro
de 1969, e pelo Decreto-Lei n• 2.299, de 21 de
novembro de 1986, e dá outras providências".
Permitam-me que leia, para melhor ilustração,
o art, 39 da mencionada Lei n9 7.596/87, que ãssim

,.,,

"Art 3"' As universidades e demais- insti~
tuições federais de e~inÕ superior, estrutu~
radas sob a fOrma de autarquia ou de funda~
ção pública, terão urn Plano lrnioo de dassifi~
cação e Retribuição de Cargos e Empregos
para o pessoal dcx::ente e para os servidores
técnicos e administrativos, aprovado, em re~
gtilamento, pelo Poder Executivo, assegura..
da a observância do princípio da ísonomia
salarial e a uniformidade de critérios tanto
para ingresso mediante concurso público de
provas, ou de provas e títulos, quanto para
a promoção e ascensão fundo na!, com valorização do desempenho e da titulaç:ão do
servidor."

Vê-se que razOes de sobejo justificam_ a mágba
e o'desconsolo .que se abateram sobre os laboriosos servidores do MEC, diante da injusta discrimiM
nação, eis que exatarn~nte a eles c:abe, naquela
Pasta, o desempenho das atribuições cometidas
aos órgã9s centrais, aos órgãos de assessq_ra~
mento direto ao MinistrO- áe Estado, bEm como
aos órgãos autônomos que têm como missão
básic~ a ~upervisão e o acómj:>anharnento da educação, através de ações de coordenação, Orientação e controle_ de planos e programas exe<::utados
pelos órgãos subordinadQs e pelas entidades vin
C!-lladas ao MiniStério da Ed1.,1cação. _
__
Ainda, POr paradoxal, é significativo o número
de servidores que, embora pertencentes a autarquias, fundações e outros órgãos v!ncuJados, portanto; beneficiados pela dtada Lei n9 7.596/f57,
desempenham atividades Idênticas aos iryuStiçados servidores do MEC e, no entanto, em face
da sua origem, percebem salários e vaOt:igens
bem superiores, estabelecendo-se, assim, situação de flagrante desigualdade de remuneração
por idêntlc:a função.
8

1188

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção H)

Terça-feira 23

Constata-se, por conseguinte, uma úwérsão na
ordem hierárquica dos valores remunerat6_rlos_em
relaçáo à importância dos cargos, empregos e
funções.

O universo_ dos que trabalham na [unção educação abrange cerca de 180.000 pessoas e, inexplicavelmente, só 5.100, QUe -eStão lotados no
fv'\EC, ou seja, menos de 3% ficaram excluídos

da isonomta.
Urge, pois, que a apontada distorção seja corri-

gida, estendendo-se a isonomia aos servidores
dos demais órgãos do MEC não beneficiados pelo
referido diploma legal, bastando que se aplique
o disposto no seu artigo 3~, recéin-lido, aos Centros Federais de Educação Tecnol6gica, aos estabelecimentos de ensino de 1~e 2 9 Graus. subordinados ou vincu1ados, bem como aos demais órgãos da administração direta e ind.ireta do Ministério da Educação.
Como· a assinalada injustiça, para seu reparo,

envolve matéria que s6 pode ser tratada através
de lei de iniciativa do Poder Executivo, vai daqui
o meu apelo, formulado desta tribuna, ao Sr. Ministro Alulzlo Alves, da Secretaria de Administração Pública da Presidência da República, no sentido de que Sua Excelência o abrevie, tanto mais
que a reivindicação em tela já foi objeto do Aviso
n"' 367, de 4 de maio próximo passado, e que
lhe foi dirigido pelo Sr. Ministro da Pasta da Educação.
Na sexta-feira, tive a honra de ser convidado
pelos funcionários do MEC para acompanhar as
lideranças da Associação daquele Ministério numa entrevista do Ministro de Estado, Senador Jorge Bomhausen. S. Ex' encaminhou esse aviso
ao Ministro da Administração Pública mas, infeliz-mente, até agora não teve nenhuma solução. Os
funcionários estão preparando uma greve, e meu
apelo desta tribuna é exatamente para que o Senhor Presidente da República, o mais rápldo possível, promova essa igualdade e a compensação
salarial.

O Sr. Mauro Benevides -

'

Permite V.

Ex~

um aparte?

OSR.MAUIÚCIOCOitRU-Comoma:ior

"OSR-MAURÍCIOCORRM- V. Ex' lembra
m1,.1ito _bem._ Na verdade, quando da discussão
daquele projeto não se incluiu o pessoal do Ministério ôa Educação por economia processual, para
que os fundonários das universidades não fossem
prejudicados. Eu estendo_ este apelo, em nome
dos 5.100 funcionários, que estão em véspera
de entrar em greve, ao nobre Líder do PMDB,
nesta Câsa; para qUe prOmova seus expedientes
no sentido de que o Senhor Presidente da República remeta, o mais breve possível essa Mensagem ao Congresso Nacional, a fim de que se
promova a reparação dessa injustiÇa. Os fundonáiioS do Ministério da Educação estão preparando uma greve e estamos conseguindo segurar
essa greve até agora. Para que se tenha uma idéia:
os funcionários das Fundações são requisitados
--:-_como sabe o nobre Senador Mauro Benevides
......::. pafáiiabalhar no Ministério da Educação, 70%
- dos funcionários do Ministério da Educação são
requisitados da FundaÇões e das universidades
e o que acontece lá é o seguinte: o chefe de
seção ganha muito menos do que o contínuo
que lhe serve, o que estabelece um clima de impossibilidade de trabalho, não que o continuo não
mereça ganhar o que está ganhando. O que há
é essa injustiça, essa desigualdade que precisa
ser corrigida. tenho, inclusive, em mãos um contracheque de um funcionários do Ministério da
Educação que tem 24 anos de trabalrios, jornalista, exercendo a atividade de Agente Administrativo, e está ganhando atualmente 3 mil 344
cruzados e 4.? centavos, enquanto que um contínuo, requisitado, está ganhando 8 mil cruzados.
Essa _é__uma injustiça que tem que ser reparada.
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ranças dos Partidos do Governo promovam esta
justiça o mais rápido possfVel.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) finda a Hora do Expediente.

Está

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há-il(linerO -para deliberação.
Em conseqüência, as matérias da Ordem do
Dia, em fase de votação; constituídas do Projeto
de Lei da Câmara n9 14/87: Projeto de Lei do
Senado n9 16/87-DF; Projetas de Resolução no;«
56/87, 10/87, 42/87, 63, 64, 65, 66, õl e 68. de
1987, ficam com a sua apreciação_ adla5:fa para
a próxima sessão.
O SR- PRESIDENtE (João Lobo) -A Pres;dência determina a retirada da matéria constante
do item 13 da Ordem do Dia da presente sessão,
nos termos da alínea e do arl 198 do Regimento
Interno.
J:: a seguinte a matéria retirada
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 278, de 1986, de autoria da Comissão
Diretora, que cria, no Senado Federal, o Centro
de Formação em Administração Legislativa e dá
outras providências (dependendo de parecer).
O SR. PRESIDENTE (João lobo) -

Item

14:
Mens~gem n~

-292, de 1986

(n~- 419/86,

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Permite-me V. Ex~ um aparte?

na ongem);- reratiVá-àprOposta para que seja.

O SR. MAURÍCIO CORRM- Com multa
honra.

autorizada a Prefeitura Municipal de Martinó:polis, Estãdo de-São PaWo, acontratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 8.478,18 Obrigações do Tesowo
Nacional (OTN) (dependendo de parecer).

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - O
nobre _Senador Mauro Benevides reproduziu aqui
- e fielmente - o que houve quando negociamos a questão do aumento dos professores. Efetivamente, há um comprorrtetimento de que haja
uma nova lei enviada pelo Poder Executivo, pois
s6 ele tem a possibilidade de q fazer, posto que
não podemos ter iniciativas de leis que alterem
salários. Vou tomar em consideração - como
-sempre--o- faço - as palavras de V. EX' e vou-me
ComUnkar êõffi aqueles com- quem discuti na
ocasião para que agilizem esse processo.

Nos termos d~ -ãrt. 69 da Resolução n9 1. de
1987, designo o nobre Senadg.r.Nelson Wedekin
para proferir o parecer sobre a mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.

prazer, nobre Senador.
O Sr. Mauro Benevides - Nobre SenadOr
Maurício Córrêa, apenas para prestar Um esclare· O SR- NELSON WEDEKIN (PMDB - SC
cimento que reforça, sem dúvida, a justeza que
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. SenaV. EX' agora pôs ainda mais em evidência ao dedores:
fender esta postulação dos funcionários do MinisCom a Mensagem n9 292, de 1986, o Senhor
tério da Educação. Posso dizer a V. Exi' que acomPresidente da República submete à deliberação
panhei, quando aqui se discutiu a isonomia salado Senado Federal a autorização para que aPrerial entre as autarquias e as fundações educaO SR. MAURÍCIO CORRM- O aviso do . feitura Municipal de Martlnópolis (SP) ·coritrate,
clonais de âmbito federal, por delegação do Líder
Ministério da Educação já se encontra com o Mijunto à Caixa Económica Federal, esta na qualiFernando Henrique Cardoso, as gestões que en~
nistro Alulzlo Alves há mais oU menos dois meses
dade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol~
tão se processaram. E uma emenda que dizia , ou mês e meio seguramente. De modo que é
vimento Social- FAS, a seguinte operação de
respeito exatamente aos funcionários do MEC deisó apressar o despacho com o senhOr Presidente
crédito:
xou de ser apreciada na ocasião para que num
da República. lnclusive, soube que o MinistrO JorCaracterísticas da O)>eração
projeto autônomo pudesse ser viabilizado. Então,
ge Bomhausen terá um despacho com o Presi,isso envolve o compromisso do Uder Fernando
dente da República no dia 29. É a data-limite
Henrique Cardoso, do nosso probo, mas modesto
1. Proponente
que os funcionários 'estão esperando para não
e sjncero compromisso, das lideranças na Câ1.1 Denominação: Município de Martinópoentrar em greve.
mara dos Deputados que também acompanhalis/SP;
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Haram a tramitação da matéria, enfim, o comprome1.2 Localização (sede): Av. Coronel JOão Govendo, então, a reunião do Conselho Político, protimento da área parlamentar com esta reinvidimes Martins, n9 525 19500 - Martinópolis/SP;
vavelmente
nesta
semana,
eu
próprio
me
interescação. Daf por que preterir, adiar, protelar ou pro2. Financiamento
sarei junto ao Presidente da República, porque
crastinar o reconhecimento desta postulação é
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até .
é
de
justiça.
extremamente injusto e descaracteriza até aquele
8.478.18 OTN;
sentido de palavra empenhada que marcou a traO SR- MAURÍCIO CORRM- Agradecen2.2- Objetivo: Implantação de um centro culmitação da matéria nesta Casa.
do os apartes apresentados, aguardo que as Ude- tural;
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23 Prazo: Carência: até 3 (três} anos; amortização: 10 (dez) anos; 2.4 Encargos: juros de
2.4 Encargôs: jUros de 4% ao ano, cobrados
trimestralmente, sendo o- saldo devedor reajustado eiT! 100%_ do índice de v~Iorização das OTN;

2.5 Condições de liberação: o fina_nciamento
será liberado _em parcelas, de acordo com cronograma a ser apresentado;
_
2.6 ___COndições- de amortização: o saJdo deve-

dor será amortizado em 40 (quarenta) prestações
trimestrais e sucessivas, cak:uladas pelo Sistema
SAC, vehcíve!S · no último dia de c_ada trimestre
civil, prevendo-se os seguintes dispêhdios anuais:

1986-Cz$11.565,40
1987- Cz$ 44366,80
1988-Cz$ 123A43,31
1989- Cz$ 118.813,41
1990- Cz$ 114.183,50
1991-Cz$ 109.553,60
1992 -Cz$ 104.923,69
1993 -Cz$ 100293,79
1994 - Cz$ 95.663,88.
1995- Cz$ 91.033,98
1996- Cz$ 86A04.07
1997- Cz$ 81.774,16
2.7

Garantias: vinculáçãõ-de parcelas do !CM;

2.8 Dispositivos legais: Leis Municipais n9s
1371 e 1.400, de 22-8-84 e 27-2-85, respec:tivamente.
Segundo a CãiXa Ec:onõmiCa Federal, a operação é técnica e financeiramente viâvel, enqu_?tdrando-se nas normas operacionais do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS).
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da casa.
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos _da_Resolução n~ 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos económico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 70, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Martlnópolis (SP) a contratar operação
de c:rédlto no valor correspondente, em
cruzados, a 8.478,18 OTN, junto à Caba
Econômlca Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Martinópolis (SP), nos termos dO art. 2" da Resolução
n9 93!76, alterado pela Resolução n9 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada, a contratar
operação de crédito no valor equivalente, em cruzados. a 8.478,18 OTN,junto à Caixa Económica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo
de Apolo ao Desenvolvimento Social (FAS). A
operação de crédito destina-se à implantação de
um centro cuhural.
Arl 2~ Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
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OSR.PRESIDEI'ITE(Joãol.obo)-Passa-se
à Aiscussão do projeto, em turno único. (Pausa)
Naõ- haVendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
.
Encerrad_a a discussão, a- VOtação da matéria
proceder-se-á na sessão segui[J.te, nos termos do
art. 79 da Resolução n 9 54, de 1987.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Item
15:
Mensagem n• 396, de 1986 (n• 564/86,
-na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de ltatiba,
Estado de São Pal,llo, a contratar operação
de crédito no v_alor de O;$ 21.2_80.000,00
(vinte e um milhões,_ duzentos e_ oitenta mil
-- -cruzados). (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art, _69 da Resolução n9 1, _de
1987, designo o nobre Senador Meira Filho para
proferir O pãfecer·sobre a mensagem, oferecendo
o respe_qlvo projeto de resolução.

.. O SR. MEIRA FILHO(PMDB- DF. Para
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 396, de 1986, o Senhor
Presidente da República submete à deUberação
do Senado_f:ede:rala a~torização para que a l?t:efeitUra Municipal de ltatiba (SP) contrate, junto
à Caixa Económica do Estado de Silo Paulo S.A.,
esta na qualldadê de agente financeirO do Bam;o
Nacional da HabitaçãQ (BNH), hoje CEF, a seguin~
te operação de crédito:

Características da Operação
A- Valor:-ez$ 21280.000,00;
B- Prazos: 1 -de carência: 30 meses;
2 - de amortização: 240 meses;
C_:_ JUros: 10,5% a.a. (BNH) e 1,0% a.a.
(Agente fmanceiro);
- D- Gàr.inila: vinCUlação de quotas-partes
do Imposto sobre_ Circulação de Mercadorias
(ICM); e
E- Destinação dos recursos: execução de
obras do Projeto ·eura, no Município.
Ouvida a.respeito, a Secrétaria de Planejamento
da Presidência 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 análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da: Resolução n9 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos económico e financeiro ~ legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PRQJETO DE RESOLUÇÃO

N•71, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de lta- - tiba (SP) a contratar operação de crédito
no valor de Cz$ 21.280~000,00.

o Senado Fe_d_era1 resolve~

Art 19 É a-Prefeitura Munic::ip"ãl de Ítatlba (SP),
nos termos do art. 2 9 da·Resolução no 93n6, alterado pela Resolução n9140185, ambas do Senado
Federal, autorizada_ I! co_ntratar operação de cré-
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dito no valor de Cz$ 21280.000,00 junto à Caixa
Econômica dO Estado de São Paulo SA., esta
n8 qualidade de aQente financeiro do -Banco Nacional de Habitação (BNH), hoje CEF. A operãção
de crédito destina-se à execução de obras do Projeto CURA, no_ Município.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Passa-se
à discussão do projeto, em turno Ú[lico. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria pro~~der-se-â- na seSsão
seguinte, nos termos do art. 7? da Resolução n9
54, de 1987.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -

16:

.

Item

Mensagem n• ·497, de 19à6 (n• 704186,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Dois VIZinhos, Estado do Paraná, a contr~tar operação
de_ crédito_ no valor de Cz$ 3.721.576,00 (três
milhões, setecentos e vinte _e um rnil, quinhentos e setenta e seis cruzados) _dependendo de parecer.
Nos termOs do art. 6 9 da Resolução n~ 1, de_
1987, designo ó nobre 5_enador Leite Chaves para
proferir parecer s-obre a mensagem, oferec__endo
o respectivo projeto de resolução.

O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. Para
emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
CQm a Mensagem n9 497, de 1986, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Dois ViZinhos (PR) contrate,
junto ao Banco do Estado ·do Paraná S.A., este
na qualidade de agente financeiro dO Banco Nacional da Habitação (BNH), boje CEF, a Sef;Juinte
operas;ão de crédito:

Características da Operação
A-valor: Cz$ 3.721.576,00;
B-Prazos: 1 -de carêrida: 15 meses; 2
-de amortização: 216 meses;
__ _
C- Encargos: 1 -juros: 6,5% a.a. + 1% a,a.
para o agente financeiro;· 2::- taxa de administração: 2% sobre cada des~mbolso;
D- Garantia: vinculação das quotas dO"Imposto sobre OrCtiláção de Mercadorias (ICM);
E -Destinação dos recursos: execução de
obras de infra-estrutura urbana compreendendo
calçamento com pedras irregulares.
Ouvida a respeito, a Secretaria de Planejamento
da Presidência da República (Seplan/Sarem) informou nada ter a opor quanto _à realização da
operação que é-técnica e financeiramente viável,
segundo parecer apresentado pela Fundação de
Assistência aos Municípios do Estado do Paraná
(Famepar).
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecidq a aprovação da Casa,
tendo em. vista a alta relevâ_ncia social do projete>.
Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração _legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opi-
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namos favoravelmente sob os aspectos económico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte:

PRClJEfO DE RESOLUÇÃO
N• 72, DE 1987

Autoriza a Prefeitura de Dois Vizinhos
(PR) a contratar operação de crédito no
valordeCz$ 3-721.576,00 (três milhões,
setecentos e vinte e um mil, quinhentos
e setenta e seis cruzados).
O Senado Federal resolve:
Art 1"' I:: a Prefeitura de Dois VIZinhos (PR),
nos termos do art. 2"' da Resolução n9 93/76, alterado pela Resolução n 9 140/85, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de cré-

dito no valor de Cz$ 3.721,576,00 (três milhões,
setecentos e vinte e um mil, quinhentos e setenta
e seis cruzados), junto ao Banco do Estado do

Paraná SA, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH),
hoje CEF. A operação de crédito destina-se à execução de obras de infra-estrutura urbana, com-

preendendo calçamento com pedras irregulares.
Art. .2? Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
_ __
__
É o parecer, Sr. Presidente.

22 Objetivo: implantação de galerias de águas
pluviais, meios-fios e sarjetas;
2.3 Prazo: carência: até 3 (três) anos; amortização: 10 (dez) anos;
2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados
bimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo Com o índice de variação da OTN;
25 Condições de Liberação: o financiamento
será liberado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser apresentado;
2.õ G.:lrantia: vinCulação de parcelas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - !CM;
2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 283,
de 17 de dezembro de 1985.
Ouvida a respeito, a Secretaria de Planejamento
da Presidência 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 análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da resolução n9 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos económico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
-mensagem, nos termos do seguinte:

OSR.PRESIDENTE(JoãoLobo)-Passa-se

PRClJEfO DE REsOLUÇÃO

à dfscussão do projeto, em turno único. (Pausa)

N• 73, DE 1987

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria proceder-se-á na sessão
seguinte, nos termos do arl "]'O da Resolução no
54/87.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -

Item

17:
Mensagem n9 96, de 1987 (n~ 154/87, na
origem}, relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Dom
Aquino, Estado do Mato Grosso, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 37A27,00 OTN (dependendo
de parecer).
Nos termos do art. 6~ da Resolução n91, de
1987, designo o nobre Senador Meira Filho para
proferir o parecer sobre a mensagem, oferecendo
o respectivo projeto de resolução.
O SR- MEIRA fiLHO (PMDB - DF. Para
proferir parecer.)- sr.-PreSidente, Srs. Senadores:

Com a Mensagem n9 96, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Dom Aquino (MT) contrate,
junto à caixa Econômlca Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, a seguinte operação de
crédito:

Caracteristicas da Operaçáb
1- Proponente
1.1 Denominação: Município de Dom Aquino;
12 Localização (sede): Av. Pedro Celestino,
127- Dom /\quino- MT;
2-Pinllnc:lamentO
2.1 Valor: equivalente, em cruzados a até
.3.427,00 OfN;

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Dom Aquino (MT) a conb'atar operação
de _crédito no valor co~ndente em
cruzados a 37.427,o o om.

O Senado Federal resolve: ·

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Dom Aquino (MT), nos termõs do art. 29 da Resolução n9
93n6, alterado pela Resolução n 9 140/85, ambas
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente em cruzados a 37.427,00 OTN, junto à Caixa Econômica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS). A
operação de crédito destina-se à implantação de
galerias de águas pluviais, meios-fios e sarjetas.
Art 2?_ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Passa-se
à discussão do projeto, em twno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A Votãção da matéria proceder-se-á na sessão
seguinte, nos termos do art 79 da Resolução n9
54, de 1987.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -Item

18:
Õfício n° S/1 O, de 1987 relativo à proposta
para que seja retificada a Resolunção n9 32,
de 1987, que autorizou a Prefeitura Municipal
de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor correspondente a Cz$ 40.000 OTN (dependendO
de parecer).
I

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador Leite Chaves para
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proferir o parecer sobre o Oficio, oferecendo o
respectivo projeto ~e Resolução.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. Para
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. S~nadores:
Com o Ofício S/1 Ode 1987~ o Sr. Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz (PR)~ _sol_ici~ a rerratificação da Resolução n9 32, de 6 de maio de 1987,
que autorizou aquela Prefeitura ã contratar a operação de crédito no valor correspondente a Cz$
3.721.576,00 (três milhões, setecentos e vinte um
mi1, quinhentos e setenta e seis cruzados}.
Trata-se, portanto, de um simples 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 financiado continue técnica e finanCeiramente viável.
Examinando o processado, verifica-se que,
com a atualização monetária requerida, o endivi~
damento da Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz (PR) permaneceria contido__nos limites fixados
pelos itens I, II e III do art. 2o da Resolução n9
62, de 1975, do Senado Federcil, razão pela qual
dispensam-se quaisquer formalidades adicionais,
até mesmo por que a operação em tela ainda
não foi contratada e não houve modificação no
padrão monetário objeto do financiamento.
Genericamente, entendo que as autorizações
concedidas aos Estados e Municípios pelo Sena~
do Federal em cruzados, sem a necessária cOrrespondência em OTN, e que ainda não foram con~
tratadas, devam ser _rerratificadas, s_em maiores
exigências, já que não se muda a essência, a natu~
reza e nem as condições fmancelras reais das
operações.
No mérito, a matéria já recebeu o referendum
da Casa, quando da sua apreciação original, tendo
em vista o seu largo alcance s6clo-econômico
para aquela municipalidade.
Assim sendo, nos termos da Resolução n9 l,
de 1987, acolhemos o pedido, visto ser jurídico
e constitucional, nos termos do seguinte

PRClJETO DE RESOLUÇÃO
N• 74, DE 1987
Rerratlftca o Projeto de Resolução n9
32 de 1987_
O Senado Federal resolve:
Art. 19 O art 19, da ResoluÇão ri9 32, de 6
de maio de 1987, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. ]9 t a Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz (PR), nos termos do art 29 da
Resolução n9 93, de 11- de outubro de 1976,
do Senado Feâeral, autorizada a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 40.000 (quarenta mil) OTN,
junto ao Banco do Estado do Paraná S!A.
este na qualidade de agente financeiro da
operação destinada à execuç_ão de_ obras de
pavimentação, -com calçadas e meios-fios,
postos de saúde, canchas de esporte, quadra
- coberta e creches, no município."
Art. 2 9-- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.

OSR.PRESIDENTE(JoãoLobo)-Passa-se

à discussão do projeto, em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
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A votação da matéria proceder-se--á na sessão
seguinte, nos termos do art. 79 da Resolução n"
54, de 1_987.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) 19:

Item

Oficio n4 S/14, de 1987 (n" 140/87, na·on-.
gem), re(ativo _à proposta para que seja retifi-

cada a Resolução n<e 330;.:-oe 1986, que auto-rizou a Prefeitura MkLnlcipa1 de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar opera-

ção de crédito no valor correspondente_a Q$
20.726.400,00 (vinte milhõ.es, setecentos e
vinte e seis mil e quatrocentos cruzados) (de-

pendendo de parecer).

Nos termos do artigo 6", da Resolução n9 1,
de 1987, designo o nobre Senador Nelson We.de-_
kin para proferir o parecer sobre o ofício, oferecendo o respectivo projeto de resolução;

n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operação d~
_crédito no valor _correspondente~ em cruzlldos •. a 240.00Õ (duzentOs e-'quc:~renta--mn)
OTN,ju~to ao Banco do Estado dQ RiQ Grande do SUI_SIA., este na qualida4e__4e agente
- firianc::eífo-da opetaçâo, destinada a projetes
de desapropriação, terraplanagem, esgoto
ph.ivial, pavimentaçãO ·e -iluminaçãO, no âmbito do -Eromunidplo.
_
_
Art.._ _2~ ____ Esta Resolução entra em vigo,r na
data de sua publica~"

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PREsiDENTE (João Lobo)- Passa-se
à discussão do projeto, em turno únic::o. (Pausa)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
ence·rroadiscussão.
A votaçãO da matéria proceder:se-á na sessão
segUinte, li6S tetrrros do art. 7 9 da Resolução no
54, de 1987.
·
·

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC.
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores:
Ó SR. PRESIDENTE (JOão Lobo) - ESgoCom o Oficio n• S/14, de 1987, o Sr. Prefeito
tada a·Ordem do Dia, volta-se à lista dos oradores.
Municipal de Alegrete (RSLE!Ql_i.!:_íta a rerratíficação
---concedo a palavra ao nobre Senador Mário
da Resolução_ n~ 330/8_6, de 5 _de _dezembro de
Mfi:i~~..- ________ _
1986, que autorizou aquela Prefeitura a contratar
a operação ·de crédito no vafor correspondente
O SR. MÁRIO MAIA (PDT -AC. Pronuncia
a Cz$ 20.726.400,00 (vinte milhões, setecentos
o segWrite discurso. SE!m revisão d_o orador.)e vinte e seis mil e quatrocentos cruzados).
Sr. Presidente, _Srs. Senadores. ·
TrataMse, portanto, de um simples suprimento
EU -rrte c-oloco entre aqueles poucos brasileiros
Legislativo que pern1itirá ao pleiteante controlar
que se expressaram, logo de início, contra o Plano
a referida operação de crédito sem o ônus da
Ci'uzad0fi9 -L c:lo_ªtual_Govemo:
_
desvalorização da moeda, a fim de que o projeto
A.N~~brasi1E1!jra, em determiÕ.adÇI m<;~mentq,
a ser financiado continue técnica e financeiraamanheceu perplexa diante da d.e_cretação de um
mente viável.
_
édito presidencial, reduzindo a inflação brasileira,
EXaminando o processãâo, verifica-se que,
àquela época em torno de aproximadamente
com a atualização monetária requerida, o endivi250%, -Para 0%. Em verdade, era uma açào miradamento da Prefeitura Municipal de Alegrete (RS)
culosa em que todos os brasileiros acreditaram
permaneceria contido nos limites frxados pelos
na verdade do que estava dito na palavra presi9
Itens I, n e UI do art. 29 da Resolução n 62, de
dencial, divulgada através dos meios de -comuni1975, do Senado Federa1, razão pela qual dispencação, na imprensa falada, escrita e televisa_da,
sam-se quaisquer formalidades adicionais, até
que se estaria saindo- das portas do inferno e se
mesmo por que a operação em tela ainda não
deparando com as ·relvas floridas dos jardins dos
foi contratada e não houve modificação no padrão
p6itícos do paraíso. O poVo acorreu aos chamamonetário obJeto do financiamento.
- n1entos do Pres_idente da República que, assesso~
Genericamente, entendo que as autorizações
rado por seu staff econômico--financeiro, se imaconcedidas aos Estados e Municípios pelo Senaginou na certeza de estar falando uma verdade
do Federal em cruzados, sem a necessária corresabsoluta. E tanto assim estava convencido Sua
pondência em OTN, e que aind_a não foram conExcelência 0- S-enhor Presidente da República que,
tratadas, devam ser rerratificadas, sem maiores
ao exortar o povo a se fazer_' seu fiscal e ir às
exigências,jáque não muda a essência, a natureza
c;asas comerciais, aos s_L!Permercados, aos açoue nem as condições fmance_ir~s,_re~is das operagues.- fazer- suas coinpras, levando a tabela na
ções. _
__.,
.
mão, exortava esse povo, dizendo que o $eu plano
No mérito, a matéria já recébeu o referendum_
estava certo e, mais que isso, "tinha que dar cerda Casa, quando da sua apreciação original, tendo
to".
em vista o seu largo alcance s6cio-econômico
_O Sr. Leite Chaves - V. EX' permite um
para aquela municipalidade.
•
aparte?
Assim sendo, nos termos da Resolução n9 01,
de 1987, acolhemos o pedido, visto ser jurídico
O SR, MÁRIO MAIA- Um momento, nobre
e constitucional, nos termos do seguinte
Seffador.
Então, nós, naquele momento, quando vimos
PROJETO DE RESOLGç:AO
S.'"Ex• dize"r que "o Piaria E<:onõmico que tinha
N• 75, DE r987
.. .
se-ela_bora.do e passava a ter Vigência naqueJe.
Rerratifica o Projeto de Resolução n'
momento, da noite para o dia, tinha que dar cer330 de 1986
to", arregimentando toda a imprensa, todos os
O Senado Federal resolve:
articulistas, todos os editorialistas da grande imArt. 1o O art. ]9 da Resolução n" 330, de 5
prensa. e da televis_iio. Não sei se as empresas
de dezembro de 1986, passa a vigorar -com a
de televisão fariam aquilo gratuitamente ou pelos
seguinte redação:
éOfreS~públiCos, porque diariamente traziam, atrãvés-~de; Uti1a prOpaganda sistemática, o conven~
"Art 1ç É a Prefeitura Munic:ipa1 de Alegrete (RS), nos termos do art. 2° da Resolução.
cimento de que "o Plano tinha que dar certo".
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Imaginam_os_ que esta expressão "te_m que_ dar
certo" encerra: uma dúVida rilúito-QI-ariâe, p~o~qtie
desd~ qu~nçlo crianças,_ quandO nós telffiávamos
em alguma coisa_ que não sabíamos bem resolvere queriamos dar uma solução, de qualquer maneira, nas engrenagens, às vezes, de um brinquedo que não conseguimos armar, mas na nossa ansiedade de querer ver o brinquedo funcio~
nando, nós, como crianças, dizíamos: "Eu vou
fazer, tem que dar certo".-ColocaMse wna toda
e a·_roda n_ão girauia, "Mas tem que dar certo
e este brfnquedo há de andar, não é possível,
tem que dar certo".__
_
_
Então, embora a expressão "'tem que dar certo"
sejiimpei81iva;em Verdade ela encerra Uma grande dúvida; e a grande dúvida que estava subjacente a _esta expressão de S. Ex", de vir ao vídeo
com freqüência dizer que o Plano tinha que dar
certo, infelizmente se eXferíorizou não 4e~ndo ~:.erto.
·- ..
. .. . .
.
".
- Não de_u certo, por quê? Porque o Presidente
da_ RepÓbiiCa - não que S. Ex" fizesse iSSo, de
propósito, p·orque brasileiro, como nós, desejava
de ftrme propósito. acredito, que queria que o
Plano desse certo. Mas não podia dar certo porque
era um improviso; era baseado no em_piljª!llo.
EU__ná:Q sOu economista, Sr. Presidente, S-rs._ Senadores,- sou_ um simples médico de provínCia àos
interiores da Amazônia, acostumado a lidar cçm_
oS-ClienteS. cOm ãQueiaS necesSidadeS das doenças tropicais, subindo e descendo os rios e bari"an.cos das glebas de nossa terra. M~s não é preciso
ser economista, basta ser um consumidor, ir aos
supermercados diariamente, semanalmente, ou
quinzenálmente;- como eu faço sempre cõm a
minha esposa; eu a acompanho aos mercados
para fazer as compras domésticas. E bastava ser
um simples cidadão consumidor para ver, logo
nos primeiros quinze dias, que o Piano não ia
dar certo. E logo se viu por que rião ia dar certo,
Sr. Presidente. Muito simples: é coisa elementar,
cris~iria, traf1Sparente como um céu de abril: é
que o Pr~$jdente da República quis fazer ver ap
povo ~ aos consumidores que a_ inflação podia
se-r e~erminada, através de uma intenção expressa num $imples decreto. Mas cqm que economia
O Presidente. ja f;:u:er isso? _C:O_!Tl que estoqUe$_ O
Presidente ia fazer essa igualação? Equallzar os
preços do Rio Grande do Sul, lá, das lago~ do
Chuí aos afluentes das fronteiras do nosso Pais;
lá do Norte, nos adentrados dos seringais. Como
equalizar os preços do Cabo Branco, na Paraíba,
no eXtremo Les,te, lá nas cabeceiras d~ Jaguari,
no meu Estado do Acre, comO?-

O Sr. João Menezes aparte?

V. EXf' permite wn

O SR. MÁRIO MAIA - Um moment~, s6
para completar o meu raciocinio. É que o Presidente resolveu fazer cortesia com o çhapéu alheio.
Como? Mandou vender a m_ercadoria que estava
estacada nas prateieiras cre todos os- C:omefciiintes, desde o feireiro, o botequim, da pequena bodega, e até o armazenista e o ataCadista mandou
que todos vendessem por um preço só, pelo preço que estava tabelado pelos órgãos oficiais.
SuãExCelência mandou que vendessem a mercadoria, mas não fez nenhum estudo prévio elementar do custo daquela mercadoria ao chegar
nas paragens de venda; nos botequins, nas pequen~~ vendas._ no com_ércio v&rejista f'ião_ ~ quis
~_ber a que preço estava aquela me"_rcadoria-. Eri2
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tão mandou uma tabela para Mato Grosso, ames·
ma tabela de Mato Grosso e de Manaus chegou
no Acre, em CrliZeiro de Sul e nas pequenas cidades do interior do Acre que abastecem os serin
gais do acima.
-

Ora, aqueles comerciantes e os pequenos comerciantes, os varejistas e esses foram os grandes

prejudicados, junto com o consumidor- porque

houve o seguinte fenômeno: o ·que estava na pra·
teleira, pelo preço da fatura que lhe era chegada_
foi obrigado a vender por aquele preÇo que vinha
vendendo. Um grande número de mercadoria,

a metade pelos _menos, estava com preço abaixo
do custo operacional para fazer a mercadoria chegar no local de consumo e, portanto, ele em ven-

dendo e em sendo obrigado a vender aquela mercadoria por um preço abaixo do custo, sequer
da chegada da mercadoria no local, estava se
descapitalizando.
Isso aconteceu pelo Brasil afora, principalmente
no Brasil interior, pelo interior do Brasil. Muitos
e muitos pequenos comerciantes foram à falên~
cia, porque quando acabaram de vender a mercadoria que estava na prateleira não conseguiram
apurar o capital sequer da compra daquela mercadoria, e esse capital foi apurado com uma gran~
de defasagem do capita1 empregado para comprar.
Muhiplique-se isso por ''n" no Brasil inteiro e
nós teremos a desgraça total da falta de mercadoria nas prateleiras. A conseqüência imediata
foi que o pequeno comerciante deixou de se abastecer nos atacacHstas. Foi o que ocorreu, porque
fomos testemunhas disso...
Os nossos Estados do Norte, Amazonas, Pará,
Acre são muito bons exemplos disso porque _são
grandes consumidores das mercadorias do- Sul,
indusive mercadorias elementares, da alimentação cotidiana, como sal, arroz, carne, conservas,
enlatados, óleo etc.
Então, o pequeno corneiciante não comprava
mais do atacadista e o atacadista suspendeu os
pedidos nas fábricas, nas indústrias. As indúsbias,'
por sua vez, deixaram de fabricar aqueles produtos porque sabiam, pela prática diária do atendimento aos preços, que essa mercadoria não poderia, àquele preço, chegar na origem do pedido,
porque o comerciante não tinha c.omo vender
a mercadoria pelo preço tabelado pelo Goveino
através da Sunab.

O Sr. Leopoldo Perez- Pennite
aparte?
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V.~

um

O SR. MÁRIO MAIA - Antes, permita-me,
pela hierarquia da solicitação, darei o aparte ao
nobre Senador Leite Chaves. ao Senador João
Menezes e em seguida a V. Ext, nobre Senador
Leopoldo Perez.
Na hierarquia do pedido e não da capacidade
do mandato de cada um, porque todos sáo igualmente ilustres e sábios.
O Sr. Leite Chaves - Muito obrigado a V.
Ex" pela consider_aç_ã.o da hierarquia do pedido.
As considerações de V. ~ são perfeitas; essa
ocilação de preços existe. Quando o Presidente
José Samey decretou este "Segundo Cruzado",
o fez para evitar a dete_rlorizaç_ão tota1 da economia. Haverá V. E>r de convir que por decreto ninguém conserta uma coisa que desde 1.500 vem
sendo feita e realizada na vantagem de determinados grupos. O Presidente fez is&<> para evitar
e está evitando, uma situação mais difícil e o que

o

Paí:s_~pera

é que quem venha consertar tudo

tsso seja a Constituinte. Nós do PMDB ficamos
numa situação, aliás, muito constrangedora. Ao
tempo que apoiamos o Governo, pelo menos formalmente, nós nos opomos à estrutura. O PMDB
é um partido que, no fundo, faz oposição à estrutura juridico-econômica do Pais. Quer dizer, fomos criados para defender interesses mais amplos, mais gerais e mais legítimos e, na realidade,
o que tOda essa estrUtura legal amapara e protege
é uma economia que s_e concentra, 50%, em pouquissimas mãos~ enquanto 50% está numa situação dE' marginalização. Aiilda que se eleve o salá_ri_o mínimo, isso pouco significa, porqUe grande
parte da população está para a1ém do salário mínimo. Veja V. EX' que o País como nação está bem,
não tem problemas maiores, não tem hecatombe
e tem excesso de produção, mas o pior é que
nosso povo está tão pobre, Ex-, Que sequer pode
comprar alimentos. Ainda que se multiplique a
produção naciooaJ, isso de pouco valor resulta,
porque não há poder aquisitivo. Então nós ternos
é que mudar essa estrutura, e a luta é para que
a Constituinte o faça. V. Ex' viu os privilégios do
Pais se levantarem numa luta aguerrida, constrangendo esta Casa, para manter os seus privilégios
da terra, quando sabemos que se nós não resolvermo.s o problema da terra, ou pelo menos encaminhá-lo, não teremos feito nada e esta Consti~
tuição passará a ser uma frustração, corno já diSse
nesta Casa Veja V. EX' que esta Casa tem que
se aliar ao Presidente da República, porque Sua
ExCelência está usando de_ remédios, únicos de
que pode lançar mão. Agora, esta Casa, somente
esta Casa, o Corigress'o NaciOnal, fazendo uma
Constituição justa, alterando essa estrutura injusta
e terrível, só através disso poderemos contar com
dias melhores no futuro.
O SR. MARIO MAIA - Agradeço o aparte
de V. Ext, mas fico em dúvida se nós devemos
apoíãf o Senhor Presidente da República, nessas
alturas. Porque, inicialmente, toda a Nação brasileira apoiou, não o Presidente J_osé Samey, todos
nós apoiamos o movimento que o levou, em virtude de uma tragédia, à Presidência da República.
Os partidos políticos, de uma maneira geral, se
juntaram suprapartidariamente, foram às ruas e
lutaram pela regularização, pela redemocratização do País. Os políticos, indo às ruas, ouviram
o clamor do povo que, aos poucos, foi se aglutinando, e dentro de breve tempo se tomou uma
avalanche nas praças, clamando pelas eleições
diretas, que eram, àquela época, o caminho, o
escoadouro, a calha mater de todo o estuário,
de todas as emoções e ansiedades do povo brasileiro.
InfeliZmente, àquela época, era Presidente dO
PDS o Dr. José Samey que, se hão me engano,
era contrário exatamente àquele movimento, ele
remava em corrente contrária a nossa; e devido
ao seu esforço grandioso e ã sua capaddade_ eloqüente, como continua sendo a de.hoje, de mobilizar e de convencer as pessoas, convenceu uma
parte substancial do seu Partido, que as eleições
diretas eram inconvenientes para o Partido; como
di.ti_a_ o sistema militarista vigente. E, defendendo
a tese militarista vigente, fez com que as eleições
diretas se frustrassem e que o Congresso Nacional não aprovasse a tese das eleições diretas, send_Q derrotado até por poucos votos, 25 ou 28
votos~ De maneira que nós ficamos n_a dúvida
em aprovar as teses do Presidente da República,

h.Jje, quando ele coloca a prorrogação de seu
mandato além daquele que seria natural e, logo
depois da regularização da situação, do trânsito
democrático, que é a promulgação- das eleições.
Sua Excelência, mais uma vez nos surpreende,
determinando que o seu mandato terá 5 anos.
Como determinou que a inflação foss~ zero, quando ela estava em 250; quando determina, um
novo plano econômico para o Pais, dizendo que
ngora vai dar certo. Como podemos_ acreditar?
Como o povo pode acreditar?
Nós acreditamos nas boas intenções do Presidente da República como pessoa, como brasileiro, mas como Goveino, como Chefe do Governo, nós temos dúvidas e incertezas, no sentido
de que, em o apoiando, as coisas no Brasil venham a entrar nos eixos.

O Sr. João Menezes -

Permite-me V. EX

um aparte?

O SR. MARIO MAIA - Concedo o aparte
ao nobre Senador João Menezes, meu conterrâneo amazônida.

O Sr. João Menezes- A situação do País
é grave. Acho que nós temos urna grande responsabilidade. Aí estão os problemas, um por cima
do outro. Já agora, se anuncia umà greve geral
para o próximo mês, daqui a dez dias, para desestabilizar ~ste Pais. Aqui na Constituinte, que V.
~tem tanta confiança e eu também tenho, quero
ter esperança, pois estamos vivendo num fogaréu;
nós vamos ter problemas çom relação à anistia,
e da maior gravidade; não só da anistia militar,
como da anistia civil; nós vamos ter o problema
da estabilidade do emprego; nós vamos ter o problema da terra: nós vamos ter o problema da
justiça. Então, são problemas da maior gravidade.
O que nós pretendemos. o que precisamos fazer,
neste momento, é, reaJmente, procurar um caminho para que o povo não chegue ao desespero.
~ muito fácil urna pessoa de fora, com uma lide~
rança deSSclS ai, sem nenhuma repercussão, comandar essa desordem que está: se preparando
aí no País. Desordem econômlca. V. Ext sabe,
como médico - de médico todos nós temos
um pouco -chegamos lá na Amazônia, no interior, a pessoa está com febre e nós damos logo
um aralém e se resolve o pro_blema; se a pessoa
está com tosse, com os pulmões inchados o médico dá uma penicilina e resolve o logo..o problema
O SR. MÁRIO MAIA - Se ele estiver com
malária, o aralém resolverá o problema; mas se
ele estiver com febre tifóide, não resolverá
O Sr. João Menezes - Neste caso ai ele
morre. A economia é dificii._A_economia é uma
coisa complexa, que depende de vários fatores,
depende de várias circunstância. não é fácil. Estou
de acordo com V. EX, quando se faz por decreto-lei, mas também não se faz assim para atender
a todo munQo. Porque, hoje, cada um quer tirar
maior vantagem, cada um quer tirar aquilo que
acha melhor. Há um desinteresse do Poder Públi·
co, um desinteresse da coisa pública geral. To do
mundo q_uer aumento de salário, aumento de lucro; ganhar na poupança, todo mundo quer. Se
o GOverno toma uma providência vein a grita
éontra. Vão entrar em greve, vão causar um distúrbio no País. E é por isso que não chamo a atenção
de V. Ex', chamo a atenção para o problema que
está aí, problemas gravfssimos. O que o Presi-
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dente sàrney faz é procurar uma solução para
os problemas que estão aí, para que todos nós
marchemos de rojão dentro _d~Jite problema gra,

ve. Predsamos ver com olhos de quem quer ver.

A Constituinte vai resolver esses problemas?
O que a Constituinte vai resolver? A Constituinte
já resolverá muito se tiver equilíbrio, ~e f!ver bom~
senso, se tiver, realmente, condições para fazer
uma Constituição para todos os brasileiros. não
se pode fazer uma Constituição anarquista, nem
uma Constituição retrógrada; temos que fazer
uma Constituição que atenda às nossas necessidades. Mas não é ela que vai resolver o problema.
EJa pode, na melhor das hipóteses, ordenar alguns problemas. Portanto,_ quero dizer a V. EX"
que a situação é grave. nós, Senadores responsáveis por esta República que ai está, não podemos estar criando caso, não podemos estar inflamando, não podemos estar insuflando o que está
acontecendo neste País. o-que devemos é _ti-abaIhar pata encontrar os meios para estabelecermos
um equilíbrio, senão a responsabilidade do caos
que poderá vir também será ·nossa.
O SR. MÁRIO MAIA - É, nóbre Senador
João Menezes, o que estamos procurando fazer,
todos nós aqui, é trazermos, de uma forma ou
de outra, uns com maior, outros com menor conhecimento ou coin maior eloq~ênda, a solução
para esse problema grave.
E V. Ex', -em determinado momento, diz que,
realmente hoje em dia, todos estão muito apressados, estão muito açodados em resolver os seus
próprios problemas, e se preocupam, não todos,
inas alguns, em reSolver s_e_ys problemas, $E!US
interesses do que os interesses da Naç.ão. E acredito que aqueles que para cá vieram, eleitos pela
vontade livre e soberana do povo, foi com o propósito de, com seu trabalho, fazer alguma coisa que
venha a solucionar, de uma vez por todas, os
problemas que estão se arrastando, ao longo dos
séculos, que, como todos dizem, o problema não
é de hoje, já vem de muito.
.
O PMDB chegou ao Go~mo depois de vinte
e poucos anos na Oposição, pregando que o sistema que estava no Poder, o_ sistema militarista,
Osistema económico, o sistema da deperldência
externa, o sistema da tomada de empréstimos,
a juros flutuantes, não era um sistema adequado
ao desenvolvimento do Brasil. E nós lutamos pela
liberdade de ir e de vir, de se Çizgr o que se pensa~
de se escrever o que se imagina, propusemos
a melhorar as condições sócio-económicas do
povo, levá-lo a melhores dias. .
Aconteceu, entretanto, que, ao chegarmos ao
poder; as tentativas daqueles que se_prçpy~~ram
a resolver os problemas que eram profligados,
até hoje, passados dois anos, não o conseguiram
e, pelo menos no momento. o que se v~, o que
se tira da vivência cotidtan_~ do povo, de nós, como
brasileiros que fomo~ e voltamos cotidianamente
para as nossas casas, são as djficuldades, as reclamações do povo nos ônib_u_s, nas ruas, em casa,
das empregadas domésticas, dos comerciários,
dos bancários, dos operários, todos estão insatisfeitos, reclamando e clamando por melhores dias.
Logo, os partidos que então estavam na Oposição
e que agora estão no Governo, que se pr'opunham·
a resolver não acharam as soll.,IS:,_ões, os caminhos,
até agora. A dívida externa continua se aprofundando cada vez mais, nós e~mos cada vez mais
dependentes dessa borrível dívidé) _~ma e do
Fundo Monetário Internacional.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

Ainda há pouco, foi dito aqui que o Governo,
num momento de altaneira, e independência, disse aos credor~ _que não pagaria a dívida, que
por enquanto a mesma estava suspensa, e era
a _moratória aqui tão pregada por todos os elem~ntos do PMDB de então, da Oposição.
Mas,_ outros economistas - e economistas
neUtros - que escreveiri em Joinais e revistas
e que pertencem a partidos não identificados, di~m que não foi bem assim, que o Brasil deixou
de pagar simplesmente porque não tinha dinheiro
_em cu~ para fazê-lo, porque estava inadimplente.
E, realmente, pelo que a gente lê e é informado
pelos jornais e noticiários, é que se nós pagamos
1 bilhão de_ d6lare_s por mês - é o que dizem;
porque são 12 bilhões ao ano; então, 1 bilhão
por mês - só de juros e serviço da dívida Ora,
se nós reduzimos as nossas reservas abaixo de
1 bilhão,__não dá para pagar por mês. Realmente,
parece _que é porque não tínhamos mais dinheiro
para pagar e não por uma questão de independência que nós dixamos de fazê-lo.
O Sr. Mauro Benevides um aparte?

Permite V. e:,c.

O SR. MÁRIO MAIÃ - Com muita honra,
Senador Mauro Benevjdes.
O SR. Matlro Benevides - Nobre Senador
Mário Maia, intervenho eu neste momentp no pronundamento de V. ~-para dar um toque de
menoS pesSifniSmo e fazer alguns reparos...

no~re

O SR. MÁRIO MAIA - Eu gostaria de ser
otimista, porque eu nãO gosto de ser pessimist<J,
mas estou vívendo uma realidade.
ó SR~ -MaUro-BeneVides - ... ao disCurSO
que V. EJs.~- profere neste instante, abordanc:to as
dificuldaaes econômlco-fmanceiras vividas pelo
Pais. Eu me permitiria dizer a V. Ex" que o chama:
do :·Novo Cruza_do", que foi anunciado ao Pafs
no-l:íltimo dia_ 12 de junho- tem, portanto, 8
dias de vigência - foi_ elaborado por um dos
·companheiros mais competentes e mais qualificados, o Profess_or Luíz Carlos Bresser Pereira,
ciUe, em boa hora, o Presidente José Samey-foi buscá-lo para guindá-lo ao Ministério das F'manças do nosso País. O Ministro Bresser Pereira é
integrante do PMDB e membro do nosso Diretório
Nacional. Como professor universitário, participou sempre da elaboração daquelas grandes teses, com as quais o PMDB buscava uma identifi·cação e wna sintonia perfeita com os anseios
do povo brasileiro. Se ele chegou realmente à
frente de wna d<is mai$ importantes Pastas do
1" escalão governamental,- é óbvio que ele não
pode Se desvincular daquelas teses que ele deferideu, nem daquele programa que ele ajudou a
preparar e a oferecer ao Pais, no contexto de 4_ma
série de publicações ·denominadas "Esperança
e Mudança". Ora, o Ministro Bresser Pereira se
~t~a naquela linha de não permitir, para o PaiS,
os índices astronômfcos de inflação. Ele próprio
é autor de um livro felacionado com a -inflação
e _a recessão _em nosso País. Tudo aquilo que
~~felacionM _com o deSaquecimento da nossa
economía e o ingresso nO proceSsO re<:e~iv6;
teria a posição contrária- dO Ministro- da Fazenda,
o Professor BJ1e_S_®r _?e~eira. Acho que decorridos
apenas 8 dias de vigência do novo Cruzado, nós
~_ye_riainos _·era abrir um leque de perspectivas
m~is fav_orá.veis. Suprapartidariamente, _deveriamos- V. Ex' que é uma das figUrãs inais proemi~
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nentes do PartidQ Democrático Trabalista, e todos
nós que estainoS nesta Casa, na tarde de hoje
e também as outras forças_ políticas que COrripõem, neste momento histórico, a Assembléia
Nacional Consfifuiri~ - deveríamoS, numa conjugação de forças~bUscar O_estaPeleçimentO_de
um esquema que pudesse restabelecer em toda
a sua plenitude a credibilidade do povo no Governo e nessas medidas que vão reorientar o País
para um novo nuTio econômico-finanCéiro. ·
FiCa ·neste apãrte àO drscttrSo -de V. & esta
slJgestão, p~_ra __gy_e, suprapartidariamente, nos
comportemos, nesta hora, e abramos todos _nós,
perspectivas de_apoio e solidariedade ao Ministro,
para que ele_ poSsa dar curso às medidas que
con·cebeu para salvar o País dessa situação semicaótica em que o mesmo se .enc:ontra.
O SR. MÁRIO MAIA - Recebo o aparte brilhante de V. EX', como um~ exortação_ à minha
alma penada pelo pessimismo de ontem e de
hoje e pelas incertezas do futuro. Mas, nobre Senador Mauro Benev{des, esta mesma exaltação que
V. Ex' faz da ccipacidade, da persohãlidade, da
competência do Ministro Bresser Pereira Gonçalves também foí feita quando o Dr. Dilson Funaro
foi nomeado Ministro da Fazenda. Diga-se de passagem, hão querendo absolutamente menosprezar a· capacidã.de, a inteligência, a desenvoltura,
o. saber, o entendimento de cada um, até que
o Ministro Dilson Funaro era mais desembaraçado, tinha mais jeito para convencer e explanar
as idéias do q'ue o Ministro Bresser Pereira que
às vezes, tropeça e fala a1guma coisa melo desOr~
denada que os leigos, como nós, têm mais dificuldades em entençier do que as brilhantes explica..
ções do Mínistro J:?ilson Fun?Jro.
O Sr. Mauro Berievides- Nobre Senador~
permita-me uma brevíssima inteNenção. Tão logo foi anunci~do _o Plano Novo Cruzado,- asslln
denominado pelo Presidente José Samey- um
dos maiores economistas do. nosso Pats, com
projeção internacional e que dirigiu, até há bem
pouco_ tempo o· ffiGt, Professor Edmar Sacha,
tomariâ.6 conhedmenro- do Novo Pl~no Cru:zado,
teve aciuela exclamação inc9ntida: "Afinal, o Brasil
tem um Ministro da Fazenda."
O SR. MARIO MAIA Trata-se da opiriiiiO- de
um especialista, profundo conhecedor da matéria.
Portanto, queirÇl Deus que o eminente Pro(esscir
tenha inteira razão no conçeito que emite sobre
o MiniStro da Fazenda. No entanto, eu, como outros companheirOs com o rnesmo grau de Einten:
dimento no campo económico- ~ITIQS dúvidas.
OutrOS até, com mais ~levado nível de conheci-.
menta- não S"ei se- é-verdadeiro---:- mas _ouvi,
há pouco, ainda hoje, que o própdo Líder do Par~
tido de V. Ex", o PMDB, na Assembléia Naç:i_onaJ
Constituinté~-~siaria ei'n dúVid~ _sobre <:~s~~enesses
do novo Cruzado, uma vez que, segundo a opinião
que ouvi de órgãO de informação, S. Ex" considera
o Plano Bresser recessivo, não correspondendo
aos interesses programáticos do PMDB.
De maneira qUe considero prematuro, ainda
nessa faSe, analiSar-se Concretamente o efeitá'da
_ciij:>'addade resàlutiva dãS -idéias de S.~& o·wrus:
tro Bresser Pereira, colocadas em prática. Enquanto o nov9 Cruzado, nesses poucos dias, ins . .
pira certeza para especialistas como o Sr. Badi.a- como o nobre Seriador Mauro Benevídes acaba de cltar ~a mim e ao nleu Xará Máiiõ Covas
iJlSpira incerteza_
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O Sr. Nelson Wedekln- Permite V. .Br um

aparte, nobre_ Senador?
O SR. PRESIDENTE {João Lobo) - Nobre
Senador Mário Maia a Mesa avisa que o tempo

de V. EX" está esgotado.
O SR. MÁRIO MAIA- Mas, Sr. Presidente,
já que na Ordem do Dia o número no Plenário
não foi suficiente para se levar as matérias à votação, peço a V. Ext que nos conceda mais alguns
minutos, para eu conceder_o aparte ao nobre Senador Nelson Wedekin, aproveitando aquele tempo que não utilizamos na votação da matéria da
Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -A Presidência esclarece que o tempo de V. Ex' já está
em 33 minutos, quando seria de 30 minutos. Mas
a Mesa não pode deixar de atender ao pedido

de V. EX", apenas pede que encerre o mais breve
possível, concedendo o aparte.
O SR. MÁRIO MAIA- Fico grato pela compreensão de V. ~ Não poderia ser outra a atitude
de V. EX' como representante lídimo de um Estado pobre e sacrificado c._omo o m_eu, o Piauí, e
Sl:lbemos das dificuldades que temos _em levar
ao con~ecimento do _Brasil as nossas necessidades. As vezes, através de uma palavra despretensiosa, numa tarde de segunda-feira, pode, de
repente, escapar alguma coisa que a grande imprensa noticie que algum representante de um
pequeno Estado ocupou a tribuna para falar dos
problemas do Brasil.
Concedo a palavra, c_om muita honra, ao nobre
Representante_da região meridional do nosso
País, nobre Senador Nelson Wedekin.
O Sr. Nelson Wedeldn- Eminente Senador
Mário Maia, desde logo, o meu registro da estima
e da alta consideração que tenho por V. EX' Desejo
também dizer _que compartilho das suas angústias, das suas perplexidades e até das suas dúvidas; gostaria muito, eu também, de ser otimista,
mas creio que devemos ter dúvidas, até porque
V. Ex' e>:planou com muita propriedade, com muita clareza, com muita lucidez a respeito do "Plano
Cruzado _{.Jffi:_._ __Mas,_ dQ_mesmo__rno_do que devemos ter dúvídas a respeito dos acertos do novo
Plano Cr"wado e dos seus -errõs;-acho que esse
beneficio da dúvida também deve ser concedido
ao novo Ministro _da Fazenda. Veja V. Ex' que há
enormes diferenças entre o primeiro Plano Cruzado, em que o congelamento era por prazo indeter~
minado, cujo resultante imediato foi wna enorme
euforia, e uma enorme vontade_ de comprar, uma
verdadeira-fúria consumista, resuhando, também,
- acho que não devemos nos esquecer- num
momento de euforia e de felicidade do povo brasileiro. Teria sido muito bom que o "Plano Ouzado
Um" tivesse dado certo. Mas eu tenho a convicção, mais absoluta, que, hoje, o novo Plano Cruzado está sendo feito com muito mais cautela, com
muito mais cuidado; veja V. Ext que ele é feito
apenas por 90 dias. Veja V. Ex" que sobre o novo
Plano Cruzado todos têm dúvida, e é muito bom
que o tenham, não apenas V. Ex•, não apenas
aqueles que são os criticas do Plano Cruzado.
Creio _que o que há é uma nova atitude, wn novo
comportamento da sociedade brasileira em relação ao novo Plano Cruzado, ao encará-lo com
a cautela que deve merecer pela sua complexidade, pelos seus vários pontos de discussão e
debate. Mas, de qualquer modo, o que eu queria

exatamente colocar é_ que, com todas ~ dúvidas,
com todas as dificuldades, com toda a crise e
com toda a perplexidade, acho que há alguma
coisa de _notável na sociedade brasileira hoje. E
é um poucO daquilo que colocava o Senador João
Menezes em aparte a V. Ex~- e V. Ex• também
fazia referência a este respeito. É o amplo clima
de liberdade que o nosso País atravessa hoje, é
este desejo de que todos venharn a participar,
efetivamente, da renda e da riqueza nacional. sao
essas_ demandas sociais que se espalham por to-das as categorias sociais em todos os Estados.
Na minha opinião, significa uma grande conquista
da Nova República, a grande conquista de todos
os democratas, de todos os patriotas, entre os
quais V. Ex' e, na linha de frente, também o meu
partido, a sociedade poder-se expressar, poder
se manifestar, poder exprimir livremente o seu
pensamento, os seus anseios, os seus desejos,
pOder criticar como critica, livremente, este novo
Plano Cruzado, poder desconfiar como está desconfiando- e acho que tem razão em desconfiar.
Creio que se abre e se cria o espaço não apenas
para essa manifestação, para essa expressão dos
anseios da sociedade brasileira, mas também para a organização da sociedade, através da qual
não apenas vamos chegar à plenitude do Regime
Democrático no plano das liberdades formais e
declaratórias, mas também no plano da distribuição mais justa da renda e da riqueza, no plano
do fim dos prMiég!os, que foram os grandes inimigos do Plano Cruzado I, que são os grandes inimigos do novo Plano Cruzado, são os grandes inimigos do nosso País. Se não se acreditar no PMDB,
na Nova República, no Presidente Samey, acho
que, pelo menos, devemos e podemos acrecütar
na capacidade do povo brasileiro, da sociedade
brasileira, de se exprimir, de se organiZar e de
levar à frente, através até mesmo da Constituinte,
que é outra conquista da Nova República, do
PMDB e dos democratas como V. Ex", de encaminhar o futuro deste País. Era isso o que eu tinha
a dizer a V. EX' Muito obrigado!

O SR. MÁRIO MAIA - Eu é que agradeço
o enriquecimento do meu modesto disct~.rso com
o aparte de V. ~; e lamento dizer, assim, Ccim
muita sinceridade, que continuo_ a_credita_ndo no
programa do PMDB, tanto é que, em saindo do
PMDB, continuei num partido que tem um prOgrama progressista tanto quanto o do PMDB. E não
me sinto diferenciado no partido em qu_e estou
daquele em que eu estava, porque me sinto com
a mesma vontade e com o mesmo desembaraço
para defender as mesmas idéias que sempre defendi.
Portanto, estou na trincheira onde sempre estive, embora possa ter mudado, momentaneamente, estrategicamente, de instrumento de trabalho,
que são os partidos políticos que, hoje em dia,
ainda_sáo muito tênues. são de tecedura muito
frouxa, em decorrência do_ sistema militarista de_
onde- estamos vindo, pÕrque costumo dizer, já
disse algumas vezes neste plenário, e não me
canso de reaCU"mar; que O maior crime que a ditadura implantada neste País em 1964, que o maior
crime que o golpe de 1964 cometeu contra a
história política do País, foi a dissolução dos partidos políticos, porque se não houvesse a dissolução dos partidoS políticoS em 1_965. que eram
e!Tl_ número de 14, sendo uns quatro grandes:
UDN, PSD, PSP e PTB, e outros me.nQreS. nós

hoje estaríamos com 50 anos de estrlltur_a partidária já se sedimentando, os partidos, que eram
populistas, se transformando em partidos populares, e os partidos com as suas definições programáticas e tendências acomodando as várias
idéias e ideologias que cabem dentro desse programa. Infelizmente os partidos foram dissolvidos.
Cri<lram-se dois partidos e depois novos partidos
surgiram e hoje, o PMDB está lutando para deixar
de s.er uma frente ampla e se tomar um partido
efetivo com as suas doutrinas, ideologias, seu programa, que corra no leito natural; o PDS, que
era o maior partido do Ocidente, de repente caiu,
minguou para umas poucas representações: um
seu desdobramento, o PFL compartilha com V.
~s. hoje na Aliança Democrática. para dar sustentação, no âmbito federal ao Governo e~ no âmbito estadual, regional se digladiam. De modo
que, realmente, é um caos; estamos vivendo um
momento caótico tanto na organização política,
na organização econômica, na organização financeira e não temos motivos para acreditar; não
em virtude da honrabilidade e da honestidade e
até da sua lealdade, mas da incapacidade de Sua
Excelência o Senhor Presidente da República de
administrar essa complexidade, essa heterogeneidade em que estamos vivendo neste momento.
Duvido muito porque o comportamento que Sua
Excelência vem tendo, a cada dia, demonstrando
uma faceta de sua antiga personalidade política,
vai, aos poucos, se distanciando daquilo que pregamos e trabalhamos para que fosse o nosso
ideário de político dentro do partido em qüe estáva(TlOS; de modo que vejo uma contradição grande entre a ação do Governo e a reação dos setores
substanciais do maior partido de sustentação do
mesmo.
Então, Sr. Presidente, para não me alongar, vou
encerrando a_s minhas desataviadas considerações dizendo que acreditamos agora como o fizemos àquela época, quando nós, juntamente com
EX' comPanheiros, como Luis Henrique, Cristina Tavares, e com tantos outros que se reuniam
em suas residências, para discutir Ó problema
das "diretas já", e nós, que pertencemos ao último
grupo que concordou em ir ao Cõlégio Eleitoral
pOr achai- esdrúxulO, por ãChar- incori'etõ e cedemos, atendendo a um ped_ido dramático do Presidente Tancredo Neves e de Uiysses Gl,limarães,
na esperança de estar~ naquele momento, fazendo
um reparo à frustração das eleições diretas que
não conseguimos- ~ fo_mos do grupo só diretas.
Continuamos, então, achãndõ que as eleições diretas, embora não seja uma coisa milagrosa, um
rosário milagreiro, como também a Constituição:
que será elaborada por esta Constituinte, não será
uma panacéia que resolverá todos os males do
Brasil. Acredito que a Consbluição, que nascerá
da vontade c_oletiva d_e_ todos n6s, procurará interpretar a ansiedade do povo, as eleições diretas,
também já - já, Jogo, daqui a pouco - este
já é um ·advérbio de tempo, não o amanhã, é
o já em 88; assim Que a Constituição for _ela6o-rada, serão realizadas, porque fiZemos um calendário, ao longo de 20 anos, para que fosse cumprindo a sua missão e para que se fósse riscando,
no tempo, as datas adeqUadas ao avanço para
a democracia que desejamps, sem adjetivos.
Chegamos às diretas, ao Colégio EJeitoral, com
Tancredo Neves, "Ta_ncrecl.o Neves a esperança
de" todos". S. Ex' dissera que o periodo de transição poderia ter, no máximo, quatro anos, ou o
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que a Conshluição determinaria. Mas, o espírito
da Constituição, pelo menos nas campanhas de
que participei, e participei de 11 comícios pelas
Diretas, .os maiores:. em Gotânia, no Rio Grande
do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no meu
Estado, em Santa Catarina, onde, numa noite me~
morável, ao lado de V. ~ e de outros líderes,
todo o espírito era o de que estávamos cumprindo
wn calendário e, dali, com as eleições diretas,

iria nascer uma nova Constituição, porque a Constituinte já era uma pregação, naquela época e me lembro bem- em 1982, na nossa campanha para o Senado da República, de que minha

pregação foi no sentido de termos uma Assembléia Nacional Constituinte, com eleições diretas
em todos os níveis, desde vereador até Presid_ente
da República.
Assim, esta esperança permanece desejosa, inquieta, querendo que isto aConteça logo.
Não pode haver um hiato entre a promulgação
da Constituição e o mandato de um Presjdente,
que é uma decorrência disso tudo. Uma acidentalidade dentro do processo - porque acredito e
tudo faz crer, só a morte o inte_rrompeu - por
isso mesmo, podemos afmnar que se não houvesse a morte poderia haver a dúvida de que Tancredo Neves agora poderia estar fazendo a mesma coisa que Samey, propondo tirar o tempo
todo do seu mandato, mas como S. Ex'.morreu
fica a verdade da sua palavra, que seria de quatro
anos no máximo. Então, a medida do tempo seria
a palavra daquele que escolhemos como paradigma no relógio do tempo, de ser interrompido
wn período e começar outro - era o período
ditatorial entrando na transição, terminando com
a promulgação da Constituição e marcando, imediatamente, eleições direta.s para Presidente da
Repúbli«:a. Fora disso, entendo que é procurar
desviar o curso da História, é procurar não corresponder àquilo que o clamor público, nas praças
públicas, por duas vezes pediu que se ftzesse no
Congresso Nacional...

O SR- PRESJDEriTE (João Lobo)- A Mesa
solicita ao nobre orador que encerre o seu discurso, por ter já V. Ex' ultrapassado em 19 minutos
o tempo regimental.

O SR. MÁRIO MAIA- Sr. Presidente, encer-rei com a palavra "nacional", mas para que não
fique no término do meu discurso o fec!to com
a palavra que seria muito rosa, para mim, da Presidência da Mesa, digo aos nobres pares e à Casa
que me ouvem que temos esperança que, a partir
da Comissão de Sistematização, que começa a
armar o esqueleto da Constituição - e eu faço
votos que esse esqueleto já seja ósseo e não cartilaginoso, como o esqueleto dos elasmobrânquios
- que ele ao ser preenchido na sua forma fmal
e constitucional corresponda exatamente às ansiedades e aos clamores do povo brasileiro, esse
povo tão angustiado e sofrido.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e aos colegas
que me ouviram com paciência.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito
bem!)

COMPARECÇM MAIS OS SRS:SEI'fNJORES:
Nabor Júnior- Carlos de Carli -Áureo Mello
....:..... Odacir Soares - Hugo Napoleão - Marco
Maciel - Jutahy Magalhães - Gerson Camata

- Ronan Tito - Mário Covas -- Iram Saraiv_a
-lrapuan Costa Júnior- Rachld Saldanha Derzi
- Affonso Camargo- José Richa.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Bene~
vides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE.
Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
.
·
·
As corretoras da Região Norte e .Nordesté movimentam-se, através de suas entidades representativas junto aos Srs. Senadores e Deputados, nas
duas Casas do Congresso Nacional, no sentido
de que seja revogada recente Re.solução de no
1.339, do Banco .Centr.al. do Brasil, que defmiu
faixas" de capital excessivamente elevadas para
o funcionamento daquelas entidades financeiras.
No último final de semana, no meu Estado,
fui procurado por integrantes da Bolsa de Valores
Regional, tendo à frente o seu Presidente, Raimundo Padilha, com a finalidade de que os Senadores
Virgílio Távora, Cid Sabóia de Carvalho e eu, formulássemos apelo ao Dr. Fernando Milliet de Oliveira, com a fmalidade de que S. EX' detennine
a revisão da aludida resolução, ajustando-a à realidade das corretoras sediadas naquelas duas faixas
·
geográficas do País.
Na manhã de hoje, secundando .os entendimentos que mantivemos em Fortaleza.. recebi telex. sobre Q assunto, redigido nos seguintes termos:
Vimos registrar a V. Ex' grande preocupação corretoras região Norte e Nordeste
com a Resoluçao no 1.339 do Banco Central
de 16 ·do corrente, a qual definiu faixas de
capital para as corretoras em níveis excessivamente elevados e muito a1ém das possibilidades das corretoras, o que poderá provocar verdadelro caos no mercado cie ações
em todo o Brasil, excetuadas.algumas corretoras maJOreS do eixo Rio/Sao Paulo.
Lembramos, por oportuno, que as corretoras médias e pequenas de todo o Brasil
já vêm enfrentando sérias dificuldades, no
último ano, face conjuntura nacional, estando Impossibilitadas de proceder aumento de
capital.
Assinalamos ainda inoportunidade referidas mudançªs, em pleno ano da Constituinte
e. futuro código sistema finanCeiro, quando
serãO deferidas nonnas amplas todo o sistema financeiro nacional, nao se justificando
adoção aiora novas· regras corretoras valores, ameaçando sua existência e negando
Sua Vãlicisa função social de interiorização
beneficias intermediaç_ao fmanceira.
I,.,embramõS, finalnlente. necessidade urQeriie""feíonTtulação citada resolução, sob risco liquidação inúmeras corretoras médias e
peqUenas, em flagrante ·contradição postura
JjoVa República de defesa pequenas e médias empresas.
Contia mOs seus valiosos préstimos e pronta ação.
-~ Ai:endosamente.- Raimundo Padilha ~
Presidente da Bolsa de Valores Regional.
-Sr. Presidente, trazendo a questão para registro
nesta tribuna, confio em que o Dr. Fernando Milliet
se debruçará sqbre. a malsinada resolu!;ãO, buscando uma maneira de· compatibilizá-la com as
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corretoras do .Norte e Nordeste. Conhecendo .de
perto o atuaJ Presidente do .B.anco C.eótial~ estou
certo de que, mais uma vez a s.ua comprovada
sensibilidade o conduzirá a. uma soluçêlo que supere o impasse ora refereil.êfado neste br~e pronunciamento.
Er-a_ o que tinha a dizer, Sr. Presidénte. (Muito
bem!)
3

O SR. PRESIDEriTE (João Lobo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.

O SR- MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso,) -.,..- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
.
_
O grande debate que domina a sociedade dos
nossos dias é, em que pese a crise económica
e SO<:ial que vivemos, a transição política. OU seja:
como concluir o processo da transição que, iniciado nqs Idos de 1974, teve um grande impulso
na memorável campanha Tancredo Neves/José
Samey, mas que ainda não se concluiu.
Sobre o assunto, resolvi trazer à apreciação da
Casa algumas considerações que tive oportunidade de fazer na Universidade de São Paulo USP - num simpósio sobre pacto social e que
foi dirigido pelo Reito.r José Goldemberg.
Eis, em síntese; o que tivé oportunidade de
dizer na referida Universidade:
O que diferencia a situação que estamos
vivendo das transformações institucionais vividas anterionnente pelo Brasil, é exatamente
a circunstância de que, pela primeira vez, se
opera verdadeiramente uma transição. Isto
é, se a-defininnos como um processo operacionalizado sem rupturas, vale dizer, sem
·.uma cisão radical entre o regime vigente e
o que deve sucedê~lo.
Se nós tomarmos todos os precedentes
anteriores, e aqui refrro~me especialmente a
1822, 1889, 1930. 1945 e 1964, vamos verificar que em todos .esses momentos as mudanças se consumaram dialeticamente. As~
sim, as forças políticas emergentes que lideram essa transformação dissentiram do esqu~ma de. forçe~s_que integravam e a que
pertenciam, passando a interpretar as tendências, os sentimentos e as vertentes da
ação e do pensamento que se opunham aos
esquemas das forças dominantes.
Em 1822,- esse papel coube ao próprio
príncipe regente, herdeiro Legal do trono português, aqui deixado exatamente para garantir e assegurar a unidade dQ império português. Proclamada a independência, rompeuse a ordem constituída e ~ convocação de
uma assembléia constituinte tomou~se o caminho natural para a institucionalização do
novo regime.
Não foi diferente a situação de 1889. Na
medida em que assumiu a deposição do Imperador e a mudança do regime, Deodoro,
o mais prestigioso Jrder militar do império,
cumpriu, em relação à República, o mesmo
papel que o príncipe regente tinha assumido
sessenta e sete anos antes.
.Essa mesma mecânica vai se operar em
1930, ·com o rompimento do pacto político
entre São Paulo e Minas Gerais, cuja resultante inevitável foi a formação do novo eixo
político entre Minas, preterida em seu. direito
à suc.essão da presidência, e o Rio Grande
do Sul que, só com esse rompimento, ad-
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qulre um novo e:_relev_ante_ papel na vida político institudonaJ do País. Não podemos esquecer que Getúlio tinha sido Ex-Ministro da
Fazenda de Washington Luis e encarnou, em
relação a República velha, o mesmo papel
de Deodoro em relação ao Império.

EsseS fatos se_ repetem em 1945 e em
1964, e seria OCiosO lembrar aqui as particularidades que cercam os dois movimentos
e os papéis exercidos, em ambos os casos,

pelos ateres políticos _fundamentais desse

processo: o Marechal Eurico Outra, Ministro
da Guerra· de Oetúlio Vargas, chamando à
época o "condest_áv_e_l_dQ _E_st,a_do novo", e
o Marechal Castelo Branco, chefe do estadomaior do Exérc:ito, no governo João Goulart.
As condições de transição de 85, porém,
são substantivamente diversas. Esgotadas as
possibilidades polfticas -do governo do Presi~

dente Figueiredo, só havia duas alternativas:
Se fosse mantido o status quo a transição
evidentemente não se operaria. A segunda
alternativa era a que foi adotada: negociar
um pacto político entre a oposição e o núcleo
liberal do PDS, a fim de abreviar a transição,
evitando, pelo adiamento das soluções, que
tivéssemos que esgotar as possibilidades do
regime implantado em 1964. E foi isso exata~
mente o que se (ez.. A diferença entre 85
e45 é que o pacto foi previamente negociado
e de sua negodação dependeu o resultado
eleitoral. As forças políticas que emergiram
dessa coligação tinham com a correlação
inteiramente distinta da de 1945. É como
se a UDN em 45 fosse majoritária e o PDS
minoritário. Como um dos quatro signatários
do documento intitulado "Compromisso da
Naçáo", de que resultou a Aliança DemoM
crática, posso assegurar que a transição polí~
tica operada a partir da estratégia que nos
conduziu a vitória no_ colégio eleitoral, em
15 de novembro de 1985, foi exatamente
o fundamento e o móvel dessa coalização.
Pela primeira vez, em toda a Jiistória do País,
nos preparamo~ para operar a transição, sem
as rupturas que se verificam nos episódios
anteriores. Valendo~nos,. inclusive, de alguns
mecanismos que tinham fUndamentado a
sustentanção do regime então vigente. Logo,
ao contrário do que ocorreu nos exemplos
históricos invocados, pela primeira Vez a mu~
dança política decorreu, única e exclusiva~
mente, de um pacto formal, criteriosa e lon~
gamente negociado.

O pacto da transição brasileira

O "compromisso com a nação", imilto ci~
tado, mas pouco lido hoje, ê um roteiro para
a transição. Ele atende, mesmo nas drcuns~
tândas atuais, com novos itens que se tor~
nam necessários para sua atualização, todas
as condições Para que seja um pacto objetivo
e um roteiro seguro de realizações. No que
diz respeito ao partido da Frente Liberal, e
creio que neste caso posso dizer também
em relação ao Governo do Presidente José
Samey, é que muitos de seus compromissos
contidos basi<::amente em 24 pólltOs oU metas - foram ou estão sendo resgatados.

O que falta negociar
O "compromisso com a nação" foi um
acordo firmado há quase três anos. Ora. a
dinâmica dos fatos políticos e a ocorrência
de circunstâncias novãs, nos impõem sem
prejuízo de continuar válido o ajuste que fizeram, em 1984, PMDB e PFL, para instaurar
e apoiar o Governo dei "Nova República" pensar n-a tessitura de um outro entendimen-to, talvez mais abrangente, envolvendo todo
o espe<:tro partidário, para assegurar a conti~
_ nuidade e - por que não? - o término do
processo de transição.
Daí falar-se, com insistência, desde a campanha de Tancredo, na necessidade de wn
"pacto social" - o que consistiria, aliás, a
razão deste seminário.
Sobre o assunto, convém fazer, inicialmente, algumas observações.
Numa democracia representativa entre, de
um lado, a massa que escolhe e vota, e, de
outro, as pessoas a que se delega o poder
de decidir, há instituições --:- as chamadas
- instituiçõeS illtemi.edfáriãs- que constituem
um elo entre os interesses do Estado, repre~
Sentado por seus titulares, e os interesses
da sociedade. Esse papel era exercido exdusivamente pela representação política. À medida que a soCiedade se tomou m~is complexa, essa intermediação passou também
a ser exerdda por instituições politicas fora
da_brbita do estado, isto é, pelos partidos
--políticos. O Estado _democrático passou a
ser, portanto, fundamentaJmente, o Estado
partidário.
Os partidos, no entanto,- não esgotam a
representação dos intteresses da sociedade.
É por isso que nas sociedades industria1izaâas surgiram outras forma_s de represen~
tação de alguns interesses, como por exem~
pio, os sindicatos. Nós sabemos, contudo,
que partidos, sindicatos, e associações inter~
mediárias outras, por sua vez, não represen~
tam nem articulam todos, mas apenas alguns
- dos interesses da sociedade pluralista. As soctedades que eram centrífugas. Quer em seu
j)oder de decisão, quer em sua representa~
ção, pois se sabia quem tomava as dectsões
-- políticas. tomaram~~ inevitavelmen.te centrí~
__ petas, já que hoje nelas não existe apenas
---Ulll pólo ou um só poder de decisão, mas
-Sim vários pólos ou centros de poder, que
---_Influenciam tanto o processo decisório quanto a formulação das políticas do Estado. A
maioria das decisões que interessam a sode~
dade, via de regra, não são tomadas pela
representação política, nem os conflitos se
resolvem apenas no âmbito dos partidos. Os
interesses representados por essas institui~
ções intermediárias são mais .ou menos difu~
_sos, __conforme sejam mais ou menos visíveis
os interesses e conflitos. O que riós estamos
assistindo hoje no 6rasil e _em todas as na~
ções de seu porte e complexidade é exatamente iss.o: interesses de toda a natureza,
mediados não mais apenas pelo Poder político que representa a nação, mas também
por essas instituições, em sua múltipla com-plexidade de interesses por elas tutelad9S e
representados. O que estamos vendo, porém, não só no Brasil, como nas grandes
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demOcracias ocidentais, é que nem os partidos são ·capazes de representar todos os interesses de toda a sociedade, nem as institui~
Çõcs intermediárias podem esgotar representa~ão dos interesses políticos do Estado
ou da sociedade, na medida em que os pri~
melros são de natureza política e os últimos
são essencialmente corporativos.
Não_ podemos esquecer, por isso mesmo,
que há outras instituições, que, integrando
o Estado e a sociedade, reciprocamente, têm
também os seus interesses a defender. São
as instituições estatals, para~estatais ou su~
pra~estatais. Tentar-condliar todos esses inte~
- resses serià uma tarefa praticamente impos~
sível de re_alizar,_ ou, no mínimo, um trabalho
que não terminaria nunca, pois que exigiria
unanlmidade impossível de se alcançar nas
democracias. Acho que foi exatamente por
persistir nesse erro de tentar englobar todas
as entidades e instituições num me.smo acor~
do que as inúmeras tentativas de pacto social
não deram certo, nem aqui, nem em qual~
quer outra parte do mundo.
Por iSso, o (;júe está- faltando nesta fase
de transição, mais do que um pacto social
é, frise~se, um pacto político que restabeleça,
desde logo, as bases de um estado democrático, a legitimidade das decisões pcMrticas
e a me<:ànica do processo decisório, quer
na área política, quer na área económica,
quer na área social. Assim, ternos que cate~
gorizar os problemas e resolvê~los cada um
em seu âmbito próprio e segundo sua natureza.
Coriviria lembrar, por oportuno, que o pac~
to que permitiu o advento da Nova República
- passo decisivo da transfção - foi ne_go~
dado politicamente entre partidos - PFL e

PMDB.
É certo que não será com simples decisões
políticas que resolveremos os problemas
econômic_os, nem será com instrumentos de
politica econômica que superaremos os nos~
sos dramas sociais. Mas é igualmente verda~
deiro que falta, para (X)mpletarmos a transi~
ção, um projeto político consistente, integrado, abrangente. Nós estamos realizando uma
transição extremam~nte lenta que, a_ rigor,
co.rneçou çom Geisel (1975; em 1978 ~.ouve
a revogação dos Atas Institucionais e Com~
___ plementares), e ainda não se concluiu~
Estou convenç:ido - e voltamos a nos re~
ferir à transição - de que essa negociação
_ou pacto que se procura insistentemente, Só
será_ factível, reconhecido que seja o papel
de todas _as institWções representativas da
sociedade. Somente desse modo demonstraremos que o poder civil no Brasil tem condições de _exercer democrática e duradou·
ramente o poder político. Assim como a de~
mocracia _representativa_ foi a solução liberal
para a sociedade de Classe, a democracia
participativa é a solução neoliberal para a
sociedade de massas.
À <::las_se politica, portanto, deve ficãr reservado o papel que lhe cumpre, ou seja: como
vi~bilizar politiçamente esse pacto ou esses
pactos.
O pacto político, na minha opinião, deve
assim ser negociado inicialmente pelos parti~
dos como condição de sua exe_qüibilidade.
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E deve se materializar, tanto em ·função de

certos pressupostos a serem logo estabelecidos, quanto em razão dos resultados a se-rem atingidos.

Uma negociação política, como se sabe,
pressupõe a fixação de alguns objetivos co-

muns aceitáveis por todos os interessados.
Nestas condições, qua1quer pacto se opera
através das convergências possíveis, afastando-se as divergências inevitáveis, que fatalmente ocorrem não em relação aos objetivos, mas sim quanto à forma de alcançá-los.
Objetivamente, em meu entender, essas
metas podem ser alcançadas através de
aproximações sucessivas, em tomo de uma
pauta comum, em que, necessari_amente,
vão se eliminando todos aqueles pontos que
constituam ·objetivos divergentes ou conflitantes.
Entendo que no processo político, os antagonismos são, pelo menos, de três tipos: ou
são conflitantes, isto é, se excluem, ou são
divergentes, e não se conciliam mas não se
excluem, ou são convergentes, e se cond~
liam. A negociação política ou qualquer pacto
social, por conseqüência, s6 se toma factível
na medida em que excluirmos os antago~
nismos conflitantes, aceitarmos os convergentes e discutirmos os divergentes. Na medida em que esses últimos forem conciliáveis, através de tratativas mútuas, eles se tornam convergentes. É, portanto, em tomo das
convergências que temos que estabelecer as
discussões. Se insistirmos na discussão do
que, sendo antagônico, é inconciliável, não
chegaremos a resultado algum.
Nestas condições frise-se, penso que qualquer pacto de transição terá que ser concebido a nível político, negociado entre os partidos e, progressivamente, submetidos às forças eoonômicas do capital e do trabalho, no
que tem de aceitável, em relação "ao que
fazer", e nunca em relação à condicional de
"corno fazer". Como diria Norberto Bobbio,
temos que convir no "que" para, só então,
tentarmos o "como".
Aliás, assim tem sido o processo de conciliação parlamentar, nas conquistas já efetivadas, por exemplo, em relação à convocação
da Consb.luinte, à nova lei de organização
partidária e ao restabelecimento da autonomia das capitais. Metas, por sinal, que estavam exatamente previstas no "compromisso
com a Nação", o acordo conciliatório entre
o PMDB e o PFL lsto pode e deve ser" feito,
fundamentalmente, não só em relação à
Constituinte como também na_ busca de um
entendimento que vise a preseiVar as conquistas já feitas, amplfar as que ainda têm
que ser alcançadas e evitar, frise-se, que possamos regredir, quer em relação a umas,
quer em relação às outras, pondo em risco
o próprio processo de transição.
Essa negociação interparlidária deveria ser
complementada, a ní:Vel institucional, como
afirmei antes, por um entendimento paralelo
entre as entidades representativas do capital
e do trabalho, no que diz respeito a preceitos
mais ou menos estáveis que garantissem
medidas, inclusive emergenciais, se necessário, para assegurar, tanto o processo produtivo como a manutenção do 'poder aquisi-

tive do assalariado. Essas medidas, que poderiam inclusive impUcar na formulação de
iniciativas de política econômica e social, seriam, num_ segundo estágio, negociadas politicamente entre os partidos, o Executivo e
o Legislativo.
Vencida essa etapa seria possível, a meu
ver, um processo de negociação progressivo
por estágios que se tomariam viáveis, na medida em que se fosse obtendo êxitos nos
entendimentos setoriais. O que fosse feito
na área econômlca e no setor social, constituiria, -enfim, um rotelro orieniador e realimentador para os partidos, para o Governo
e para toda a sociedade, ensejando a conclusão pacífica do processo de transição democrática.
Temos, por outro_ lado, que também afastar a tentação da unã.nimlâade. Mesmo porque um regime baseado em decisões unânimes seria uma "omnicracia", e não necessariamente uma democracia. A democracia é,
antes -de mais nada, o regime da divergência,
do pluralismo e dos conflitos solvidos pacificamente, através da negociação, do entendimento e das transigêndas mútuas. Nós todos
sabemos o que queremos. De urria:- maneira
geral, convergimos em tomo dos objetivos.
56 não (:Oncorda"mos na forma de atingir
essas_ metas, porQue ·cada um aponta num
dc~t._~rmina~o caminho, Em outras pa1avras,
conçordamos no "que", discordamos no
~c_omo". A b_usca do entendimento, por conseqüêifCia~ rem que partir d,as convergências
e não das divergências. Digo mais: podemos
convergir no "que", embora discordando no
"como".
Ao encerrar, convém repetir que os dramas
institucionais brasileiros nos últimos 50 anos
cercados de crises decorrem, exatam.ente, da
circunstância de que temos instituições políticas centrifugas, tentando lidar com os poderes centrípetos da sociedade. O pacto de que
necessitamos precisa, antes de mais nada,
reconhecer essa realidade e ajustá-la para
que o Estado e a sociedade funcionem sincronicamente, sem Õ ciue correinos: o risco
de voltar ao processo de pendularidade permanente entre populismo e autoritarismo,
que tem marcado a vida pública brasileira,
a partir das últimas gerações."

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estas são as considerações que julgo adequadas fazer neste grave
instante da vida nacional. Espero que elas silvam
aos objetivos que todos propugnamos, de criar~
mos uma sociedade duradouramente democrá~
tica e em condições, assim, de executar um correto e justo projeto de desenvoMmento. (Muito
beml)
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Concedo a palavra ao último orador inscrito, Senador
Francisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB - SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Por ser esta Casa o foro representativo dos Estados, a enlj_Qade congressual que afirma e significa
a Federação, dei-lhe preferência para abordar um
assunto que já foi levado aos Órgãos competentes
da Assembléia Nacional Constituinte, quando lhe
apresentamos a justificação de uma emenda res-
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taurando o espaço territorial de Sergipe, que pretendemos renovar com base no art. 23 do Regimento Interno desse Augusto Colegiada, esperando contar com o apoio dos dignOs pares.
Oportunamente, no dia 19 de maio, apresentamos emenda às "Disposições Transitórias_e Finais" do projeto da Comissão_ dos Estados, nos
seguintes tennos:
"Fica a superfície temtorial do Estado de
Se_rgipe acrescida da área compreendida en~
tre o rio Real, atual divisa com o Estado da
Bahia, e o rio ltapicurú., qUe passa a constituirMse, doravante, na divisa entre os Estados
da Bahia e Sergipe.
Parágrafo único. Os municípios cujas superfícies territoriais estejam loca1izados na
área compreendida- entre Os rios Real e ltapiCUI11 passam, a partir da promulgação da
presente.Consfifuição, a fazer parte do Estado de Sergipe."
Esta emenda sintetiza antiga aspiração do povo
sergipano, inidalniente fundamentada no Decreto de 8 de juJho de 1820 e na Carta Régia de
5 de dezembro de 1822, maS não se restringe
a esses textos imperiais.
Com efeito, a questão dos limites entre os dois
Estados vem sendo objeto de reiteradas manifestações, de opiniões persistentes e bem fUndamentadas, no sentido de restaurar-se a verdadeira e
original superfície territodal do Estado -de Sergipe.
Na Ata do Conselho de Governo da Província,
em 1827, já se inseria a decisão de ·que as fronteiras .de Sergipe chegassem ao rio itapicuru e,
três anos depoís, os dois EstadQs trocavam,J~to
ao lmperador, pareceres sobre o assunto, até que,
em 1843, pelo Decreto 323, D. PedroU designOl!
provisoriamente os limites provinciais, levando
aquela dMsa para além do rio Real, implicitamente reconhecido o direito de Sergipe a: eSse temtório.
Em agosto de 1882, o Senador José Luiz de
Coe1lió Campos, com o apoio de Prado Pimental
_e Geminiano Gomes, apresenta projeto à Assembléia Geral, advogando a causa de Sergipe.
Na sessão de 4 de agosto de 1891, FelisbeUo
Freire apoiado por Ivo do Prado, M. Valadão e
Leandro Ma,ciel, apresenta projeto de lei que_"traça o limite do Estado de Sergipe e providencia
para que seja este observado", e que compreendia, inclusive, todo o vale do Vaza Barris.. Aliás,
não faltam razões às reivindicações de Sfirgipe.
Vejam os Srs. Senadores que a área do Estado
de Sergipe, ein toda blbUografta do lnldo deste século nos dá uma área de 39200km2, quando hoje temos, apenas, 22.057km2, e, a Unha
Imaginária, partindo do Xingó, no São Francisco,
até as nascentes do rio Real, ao contrário de toda
lógica matemática e cartográfica, que lhe define
como uma reta, é das mais sinuosas. Na verdade,
para grandeza maior de nossa gente, esta luta
em tomo de nossos limites originais, sempre uniu,
efetivamente, os sergipanos, independentemente
das fronteiras partidárias.
Finalmente, em outubro de 1920, os Presi_Qentes J.J. Seabra, da Bahia, e Pereira Lobo, de Sergipe, tomam público o acordo no sentido de constituir-se uma Comissão de seis membros, três de
cada Esta_do, para apresentar o problema a um
árbitro neutro _e, resolvida a pendência, submetê-lo ao "Congresso" de cada Estado.
Além desses argumentos de ordem histórica,
devemos sa1ientar a existência de uma vocação

1198

Terça-feira 23

natural das populações do vale do rio ltapicuru
no sentido de incluir-se na economia sergipana,
tanto por urna questão de proximidade maior da
capital do Estado, como pela fntegração daqueles
mlDlicípioS à economia serQipariã. -

Por outro lado, a aprovação da medída, que
voltamos a propugnar na Comissão de Organizçaão dos Estados, permfte aumentar a área de

Sergipe, que se aproximaria, em tamanho, do Estado de Alagoas, o_ que lhe daria condições de
melhor desenvolvimento, sem maior sacrifício pa-

ra o Estado da Bahia, um dos maiores do País,
fora da área Amazônica
Tratando-se do menor Estado do País, Sergipe
se apresenta como um daqueles de inegável desenvolvimento harmónico do Nordeste e, assim,
qua1quer acréscimo ao seu território levaria aos
municípios reincorporados copiosos beneffcios,
ademais pela sua proximidade de Aracaju.
Mesmo com o acréscimo dessa área, continuaria Sergipe com menos de vinte e sete mil
quilômetros quadrados, tamanho, aliás, modestíssimo, considerando que a Subcomissão dos
Estados reconheceu ser a área Ideal de uma unidade da Federação jamais superior a cem mil
quilômetros quadrados.
Sabemos que o clima da Constituinte, motivado
por razões da maior relevância e interesse nacional, é o de uma melhor redivisão territorial, tanto
que acolheu propostas de criação de novos Esta·
dos, por transformação e desmembramento. E
não há nenhuma dúvida que se o Órgão Supremo
da Soberania Nacinal pode criar mais unidades
da federação deverá também, decidir esta antiga
questão de limites.
Estamos seguros de que as questões de limites
entre Estados, como a criação de novas unidades
da Federação, por desmembramento daquelas
existentes, poderá ser feito por via da Constituição.
Enquanto historiadores, sociólogos, economistas e políticos têm sustentado, desde o Império,
a necessidade da red.ivisão territorial do País, o
processo se arrastou, atê a década de quarenta,
registrando-se, apenas, a aquisição do Território
do Acre e, em 1943, a criação, por Getúlio Vargas,
de seis Territórios Federais, inclusive o de Fernando de Noronha, que não tem, até hoje, mil habitantes.

O maior empecilho a essa criação se consignou
no art. 29 da Constituição de 1946, agora copiado
pela Comissão de Organização dos Estados, exigindo pronundamento da Assembléia Legislativa
do Estado a ser desmembrado, plebiscito e aprovação pelo Congresso_Nacion_al.
,
Nenhum Estado se criou, de 1946 a 19_69, a
não ser o do Acre, previsto naqu_ela Carta, ocorrendo, depois, a criação da Guanabara, fundida,
sem plebiscito, com o Rio de Janeiro.
Como a Constituição em vigor exige, apenas,
lei complementar, criaram-se os Estados de Mato
Grosso do Sul e Rondônia
Estas considerações visam a demonstrar não
apenas que a matéria é pertinente ao texto constiM
tucional das Disposições Transitórias, mas procuram esclarecer que jamais a questão se resolveria
por meio de legislação ordinária, pois, desde a
primeira Constituição Republicana, é atnbuição
da soberania prever qualquer tipo de desmembramento dos Estados.
Foi a Carta de 1891 quem reservou, em Goiás,
o tenitório destinado ao Distrito Federal, como
, foi a Constituição de 1946 "quem devolveu, aos
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Estados originários, os Territórios de Iguaçu e
Ponta Porã.
Mas não_ se trata, aqui, pura e simplesmente
de defender um pleito mais do que sesquicentenário de Sergipe, senão, de demonstrar, também, que ele se harmoniza com as premissas
do desenvolvimento nacional integrado.
Assim é que a Bahia, numa área de quase seiscentos mil quilómetros quadrados e menos de
dez milhões de habitantes, apresenta uma densi·
dade populacional de cerca de dezessete habitantes por quilómetro quadrado; enquanto Sergipe, com menos de vinte e dois mil quilómetros
quadrados, apresenta uma densidade demográfica de cerca de cinqüenta e dois habitantes por
quilômetro quadrado.
Na área discutida, de quase três mil quilômentros quadi'ados, em três municípios, Jandaíra, ltapicuru e Rio Real, vivem cerca de quarenta e cinco
mil habitantes.
Frandsco A. de Carvalho Lima Júnior, em seu
"livro História dos ümites entre Sergipe e Bahia",
publicado em 1918, estudando esse litígio estadual, advertia:
"Os limites territoriais da antiga Capitania

de Sergípe com a Bahia, desde 1590, foram
pelo rio ltapicuru·•. Logo acrescenta o ilustre
histQriador:_
''A própria Junta Provisional da Bahia, apesar de revolucionária e armada do arbítrio,
re_ç_çnheceu e_ respeitou os limites da Capitania autónoma em 1820, pelo rio ltapicuru,
deixando em sossego os moradores entre
ele e o rio Real, isentando-os do serviço militar obrigatório, como se viu do tópico citado
da proclamação de Cézar Burlamaqui."
Mais adiante, assinala:

-__!_'A restawação, pela segunda vez, da autonomia da Capitania em dezembro de 1822,
- com a denominação de Província, não alterou ·os limites de ltaptcuru."

Srs. senadores:
Insistiremos, atê o soberano veredito do plenário, em pleitear a inclusão, no Ato das Disposições
ConstitucionaiS Transitórias, da solução definitiva
dessa questão de limites, que se arrasta desde
1820 e jamais encontrará saneamento pela legislação ordinária, muito menos por apelos ao Judiciário.
A Assembléia Nacional Constituinte é o raro
competente para decidir esta questão e quem
a julga um problema infraconstitucional não leu
Os textos das nossas constituições nem se adverte
de que o sinete da constitudonalidade se grava
no texto das leis e não nas excogitações constitucionais de alguns juristas, os quais poderíamos
remeter ao texto evangélico, segundo o qual a
letra morre so o espírito vivifica.
Constitucfona1 é tudo o que se contêm na Constftuição e sempre foi da nossa tradição encontrar
abrigo, no Ato das Disposições Constitucionais
TransitóriaS, par'à Os problemas cuja solução não
coube nas leis ordinárias nem no juízo dos tribunais.
Evidentemente, o minúsculo Sergipe não pode
enfrentar a poderosa Bahia nem retomar-lhe terras historicamente suas. Por isso apela para esta
Casei e para o Plenário da Constituinte, no sentido
de que lhe seja devolvido o que, de direito, secularmente lhe pertence.

e

Era o que tínhamo$ a dizer, Sr. Presidente. Muito

bem!
O SR. PRESIDEN'IE (João Lobo)- Nada
mais havendo que tratar, vou encerrar a presente
sessão, antes, porém, cOnvocãndo os Srs. Senadores para uma extraordinária a realizar-se quartafeira próxima, dia 24, às 1O horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
O SR- PRESIDENTE (João Lobo) - Nada
mais havendo que tratar, está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 15 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
RNMUNDO liRA NA SESSÃO DE 18-6-87
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 0/MDOR, SERIA PUBliCADO POSTERIORfriENTE.
O SR- RAIM(JJ'IDO URA (PMDB - PB. Como Líder, pronuncia o seguinte d.iscwso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Há alguns dias, chamávamos a atenção dos
nobres companheiros, para fatos económicos da
rhais altá relevância. Dizíamos que seria multo
difícil elaborar uma Constituição democfátlca, livre e que refletisse a estabilidade futura da sociedade brasileira, num clima de recessão econômlca.
Chamávamos a atenção, no infclo dos nossos
trabalhos, nesta Casa, de que havia sinais claros
de recessão na economia brasileira. Nós falávamos tambéni que, entre os segmentos das diversas classes brasileiras, a classe média, naquele
instante, ~ra a que estava pagando o maior preço
por essa crise económica que estava se instalando
no País, com o aumento excessivo do Imposto
de Renda para os assalariados e a impossibilidade
de aquisição de bens de consumo duráveis, em
função das altas taxas de juros e das grandes
taxações de impostos nesses produtos. Especifi·
camente chamávamos a atenção para o fato de
que o ~utomóvel brasileiro é_o mais barato produzido no mundo,_ merc_ê de uma mão-de-obra altamente competitiva e dos preços baixos das matérias-primas, .abundantes em nosso País. Essa
mão-de-obra barata, essa matéria-prima abundante e essa matéria-prima subsidiada pelo consumidor brasileiro é exportada para o exterior,
a fim de beneficiar consumídores de várias nações. O mesmO automóvel brasileiro, apenas para
citar um exemplo, que custa no Brasil 12 mil
dólares, ê vendido nos Estados Unidos por 5 mil
e 600 dólares para o consumidor do maior e
mais rico mercado do mundo.
Senhores Senadores, o nosso consumidor, Q
cidaâão brasileiro, contnbuinte·a$salariado, hoje
não tem condições de comprar o autom6vel, e
foi a industrialização e a modernização do País
que trouxe o ônus de parte significativa da dívida
externa brasileira. Hoje nós devemos 106 bilhões
de dólares, e grande parte foi investida na modernização _e na instalação do parque industrial brasileiro, especialmente no que se refere à indústria
de base. Por que nós, brasileiros, não podemos
usar esse automóvel, se ftzemos tanto sacrifício
para modernizar o Pais industrialmente? Não podemos usá-lo porque esse veiculo é, atuabnente,
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taxado em 72% do seu preço final ao consumidor.

balhadores sejam despedidos, e que os Estados,

Era o que tinha a dizer.

Em relação a um veículo que custa hoje 1 milhão
de cruzados para o consumidor, QS.-diversos im~

os Municípios e a própria União, deixem, por uma

ATO DO PRESIDENTE N• 155, DE 1987

postos e o empréstimo compulsório somam nada

menos de 720 mil cruzados. Além disso, a queda
de venda que já s_e verificou, da ordem de 50%,

está iniciando o processO de demissão-dos trabalhadores nas montadoras, nos fabricantes de pe-

ças e nas concessionárias, a1ém de reduzir drasticamente a receita lfquida dos Municiplos, dos Estados e da União.
O Sr. Virgílio Távora- O eminente Senador
permite um aparte?
OSR. RAIMUNDO LIRA- Ouço V. Ex' com
muito prazer.
O Sr. Virgffio Távora.:..... Eminente Senador,

oxalá que agora, neste Senado, se _instale_um diálogo, entre Governo e Oposição, de debate para

exame dos problemas que afligem a nossa economia, como V. Ex' ensaia fazer agora. Isso, Senador,
por V. Ex~ percutido dissemo~ não uma, mas algumas vezes aqui, neste _Plenário, mostrando que
justamente o automóvel, o cigarro e a bebida,
por serem base da tributação que cabe à Administração Federal quanto a impostos de_ produtos
industrializados, estavam todos três sendo taxados. máxime os veículos automotores. em uma
aliquota praticamente insuportável. À época fomos contestado,s,_Felidta.mcrnos, hoje, de ouvir
~voz serena e tranqüla de V. Ex• a constatação
daquilo que é um fato irretor(Juível. Não _se pode
conceber que 71% - nossas contas se situam
até um pouco abaixp das de V. Ex" - 71% do
preço cobrado ao usuário sejam derivados de taxações do Governo, seja sob a denominação de
impostos, seja do mui famoso empréstimo compulsório. Parabéns!
O SR. RAIMUNDO URA- Muito obrigado,
nobre Senador Virgilio Távora.
, Mas o nosso interesse é, e foi, naquele momento, no sentido não de critiç:a, rnas, sobretudo,
de alertar a área econômlca do GOv~n.Q pãta
a grande queda da receita deSte setor da _indústria
brasileira, que no seu universo total chega a 17%
do PIB. Se essa indústria, que tem Capacidade
de produção de cem mil veíqlios/mês, está produzindo apenas 50%, com possibilidade de produzir 30%; 20% nos meses seguintes, é óbvio,
lógico, fácil de concluir que a receita está caindo
de uma forma muito brusca, prejudicando, inclusive. o próprio orçamento do Governo Federal.
Então, é muito melhor, muito" mais justo, multo ·
mais racional arrecadar pouco de muitos, do que
arrecadar muito de tão poucos, porque vai chegar
a um nível de produção tão baixa que a 'receita
derivada desses produtos vai ser insignificante em
relação à receita que, efetivamente, foi e deveria
ser, e sem levar, ainda, em consideração as demissões Que serão" efetua_das com o chamada efeito
dominó.
Serão demitidos os empregados e trabalhadores nas concessionárias. nas montadoras, nos fa~
bricantes de autopeças e nos fornecedores de
matéria-prima.
Se n6s estamos preocUpados em conter o processo recessivo e evitar que aumente o ·desemprego no País. então, temos que ter o cuidado
de alertar, mais uma vez, os ministros da área
econômica do Governo, para que tomem providências e evitem que centenas e milhares de tra-

decisão infe:liz e desacertada, de arrecadar os impostos, tão necessários para o equilíbrio econômico e social da sociedade bra_siJeira.

O Sr. Leopoldo Peres- Pennite-me, Senador Raimundo Ura?
OSR. RAIMUNDO LIRA-Com todo prazer,nobre Senador LeOpoldo Peres.

·o Sr. Leopoldo Peres- Senador Raimundo
Ura, ouço V. Ex' com a ateilÇão que V. EX', com
a sua honradez, com _o seu espíl}to público, mereCe _c!e todoS nc.Ss_nesta Casa. E, principalmente,
querõ lou\'ê,\r o seu pronunciamento, porque é
mais do que insensatez. ê crueldade, se taxar,
ainda mais, um povo que já ~tá com a sua capacidade tributáría- esgotada. Portanto, recebfl: V. ~
os meus aplausos pelo dis~urso que está profe~
rindo.
O SR. RAIMUNDO LIRA- Muito obrigado,
nobre Senador Leopoldo Peres.
·Quero concluir o meu pronunciamento alertando, mais uma vez, para que todos nós fiquemos
atentos, e que a recessão e o desemprego não
se insta1em no Brasil, principalmente no momento em que precisamos fazer e elaborar uma Constituiçã-o qLie dê estabilidade, tranqüilidade, paz social e política para o nosso povo.
Muito obrigado. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ftR~ÚJOTÁVORANASESSÁODE 18·6-87
E OOE. ENTREGUE À REVTSÁO DO ORA.
DoR, SERIA PUBUCADO POSTER!OR/>1EN-

7E

-

O SR. VlRGú..IO TÁVORA (PDS- CE. Co·
mo Líder, pronuncia o seguinte discurso.} -Sr.
J?residente, Srs. S_enadores:
Serão rápidas as nossas palavras, para que
constem dos Anais desta Casa, a fam de que fique
bem patente o repúdio que todo o Partido, neste
-rrioiillmto, manifesta à forma Insultuosa com que
o seu Líder, na Câmara dos Deputados, e algumas
das f!guras mais proemilientes de nossa agremiação foram atingidas. Lemos a nota oficial que
acaba de ser expedida pela Executiva do PDS:

PARTIDÓ DEMOCRÁTICO SOCIAL
(PDS)
Nota Oficial
A Comissão Executiva Nacional do Partido Demciciátlco -SOcial -PDS, tendo em vista o pro-

nunciãmento, no Plenário da Assembléia Nacional ConStituinte, do Deputado Luiz Salomão, acusando os Deputados Amaral Netto e Delfim Netto
e o Senador Roberto Campos de estarem a serviço do capital estrangeiro e das multinacionais,
vem a público manifestar_ sua integral solidariedade aos seus ilustres companheiros de Partido,
repudiando a aleivosia contra eles assacada.
A acusação fonnulada, de total improcedência,
deverá ser oPjetQ_c;le apre;ciação e julgamento,
por Comissão Especial, nos termos do que dispõe
o art. 266, do Regimento da Câmara dos Deputados, aplicável, na hipótese, de acordo com o art
83, do Regimento da Assembléia Nacional ConStituinte.Brasília,18dejunhode 1987.-SenadorJarbas Passarinho, Presidente- em exercício- $_enadar VlrgWo Távora. Secretário-Geral.

O Presidente d_o S_e_nadQ_ Federal, no uso das
abibuições que lhe conferem os arts.- 52, item
38,_e 97,'inciso N, do Regimento Interno, e ele
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo AfD n 9 2, de 1973,
e revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n~
12, de 1983, e de acordo com o disposto na
Resolução n 9 130, de 1980, e tendo em vista o
que consta no Proçesso n10 009980/87-3, resolve:
Autorizar a contratação, sob o regime jurldico
da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo
de Garantia por Tempo de SeMço, do Senhor
Martinho Leal Campos, para o emprego de Assessor Té<::nico, com o salário mensal equivalente
ao vencimento do cargo DAS-3, a pãrtir -de 22
de maio de 1987, com lotação t; exercício no
Gabinete do Senador Humberto Lucena.
Senado Federal, 19 de junho de 198_7. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

PORTARIA N• 1, DE 1987
O Presidente da Comissão Mista_de Orçamento,
no uso das suas atnbuições e em corn>e>nãncia
com o disposto no- art. 31 (Disposições Gerais)
das norrtlas baixadas pela Comissão Mista de Orçamento conforme estabelecido no art. 95 daRe~
soJução n9 L de 1970, do Congresso Nacional,
Resolve:
19) Designãr o Dr. José Carlos Alves dos$antos,
Diretor da Subsecretaria de Orçamento da Asses~ria do Senado Federal, para Assessor Geral da
Comissfío.
_
. _
25') Designar o Dr. Luiz Vasconcelos, Chefe da
Assessoria de Orçamento ~ Fiscalização Fmanceira, para Coordenador-Gerai da Assessoria da
Comissão, na Câmara dos Deputados.
_

Brasfiia.17 dejun~ode 1987.-SenadorSaldanha Derzi, Presidente da_ Comissão Mista de
Orçamento.
PORTARIA N• 2, DE 1987

O Presidente da Comissão Mista de Orçamento,
no uso das suas atribuições e em consonânda
com o disposto no art. 32 (Disposições Gerais)
das normas baixadas pela Comissão Mista de Orçamento confonne estabelecido no art. 95 daResolução n? 1, de 1970, do Congresso Nacional,
ResoJve:
1~) Designar os servidores do Senado Fed~
Francisco Guilherme T. Ribeiro e SérgiO Augusto
Gouvea Zaranena, para Assistente da Comissão.
29) Designar os servidores do Senado Federal
Dirceu Vieira Machado Filho e Eugênia Maria Vitorino para Auxiliares da Comissão.
Brasília, 17 de junho de 1987.-SenadorSaldanba Derzl, Presidente da Comissão Mista de
Orçamento.
COMISSÁO MISTA DE ORÇAMI!l"'TO
Ata da Pdmelra Reunião, lnatalaçio,
realizada em 17 dejiDIIto de 1987

Aos dezessete dias do mês de junho do ano
de mü novecentõS e oitenta e sete, às quinze horas,
na sala de reuniões da Comissão de Fmanças
do Senado Federo!, Ala Senador Nilo Coelho. pre·
sentes os Senhores Senadores José Richa:. Leo-

1;,:2;,:00;:_..:~:..:er:;ç:::a:..:-!::ei::ra:_::23:_______ O!ÁRJO DO CONGRESSO l'IAC!ONAL (Seçi!o li)
poldo Peres, Louremberg Nunes Rocha, Nabo
Júnior, Rachid Saldanha Derzi, Raimundo Lira
Pompeu de Souza, Ed1son Lobão, Mauro Borge~ ,
Meira Filho, Jamil Haddad e os Senhores Dept. .

tados Alexandre Puzyna, Cid Calvalho, João Agri·
pino, Milton Barbosa, Moysés Pimentel, Nilsor
Gibson, Nyder Barbosa, Osvaldo Uma Fdho, Ru
ben Figueiró, Virgildásio de Senna, João Alves

Luiz Eduardo, Sérgio Brito, Jofran Frejat. Antôni1,
Ferreira, Saulo Queiroz, Furtadq Leite, Felip(
Mendes, Adhemar de Barros Filho, Fábio Rau·
nheitti, Roberto Jefferson, José Lulz de Sá, Vírgüic

Guimarães, Gldel Dantas, José Uns, Paulo Pimen~
tel, Geovani Borges, Arnaldo Prieto e Joaquim
&Miacqua, reuniu-se a ComiSsão Mlsta de Orçamento. Deixaram de comparecer os seguintes
parlamentares:- Senadores: Francisco Rollemberg, João Calmon,lvan Bonato, Hugo Napoleão,
Roberto Campos, Itam-ar FrãnOO e os Senhores
Deputados: Antônio Câmara, Antônio Mariz, Car~
rei Benevides, Daso Coimbra, Gehébaldo Correia,
Irajá Rodrigues, Israel Pinheiro Filho, João Carlos
Bacelar, Mário Uma, Mauro Sampaio, Roberto Rollemberg, Santinho Furtado, Wagner Lago, Walmor de Luca, Simão Sessim,- Rubem Medina, Edme Tavares, João Machado Rollemberg, Artenir
Wemer, César Cais Neto, Feres .Nader e Plínio
Arruda Sampaio. Verificada a existênda de quorum, o Senhor Deputado Moisés Pimentel, na forma regimental, assumiu a presldênda e declarou
abertos os trabalhos da Comissão Mista de Orçamento, comunicando que irá proceder à eleição
para Presidente e Vice-Presidente. Foram convocados para votar, em- substituição aos titulares
ausentes, os seguintes suplentes: Senadores Meira Filho e Jamil Haddad e os Deputados Gidel
Dantas, José Uns, Paulo Pimentel, Geovani Borges, Arnaldo Prieto e Joaquim BevHacqua. Distribuídas as cédulas, é processada a votação e apurados os votos que coinciQem com o número
de votantes, através dos escrutinadores: Deputados Roberto Jefferson e Gidel Dantas. Deixaram
de votar, por terem chegado após o processo
de votação os seguintes parlamentares: Raimundo Lira, Edison Lobão, Mauro Borges e João Agripino. Verificando-se o seguinte resultado: r

Para Presidente
Senador Rachid Saldanha Derzi 35 votos
Em branco
Olvoto

Para Vlce-PresJdente
DeputadoJoãoAives

36votos

São declarados eleitos Presidente e Vtce-Presidente, respectivamente, o Senhor Senador Rachid Saldanha Derzi e o Senhor Deputado João
Alves. Assumindo a presidência, o Senhor Sena~
dor Saldanha Derzi agradeceu em seu nome e
do Deputado João A.lves, a honra com que foram
distinguidos por seus ilustres pares, prometendo
não poupar esforços para o bom andamento desta Comissão. Recordou os tempos em que o Legislativo podia oferecer emendas ao Orçamento
do Executivo, lamentando que, atualmente, ao
Legislativo caiba tão-somente .a sua apreciação
e voto. Usaram da palavra sobre o assunto, os
Senhores parlamentares: Furtado Leite, cumpri~
mentando os eleitos e relembrando o número
de obras sociais que foram realizadas à época
que era permitido aos Senhores parlamentares
apresentarem emendas ao Orçamento encaminhado pelo Executivo; Joaquim BeviJacqua, ressaltou o excelente trabalho realizado na Comissão
pelo Deputado João Alves e parabenizou os elei-

destacando a vida pública do Senaãor Saldanha Derzi ~ do Deputado João Alves; Virgilio Gui-

t~.

marães, defendeu um Orçamento Flscal dirigido,
priolitaric:mente, par~ a área Wclal; Edison Lobão,
cumprimentou cs pares eleltos, destacando a imPOttância de se ter à frente desta Comissão parlainentares experientes, veL que em sl!a opinião,
o Orçarn"ento da Uniãç é a_ principal lei vot?~da
peio Congresso NaciOnal; .Pompeu de Souz.l,
<:umprimentou os eleitos comentando que no Orçamento se encontra embutida a Política. do Governo; Raimundo Ura, ratificou as pa!avras dos
iiu5tn::s pc:res !;Ue o '1ntecederam: João Alves, teceu considerações sobre o Orçamento da União
e 3. nOva Constituição, esperando que esta úhima
retome as Prerrogativas do Legislativo e dessa
forma, no próXifriO ano,
SE9' defendidas
verbas para os Estados mais-necessitados. Em
seguida, o Senhor Presidente submeteu à delibefação da Corriissão as hoifnaS e insti"uções _que
nortearão os trabalhos da Comissão Mista de· Orçamento durante o corrente ano. Tendo sido
aprovadas por unanimidade, o Senhor Presidente
determinou que se proceda a sua publicação em
apenso à presente Ata. Ninguém mais desejando
fazer uso da palavra e nada mais havendo a tratar,
o SenhOr- Presidente diu por encerrada a sessão,
às dezesseis horas e vinte minutos, lavrando eu,
Eugênia Maria Vitorino, Assistente da Comissão,
a presente Ata, que depois de lida e aprovada
será assinada pelo Senhor Presidente.- Senador
Saldanha Derzl, Presidente.

po-ssam

- .A/'IEXOA ATA DA I• REUNIÃO DA COMl$SÃO MISTA DE ORÇAMENTO REAUb\DA EM 17 DE JUNHO DE 1987.

COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO

A Comissão Mista de orçamento, tendo em vísta
o disposto no arl 95. da Resolução n"1, de 1970,
do congresso Nacional, resolve baixar as seguintes normas:
·
·
Arl 1g A tramitação, na Comissão Mista, do
projeto de orçamento é regulada pelas normas
abaixo estabelecidas.
Art 2~ Recebido pela Comissão o_ projeto, o
Presidente, na fonna do art. 91 da Resolução n9
1n0 (CN), o distribuirá entre relatores por ele
escolhidos, obedecidos os seguintes princípios:
1- o projeto será desdobrado em anexo, órgão
ou parte de órgão, sendo a distribuição feita eqüitativamente entre senadores e deputados; e
n-o anexo, órgão ou parte, relatado por deputado, num ano, ·o será, por senador, no outro
e vice-versa
Art. 3 9 O Presidente poderá designar dois
membros da Comissão, respectivamente, do Senado e da Câmara dos Deputados, para coordenação dos relatórios referentes a anexo, órgãos
ou partes deferidas a cada uma das Casas.
Art 4° Os trabalhos da Comissão $6 podem
ser abertos com a presença de, no mírumo, 20
membros.
Das Emendas
Art. 59

As emendas serão recebidas pela Co-

missão, dentro de 20 dias, a contar da disbibuição
dos avulsos, e, ao fim deste prazo, despachadas
pelo Presidente.
Parágrafo único. Do despacho que inadmítir
emenda poderá haver recurso do autor, para a
Comissão, dentro de 24 horas.
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Art. 69 Findo Q prazo previsto no art 59, o
Presidente da Comissão providenciará a publicação das emendas admitidaS-devidamente ordenadas e numeradas seqüencialmente.
§ 19 Não serão publicadas as justificativas
das emendas, devendo, entretanto, serem presentes ao relator como subsídio.
§ 29 As emendas não admitidas serão oportunamente-publicadas em awlso especial.
§ 39 As emendas serão numeradas segundo
a ordem dos anexos, dos órgãos e da classificação
orçamentária adotada no projeto e, sempre que
necessário, por ordem alfabética do estado do
autor e por seu nome parlamentar.
Art. 79 As emendas serão obrigatoriamente
datilografadas em formulários próprios, distribuídos pela Comissão e devidamente classificadas
e assinadas em todas as vias.
Pãrágrafo único. As emendas deverão .estar rigorosamente classificadas por projeto ou por atividade, segundo o esquema adotado no projeto.
Art. 89 _Não será aceita pelo Presidente da Comissão em-enda que:
-I-contrarie o disposto no art. 65, § 19, da
Constituição Federal, verbls: '~Não será objeto
de deliberação a emenda de que decorra aumento
de despesa global ou de cada órgão, fundo, projeto ou programa, ou que vise a modificar·lhe
o montante, a natureza ou o objetivo;"
II- contra_rie o disposto no art 33, da Lei 11'

4.320; de 17 de março de 1964, verl>ls: ''Nao
se admitirão emendas ao projeto de lei de orçamento que visem a:
a) alterar a dotação solicitada para despesa
de c.usteio, salvo quando provada, nesse ponto,
.
a inexatidão da proposta;
b) conceder dotação para o' início de obra
cujo projeto não esteja aprovai:'lo pelos órgãos
competentes;
c:) conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado;
d) conceder dotação superior aos quantit<).tivos previamente fixados em resolução do Poder
Legislativo para concessão de auxílios e subvenções;"
m- seja constituída de várias partes que devam ser redigidas em emendas distintas; e
IV- contrarie o disposto nestas normas.
Art 9" As emendas se-referirão sempre a um
projeto ou a uma atividade.
§ 1" Cada emenda só conterá um item, assUnto ou localidade relativos_ apenaS a um projeto
ou a uma atividade.
§ 2~ Quando se tratar de emenda d~ interligação de_lo_calidade_ou que faça referência a wn
trecho, só serão mencionadas, além do projeto
ou atividade, as localidades onde se inicie e termine a interligação ou o trecho.
§ 3~ Quando se tratar de emenda à programação de uma entidade supervisionada, ela deverá sempre se referir ao projeto ou à atividade classificada no Anexo III da Proposta Orçameniliria:
programação a cargo das entidades supeiVisionadas._ (À conta de recursos do Tesouro.)
Art. 1O. Nas dotações globais, sujeitas a regime de quotas, os relatores apresentarão emendas
substitutivas que reúnam as relações apresentadas pelos congressistas.
Art 1 1. Não poderão figurar nos boletins de
subvenções sociais as entidades qu.e não estejam
devidamente registradas no Cons"elho Nacional
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' Social, ou adverbadas, no caso_ das
de Serviço

DIÁRIO DO C:ONGRESSO NAOOI'W. (Seçào I)
P!3rágrafo único;-- As emendas que tiverem

o~

mantidas, ex<:::eto as do Poder Público, os sindi- _ mesmo objetivo serão reunidas em ordem numé~
catos portadores de caita sindlcal expedida pelo - rica e terão um só parecer.
Ministério do Trabalho, as entldat1es da campanha
Art. 17. As emendas serão submetidas à dis-

nacional de escolas. d.a_~omunidade, as associ!!ções de pais e mestres e as caixas escolares de
escolas públicas municipais, estaduais ou federais.

cussão e votação em bloco, conforme tenham:
parecer favorável; Javorável parcialmente, favorável nos termos de..Substltutivos; e finaJmente, as
de parecer c:ontiá_riQ.

Terçá-feira 23
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Da participação das
Comissões pennanentes

Art 27. A participação das Comissões Permanentes, no es:tudo da matéria orÇamentária.,
obedecerá às normas estabele.cidas no art. 90
· do Regimento Comum (Res. 2fl3 - CN).
.
Parágrafo único. A Comissão Pennanente
que apresentar parecer sobre o Projeto de l..,ej
Orçamentária ou parte dele, deverá encaminhá.·lo
à Presidência da Comissão, dentr:o _do prazo fixado
no caput do art, 94 do Regimento Corilum. ·

Art. 12. Somente poder~o ser vinculadas
-Da Discussão e Votação
destinações para:
I - bolsas de estudo;·
·Art. 18. . Üdo Qparecer do Relator, inic:iar-se-á
ll-assistência_soclal; e
a_ discussão da m_a!éria. obedecidos os seguintes
m- assistência e!iucaclonaJ_ ou cultural.
princípios:
§ }? As dotações destioadas às entidades ·
o~ Redação Final
I - nenhum dos membros da Comissão pode~
educacionais deverão ser preferencialmente desrá f~lar mais de cinco minutos, prorrogáveis por
Art. 28. A Comissão terá 1O (dez}_ dias para
tinadas a bolsa d~ estudo.
mais de cínco, s~re as emendas, salvo o Relatqr,
a redação fin.al do projeto, que nesta ocasião, será
§ 2? As dotações destinadas às prefeituras
que falará por último, podendo fazê-lo pelo dobro
tratado como um todo.
municipais deverão ser ol:?rigatoriamente vincudo prazo;
ladas.
D-o autor da emenda, se não for membro
Dlseostt;6es Gerais
§ 39 Só serão atribuídas cotas de subvenções
da Comissão, poderá falar pelo prazo improrro·
sociais a parlamentares no eJoee_rcício pleno do
gável de cinco minutos; e
mandatp.
Arl 29. Os atQs da Comissão Mistá e de seu
lll- não serão admitidos apartes em quàiquer
§ 4'~ O acesso às informações sobre Subven·
fase da discussão.
.
.
Presidente serão publicados no Diário do Con- -M-19. Não se concederá vista de parecer, - gresso NacJonBI; Seções re n.
ções Sociais distribuídas pelos parlamentares só
projeto ou emenda.
será pennitido ao próprio autor da destinação,
Art. 30. As reuniões da Comissão Mista reaJizar-s~ão, preferencialmente no Senado Federar
ou mediante sua autorização expressa.
ArL 20. A critério_ do Presidente da Comissão,
Art 13. A Presidência deliberará sobre:
faltando três dias ou-menos para o término do
Art 31. A Presidência da Comissão Mista de-a) prazo para entrega dos boletins de subvenprazo de apreserltação
parecer, o projeto e : signará um Asses_sor-Geral, pertencente ao quações e emendas;
as emendas poderão ser apreciadas pela Cernis- · -dro de funcionários de uma das Casas do Con·
gresso Nado_)1al, em sistema de rodízio, para -â
b) fixação da cota de Subvenções Sociais dos
são, sem discussão ou encãminhamento.
?.lamentares;
- Art. 21. Eli.Cerrada a disCussão,- passar-se-á
direçãO âOs frabaJhoi admii1istra.tivos e Um Coor·
c) fixação de quantitativos mínimos das Sulr
denadrir-Cieral da Assessoria da Comissão na ou-à votação.
venções Sedais; e
Art 22. As deliberações da- torriissão Mista
tra Casa. A Presidência designará, também, ftm..
donários para ~cretariár a Comissão.
d) fixação de cotas para entidades do Distrito
inidar-se~ao pelos representantes da Câmara dos
Art- 32. A Comissão Será. assessorada por
Federal.
Deputados, sendo que o voto cõntrário da maioria
Parágrafo único.. A Presidência remanejará,
funcionários da Assessoria de Orçamento e Ascados representantes de uma das Casas importará
na -rejeição da matéria.
no todo ou em parte, as cotas de parlamentares
liza,ção Financeira da Câmara do:; Deputados e
da Subsecretaria de Orçamento ela Ass_e:ssoria do
que não atende{em os prazos e valores estabeParágrafo único. O Presidente terá somente
Senado Federai e secretariada por fundonários
o votQ de desemPate-.lecidos de acordo com o djsposto nos incisos
da Subsecretaria de Comissões do Senado Fede-Art 23. As emendas poderão ser destacadas
deste artigo.
ral, nos termos do art 145 do Reflimertto Comum.
para discussão e votçaão em separado, na CoM.. 14. A Presidência, na distnbuição dos re·
Art. 33. A Assessoria-Geral será subdiviclda
__
missão:
Jat6rios, poderá avocar total ou parte do projeto.
etn duas Assessorias: uma no Senado Federal
Art. 15. O Relator apresentará seu parecer
§ 19 O destaque só poderá ser requerido com
e outra localizada na Câmara dos DeputadOs.
por escrito, atê 24 horas antes da hora marcada
apoiamento de, pelo menos, 1/3 dos represenpara a reunião da Comissão destinada a apre-tantes da Câmara dos Deputados ou do Senado
Art. 34, A Assessoria-Geral comunicará à SeFederal, na- Comissão Mista.
- cretaria da Comissão, com o prazo mínimo de
ciá-lo.
§ 19 A não-observância do prazo de que trata
§
Somente pOderão falar sobre os desta24 (vinte e quatro} horas, as m~térias em condições de serem apreciadas.
este artigo importará na designação de um Relaques, e pelo prazo de cinco minutos improrrotor-substituto, que, dentro de 3 (três) dias, apregáveis, o autor do destaque e o Relator da matéria.
Art. 35. .As pre~entes normas tefão aplicação,
sentará o parecer.
no que couber, nos Orçamentos Plurianuais_ ele
Art. 24. Os pedidos de verificação, durante
§ 2? O parecer do Relator dev~rá estar à disInvestimentos.
a votação na Comissão, somente poderão ser feiposição dos membros. antes da Comissão apretos com o apoiamento de 1/3 dos representantes
Art.. 3~. Os casos omis_Sos nas presentes-riOrciá-lo.
do Senado Federal, na Comissão Mista.
mas _e instruções serão decididoS pelo Presidente
Art. 16. O pare<:er do Relator constará de:
da Comissão ~ta de Orçamento.
Art 25. Os pareceres da Comissão sobre o
projeto deverão estar definitivamente votados até
a) re1at6rio expositivo da matéria em exame;
Art. 37. As presentes normas vigoram até
e
20 dias ap<Ss o e11cerramento do prazo para a
que a Comissão Mista de Orçamento resolva alte~
b) voto conclusivo sobre a -conveniência de
apresentação daSemendas.
rá~las ou revogá-las, por dedsão de sua maioria.
aprovação ou rejeição total ou parcial, das propo-Art. 26. Rejeitado o parecer do Relator, o PreCongresso Nacioria1, de junho de 1987. sições, sob exame, ou sObre a necessidade de
sidente da Comissão designará um novo re1ator
SenadOr Saldanha Der:d, Presidente da Cernis~
se lhes dar Substitutivo.
para redigir o venddo.
são Mista de Orçomento.
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DO CONGRESSO NACIONAL

SEÇÃO 11

QWNTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 1987

BRASiUA-DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO 1'1• 56, DE 1987
Autoriza a Prefeitura M.unldpal de Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em c:ruzados, a 15.455,00 Obrigações
do Tesouro l'ladonal- OTN.

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo, nos termos do artigo
2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
15.455,00 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 implantação de unidades pré-escolares AO
municipio.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de junho 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• 57, DE 1987
Autoriza a Prefeitura M.unlclpal de Capanema, Estado do Paraná, a contratar operação
de crédito no valor de Cz$ 4.256.000,00 (quatro milhões, duzentos e clnqüenta e seis mU
cruzados).
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Capanemã, Estado do Paraná,_ nos termos do artigo 2• da Resolução
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de ez$ 4256.000,00 (quatro milhões, duzentos e cinqüenta
e seis mil cruzados), junto ao Banco do Estado do Paraná, este na qualidade de agente financeiro da operação,
destinada à exe<:ução de obras de infra-estrutura urbana compreendendo: pavimentação asfáltica, aquisição de terrenos,
recuperação de microssistema de água potável e equipamento comunitário de saúde no municipio.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de junho de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

--~-~~------------
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO CONGRESSO W+
z·•
Impresso sob a responsabilidade da Me:i.il clm Sel'laalo Federal

PASSOS PORTO

Oiretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor ExecutivO

ASSINAT\JflAS

LUIZ CARLOS OE BASTOS

Semestral .................................................. Cz$264,00
Despesadpostagem .................................... Cz$ 6(;,00
(Via Terrestre)
330 00

piretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA

Diretor Industrial

TOTAL

Exemplar A nJso ............................. -~........ Cz$

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Oiretor Adjunto

'

2.00

Tiragem: 2.2'Wm eJGei'Tlplares.

Façó Saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e éu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO 1'1• 58, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Munldpal de Anastádo, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 9.117,74 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTI'I.
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Anastácio, Estado do Mato Grosso do Sul, nos termos do artigo 2<'
da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 9.117,74
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 mercado público no município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de junho de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presipente.

sOMARio
l-ATA DA 37• SESSÃO, EM 24 DE
JartHO DE 1987

!.1.-i\13ERTURA
12- EXPEDIENTE

-Projeto de Decreto Legis]ativo n 9 2/87 (n'
153/86, n"'Câmara dos Deputados), que aprova o ~.da Convenç&o das Nações Unidas
contra a Tortura e Outros Tratamentos ou PeJ'fas Cruéis, Desumanos ou Degradantes,

1.2.1- Ofidos do Sr. Primeiro-Secretário da
dos Deputados

aprovado por consenso na XXXIX Sessão
(1984) da Assembléia "Geral das Nações Qni.

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
-Projeto de Lei da Câmara n~' 21/87 -Complementar (n9 236/84, na Casa de origem),
que declara não sujeitas à contribuição inci-_
dente sobre o produto rural para o custeio
do Prorural, as indústrias pesqueiras.
-Projeto de Lei da Câmara n• "22/87 (n•
8.057/86, na Casa de origem), que conc_ede
imunidade tributária às instituições que 'menciona, toma impenhorá~is os seus bens e

na sede das Nações ~~~. em Nova Iorque.

cam.n.

dá outras providências.

-Projeto de Lei da ·Cànlara ri.9 -23/87 (n9
132187, na Casa de origem),-qUe altera o valor

do vencimento do cargo que especifica e dá
outras providências.

das, e assinada em 23 de setembro de 1985,
~Projeto de Decreto Legislativo n' 3/87 (n•
126/86, na Câmara dos Deputados), que apro~
Wl_O texto_ do Acordo de _COOperação Cultural
e Educacional entre o. Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da RepúbUca
Popular da China, celebrado em Brasília. a
}9 de

novembro de 1985.

-Projeto de Decreto Legislativo n9 4/87 (n9
131/86, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos do Pacto lnternadonal sobre Direitos CMs e Políticos e do Pacto Internacional
sobre DireitOs Econômicos, Sociais e Culturais, ambos aprovados, junto com o Protocolo
Fatúltativo relativo a- esse ú1timo Pacto, na

XXI

sessão (1966) da Assembléia Oeral das

Nações Unidas.

1.2.2 -Leitura de Resolução
N9 59/87, que cria Comissão de Inquérito, composta de 9 membros, para o fim de,
no prazo de 60 diaS, apurar aS lriegularidades
e seus responsávéis pelas importações de alimentos, 'J>Ot órgãos govellUÜnentais.
1.2.3- Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado n9 22/f57, do
Senador Carlos Chiarem, que altera a legisla-

ção tributária federal, para revogar incentivos
fiscais relativos

à exploração de empreendí-

mei1tos industriais petroquímicos na área de
atuação da Sudene, e dá Outras providências.

1.2.4 -Comunicações

da~

- Recebimento dos bficiOs n~ S/20 a
23/87, dC)S prefeitos municipais de Belo Horizonte-MO, Canelas- RS, Sarandi e Arapongas - PR, solldtando retificação das Resolu-

ções

n~

250, 337, 391, de 1986, e 35/87.

Junho de 1987
que autbrizaroliDl aqueles municípios 21 contratarem operações de crédito.

-Indicação do Senador Luiz Viana para
comparecer à Reunião Conjunta dos Parlamentares Europeu e Latino-Americano. que
se realiza em Lisboa, PortugaL AproYJuiL

1.2.5- Comunlcaçio
-Do Senador Luiz V18na, de que se ausentará do País.

1.2.6- ~elo Elrpedlente
SENADOR fi'AMAR FRANCO, como Uder
do PL - Retenção, por pwte do Governo.
do Imposto sobre Transportes Rodoviários,
devido aos municípios.

SENADOR C1RLOS Of/IIREW. como Uder do PFL- Tece considerações sobre projeto de lei que apresenta. revogando incentivos
fiscais às indústrias petroquímlcas na área de
atuação da Sudene.
SEI'IADOR MANSUETO DE LAVOR PMDB- PE -A inoportuni~de da remessa,
pelo Executivo, do projeto de lei regulando
a organização sindica].

1.3-0RDEM DO DIA

1.3.1 -Requerimento
N9 94/87, do Senador José Fogaça, de inversão da Ordem do Dia. Prejudicado por

falta de quorum para votação, op6s usarem
da palavra os Srs. Jarbas PassarinhO,José Fo-gaça, João Menezes, Alexandre Costa; tendo
feito declaração de voto o Sr. Mário Maia.

1.3.2- Ordem elo Dia ·
-Projeto de Lei da Câmara n9 14/87 (n"
125/87, de iniciativa do Senhor Presidente da
República), que concede isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados- IPI, na aquisição de automóveis de passageiros, e dâ. outras proyidências. Votação .adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n~" 16/87-DF,
que acrescenta dispositivos à Lei n 9 5.619, de
3 de novmebro de 1970, que dispõe sobre
vencimentos, indenlzações, proventos e ou-

tros direitos da Polícia Militar do Distrito Federal, e da outras providênciiS. votAção adiada

por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n• 56/87, que autoriza o Governo do E!tado de Rondôrda a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a!50.000,00 OTN. Votação adiada por falta de quonun.
-Projeto de Resolução n~" 10187, que autoriza o Governo do Estado do Pará a alienar
à empresa Santa Maria Agro-Indústria Uda.

terras públicas de sua propriedade, localizadas
no Município de Moju e medindo até 12.000
ha (doze mil hectares). Votaçio adiada por
falta de quorum.

-Projeto de R~luçáo n9 42/87, que autoriza o Governo de Mato Grosso a ratificar a
alienação de terras de que trata o Processo
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INCRM>F Corumbá n• 763R5, de interesse
do Senbor Horácio Sobino COimbra. Votaçio
....da por falta de quonom.

-Projeto de Resolução n~' 63/87, que autoriza a Prefeitura Municipal de Canindé do São
Francisco, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor, em cruzados, equivalente a 8.823,16 OTN. Votaçio adiada por
falta de QUOIVJII.
-Projeto de Resolução~ 64/87, que alJto..
riza o GovernO do Estado do Amazonas a contratar operação de crédito no valor correspondente a 422.932,33 OTN. Votllçio adiada
por falta de quorum.

-Projeto de Resolução n• 65/87, que autoriza a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Nor-te, Estado do Ceará, a contratar-operação de
crédito no valor, em cruzados. equivalentes
a 74256.09 OTN. Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Resolução n\' 66/87, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado
de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor, em cruzados, equivalente a
202.760,53 OTN. Votaçio adiada por falta
dequorum.
·
-Projeto de Resolução n'~" 67/87, que relifica a ResohJção n~ 191/86, que autorizou a
Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiània,
Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze mil cruzados), Votaçio adiada por faita de quorum.
-Projeto de Resolução n~ 68187, rerratifica

a Resolução n9 244/86, que autorizou a Prefeitura Municipal de Catnpo Grande, Estado do
Mato Grosso do Su1, a contratar operação de
créd~o no valor de Cz$ 155.657.060,80 (cento
e dnqüenta e cinco milhões, oitocentos e cinqüenta e sete mU, sessenta cruzados e oitenta
centavos). Votação adiada por faita de quo-

rum.
-Projeto de Resolução n• 69/1>/, que rerratifica a Resolução n" 322/86, que autorizou
a Prefeitura Municipal de Serra, Estado do Espírito Santo, a contratar operação de crédito
no valor de Cz$t27.680.000,00(centoevinte
e -sete milhões seiscentos e oitenta mil cruzados). Votllção adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 70/87, que autoriza a Prefeitura Municipal de Martinópoiis, Estado de São Paulo, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a a478,!8 OTN. Votaçio adiada por falta
dequomm.
-Projeto.. de Resolução n9 71187, que autoriza a Prefeitura Municipal de Itatiba, Estado
de São Paulo, a contratar operação de crédito
no valor de Cz$ 21280.000,00 (vinte e wn
mdhões, duzentos e oitenta mil cruzados). Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 72/87, que autoriza a Prefeitura Municipal de Dois VIZinhos,
Estado do Paraná, a contratar operação de
créd~o no valor de Cz$ 3.721.576,00 (três mi-
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lhões setecentos e vinte e um mil, quinhentos
e setenta e seis c:nwodos). VOWçio por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n• 73/87, que autoriza a Prefeitura Municipal de Dom Aquino,
~do Qo_ ~ Grosso, a contratar operação
de crédito no va!or cOrrespondente, em cruzados, a 37A27,00 OTN. Votaçio adiada por
faita de quorum.
-Projeto de Resolução n" 74/1>7, que reli-

fica a Resolução n' 32187, que autorizou a
Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná a contratar operação de crédito
no valor de ez$ 3.721.576,00 (três milhões,
setecentos e vinte e um mil, quinhentos e setenta e seis cruzados). Votaçio por
falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 75/f57, que retlfica a Resolução n" 330/86, que autorizou a
Prefeitura Municipal de Alegrete. Estado do
Rio Q~de do Sul, a c90tratar operação de
crédito no valor de Cz$ 20.726.400,00 (vinte
milhões setecentos e vinte e seis mü quatro-centos cruzados. Votação adlada por falta
de quC)IUID.

e

-Projeto de Lei da Câmara n• 16/87 (n•
I 13/87, na Casa ~de origem), de iniciativa do
Senbor Presidente da República, que dispõe
sobre a administraçc1o do_ Território Federal
de Fernando de Noronha e dá outras proVIdências. Dlacuuio ............,, op6s parecer
proferido pelo Senador Mauro Benevides, devendo a votação ser feita na sessão seguinte,
tendo usado da palavra o Senador Itamar
Franco.

-Projeto de Resolução fl\' 278/86, de autoria da Comissão Diretora, que cria, no Senado

Federal, o Centro de Informação em AdminiStração Legislativa e dá outras providências.
Dlocusaio- por falta de qu«UUIl
para votação do Requerimento n~' 95/87.
-Projeto de Resolução n• 62/87, de autoria
da Comissão Diretora, que dispõe sobre a criação de órgãos na estrutura administrativa do
Senado Federal e dá oulras providências. Dlocusaio encemoda, após parecer proferido
pelo Senador Francisco Rollemberg. devendo
a votação ser feita na sessão seguinte.

-Mensagem n9 425/86 (n' 592/86, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Miguel Aleixo, Estado de Sergipe, a contratar operação
de _crédito no valor correspondente, em cruzados, a 17.646,32 OTN. Jlnc:enHa a dloc:ussáo do Projeto de Resolução n9 76/87, oferecido pelo Senador Francisco Rollemberg em
parecer proferido nesta data. devendo a votação ser feita na próxima sessão.
-Mensagem n9 525/86 (n9 734/86, na origem), relativa à proposta para que seja autori·
zada a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado
de São Paulo, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
97.537,67 OTN. Jlnc:enHaa dllcuuio do
Projeto de Resolução n" 77/87, oferecido pelo
Senador José Fogaça em parecer proferido
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nesta data, devendo a vqtação ser feita na sessão seguinte.
-Mensagem n~ 101/87 (n~ 161/87, na ori~
gem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 519.286352,00 (quinhentos e dezenove milhões, duzentos e oitenta
e seis mil, trezentos e dnqüenta e dois cruza.
dos). Encenada a dfscuuão do Projeto de
Resolução _no 78/87, oferecido pelo Senador_
José Fogaça em parecer proferidO nesta data,devendo _a votação ser feita na próxima sessão.
-Mensagem n9 102/87

(_n?

162/87, na ori·

gem), relativa à proposta para que seja autori-

zado o -Governo do EStado de Santa Catarina
a contratar operação de crédito no valor de
Cz$ 414.960.000,00 (quatrocentos e_(juatorze
milhões, novecentos e sessenta mil cruzados).
Encenada a dlscussáo do Projeto de Resolução n 9 79/87, oferecido pelo Senador Affonso
Carmago -e"fil parecer PrOferido nesta data, devendo a votação ser feita na sessão seguinte.
-Oficlo n• 5/15 (n• lf4/87, na origem),
relativo à proposta para que seja retificada a
Resolução n9 329, de 4 de dezembro de 1986,
que autorizou a Prefeitura Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, a contratar operação
de crédito no valor de Cz$ 63.840.000,DO (ses- senta e três milhões, oitocentos e quarenta
mil cruzados). Encerrada a discussão do
Projeto de Resolução n 980/87, oferecido pelo
Senador Leite Chaves e-m parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser feita na sessão seguinte.
- Oficlo n' S/16187 (n' 173187, no origem),
relativo à proposta para que seja retificada a
Resolução IT' 40, de 15 de maio do corrente
ano, que autorizou a Prefeitura Municipal de
COronel Vivida, Estado do Pãraná, a Corlliatiu
operação de crédito no valor de Cz$
8.512.000,00 (oitO milhões, quinhentos e doze
mil cruzados). Encerrada a discussão do
Projeto de Resolução n9 81/87, oferecido pelo
Senador Leite Chaves em parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser feita na próxima sessão.
-Oficio n• S/17/87 (n' 186/87, mi origem),
relativa a proposta para que seja retifi.cada a
Resolução _n9 31/87, que autorizou a-Prefeitura
Municipal de Pato Branco, Estado do Pai"aná,
a contratar operação de crédito no valor de
Cz$ 8512.000,00 (oito milhões quinhentos e
doze mil cruzados). Encenada a cllscussão
do Projeto de Resolução no 82/87, oferecido
pelo Senador Leite Cfiaves em parecer profe:
rido nesta data, devendo a votação ser feita
na sessão seguinte.
-Oficio n9 S/18/87 (n" 3"94-/87, na origem),
relativa a proposta para que seja retificada a
Resolução _n'1 255/86, que autorízoU a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no valor de Ct$ 10:304.500,00 (dez milhões,
trezentos_ e quatro mil e quinhentos cruzados).
Encerrada a dlscussão do Projeto de Resolu·
ção n9 83/87, oferecido pelo Senador Itamar

Franco em pareê.er proferido nesta data, devendo a votação ser feita na próxima sessão.
1.3.3- D~CMa-àpós aOrdemd-Otiia

SENADOR LEITE LHÃ lo'ES - -Dívida extema.

SENADOR ÁUREO MELO- Homerlagem
póstuma à Gastão Pefeira da Silva.

SENADOR DNAIJ)O SGRaAGY- Revisão
da política de desenvolvimento_ do Nordeste.
-SENJl.DORTARLOs ALBERTO- Home·
nagem aos taxistas.
SENADOR JUTAHY MA~S .c...CLT
-Emprego e salário.
SENMOR OLA VO PIRES- Apelo em fa·
vor da implantação de uma agência do Banco
do Brasil na cidade de Colorado do Oeste
-RO.

1.3.4- Comunicação da Presldêncla
Convocação de s_essão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 3Q minutos, com
Ordem do Dia que designa.
1.4 -

ENCERRAMENTO

2 -ATA DA 38' SESSÃO, EM 24 DE
J(JI'IHO DE 1987
2.1 -ABERTURA

2.2- EXPEDIENTE

2.2.1 - Comunicação da Presidência
Substituição de memb_r_os do PMDB na_Comissão Mista da Proposta de Emenda à Cóns- _
tituição n? 98!87.

2.2.2 - Discursos do Expediente
SEIYADORPOMPEUDESOI:IZA-Efi·
ciência dos diversos órgãos do SenadO nos
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte._
SEJYADOF/ JARBAS PASSARINHO - Homenagem póstuma ao Brigadeiro Jerônimo
Bastos.

.. 23-0RDEM DO DIA
-Projeto de ~i da. Câffiara n9 14/87 (n9
125/87, na origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que concede isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados-.
IPI, na aquisição de automóveis de passagei·
ros, e dá outras providências. Aprovado. À
sanção.~

::-Projeto ~e Lei da Cârmira n9 16187 (n9
113/87, na Casa de origem), de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre a administração do Território Federal
de Fernando de Noronha e dá outras providências. Aprovado. À sanção.
_-Projeto de Lei _do Senado n9 16/87 DF, que acrescenta dispositivos à Lei n~ 5.619,
de 3-11-70, que dispõe sobre vencimentos,
indenizações,- proventos e outros direitos da
Polícia Militar do Distrito Federa], e dá outras
providências. -Aprovado nos termos do substi~t:No c;la_ Comissão de Constituição e Justiça.
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Redação do vencido para o turno suple-

mentar do Projeto de Lefdo-Seriado-riç 16/87
-;:-DF, apreciado ariterformente. Aprovada.
A sanção,
-Projeto de Resolução n9 62/87, da Comis-

são Diretora, que dispõe _sobre _a criação de
ôrgãõs· na est:rutUra administrativa do Senado
Federal, e dá outras providências. Aprovado.
Redação fmal do Projeto de ResOlução n•
62/87, apreciado anteriormente. Aprovada.
À promulgação.

-Projeto -de Lei da Câmara

n~-

21/87 -

Complementar n9 236/84 -:...... Corrij)lenlentar,
n"""FC":i.ISã "de Origem}, -de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que declara não sujeitas à contribuição incidente sobre -o produto
rural para o custeio do PRORURAL as indústrias pes(Jueira.s Discussão encerrada após
parecer proferido pelo Senador Mauro Benevides.

-Parecer da Comissão de RelãÇões Exte..
riores sobre a Mensagem n? 33/87 (n? 828/86,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submente_à deliberação do Senado
.ã escolha do Senhor Jayme Villa-Lobos, Ministro_ de Segunda aasse, da Carrefra de Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à República Gabonesa. Apredado em sessão secreta.
-p-arecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n~ 34/87 (n? 829/86,_
na origem), pela qual o Senhor Presidente da
RepúJ::tlica submete à deliberação do Senado"
a escolha: do Senhor Carlos Alberto Leite Barbosa, Embaixador do Brasil juntO à Rep-Óblic-a
haliana, para, Cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
Popular da Albânia. Apredado em sessão
secreta.

-Parecer da __ Comissão de Relações ExterforeS-sObre a Mensagem _no 35/87 (fi? 20/87,
na oriQ-eiilf"peJa: q-ual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Luiz Fernando do Couto
N~areth, Embaix.ad<?r do Brasil junto à República Popular de Moçambique, para, cumulativamente_, exercer a função de_Embaixador do
Br~sil junto ao Reino do Lesoto. Apreciado

em sessão secreta.
-Parecer da Comissão de Relaçõt!s Exteriores sobre a Mensagem n9 36/87 (n9 21187,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete _à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Oswaldo Biato, Embaixador do Brasil junto à República de Gana,
para, cumulativamente, exercer a funçclo de
Embaixador do Brasil junto à República da
Ubéria. Apreciado em sessão secreta.
-Parecer da Comissão de Relações Exte~
riores sobre a Mensagem rt' 39/87 (n9 24/87,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República- submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Guy Mendes Pinheiro
de Vasconcellos, Embaixador do Brasil junto
à República da Guiné-Bissau, para cumulativamente, exercer_ a função de Embaixador do
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Brasil junto à República da Guiné. Apreciado

em sessão secreta.

pública de Seychelles. Apreciado em sessão

secreta.

-Parecer da Comissão_ de: Relações Exte~
riores sobre a Mensagem rf 51/87 (n" 61/87,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do _Senado
a escolha do Senhor Moacyr Moreira Martins

Ferreira, Ministro de Segunda Classe, da

Car~

reira de Diplomata, para exercer a funç~o de

Embaixador do Brasil junto à República da

Coréia. Apreciado em sessão secreta.
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem nç 5_?187 (n9 71/8_7,
na origem), pela qual o _Senhor_ Pr~denfe da
República submete à deliberação do Senado

_ -Parecer da ComissãO de Relações Exteriores sobre a Mensagem n<? 58/87 (n<? _72/Sí,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Luiz Fernando do Couto
Nazareth; Embaixador do Brasiljurito à RepÓ·
blica Popular de Moçambique, para, cumulatir
vamente, exercer a_ função de :Embaixador do
Brasil junto ao Reino da Suazilândia. Apre-

dado em sessão secreta.
2.~.1_:_r.;~;-~~-Ço-ósa-O...mdoDla
-~

SE1YADOR ITAMAR FRANCO - ReMndi-

a escolha do Senhor José Ferreira Lopes, Embaixador do Brasil junto à Repú_blica Unida

caçâo dos produtores de abacaxi de Campina
Verde-MG.

da Tanzánia, para, cumulativamente, exercer
a função de Embaixador do Br.,.sil junto à Re-

_ SENADORJaTAHYMAGALIV\Es-'-Dkeito d~greve e negociaçõ~s_co!etiv~.

Ata da

37~
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2.3.2- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão _extraordinária a. _
realizar-se amanhã, às 1O horas, com Ordem
_O.o Dia que desjgn~~

2.4-ENCERRAMENTO

3 -~TO DO PRESIDEI'ITEDO SENADO FEDERAL
--N•l28, de -1987 (republicação)

4-

PORT~RI~

DO PRIMEIRO-

SECRETÁRIO

-'-N•l5, de 1987.
5 - MES~ DIRETORA
6 - LiDERES E VICE-LIDERES DE
PARTIDOS
7 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES

I?~

Sessão, em 24 de junho de 1987

1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência dos Srs, Humberto Lucena, José lgnácio Ferreira e Jutahy Magalhães
ÀS 1O HORAS. ACH<IM-$E PRESENTES OS
SRS. SE!YADORE&
-Mário Maia -Aluísio Bezerra - I'labor Júnior
-Leopoldo Peres- Áure.o Mello- Odacir Soares - Olavo Pires -João Menezes- Almir Gabriel - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa
- Edison_Lobão -João Lobo- Chagas Rodtigues- Hugo Napoleão- Virgílio Távora- Qd
Sabóia de Carva1ho- Mauro Benevides- Carlos
Alberto - José Agripino - Lavoisier ·Maia Humberto Lucena - Marco Maciel - Antonio
Farias - Mansueto de Lavor - Guilherme Palmeira- Divaldo Suruagy- Teotónio Vilela Filho
- Francisco Rollemberg - Lourival Baptista Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar -José lgnáclo
Ferreira-:__ Gerson Camata -João Calmon Afonso Arinos- Nelson Carneiro -ltamar Franco ....._Alfredo Campos-Ronan Tito- Fernando
Henrique Cardoso -Mário COvas-....::.. Mauro Bor·
ges - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior Pompeu de Souza - Maurício Corrêa - Meira
Filho - Roberto Campos- Louremberg Nunes
Rocha - Márcio Lacerda - Rachid Saldanha
Derzi- Wilson Martins-Leite Chaves....:.Affonso
Camargo -José Richa -Ivan Bonato- Dirceu
Caméfro - Carlos Oúarelli -José Paulo Biso!
-José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
-A lista de presença acusa o comparecimento
de 61 Srs. Senadores. Havendo número regimental. declaro aberta a sessão.

.89b a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.

.

-

-

.

-

O Sr: PmTieírO-S"e-éretário irá_-proceder à leitura
do Expediente.
~€ lido o segW"nte

EXPEDIENTE
OFÍCIO
DO Sr. Prlmeiro-SecretárlÓ eh. Câmara dos
Deputados encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafos dos seguintes projetos:

PROJETO DE LEI

oAcAMARA
N• 21, de 1987-Complementar
(1'1' 236184, na c.isa d~ orlgem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República

q~ fevereiro de 1967, _çievidamente registradas no
__F~gistrp Ç_e_ral. da P~~~a, que tenham seus empregad_os r~gidos pela CõnSõÍidação da~ Leis do Trabalh~::-_CLT, ~uje_~s à contribuição estabelecida
nO inico I do--ã.rt. 15 da Lei CoriiPiefriêntar ri<?
11, de 25 de maio__d_e 197_1, a_lter~da pela Lei
ComPlementar n9 16; de 3.P de outubro de 1973,
e no art. 5 9 da Lei h<? 6.195, de 19 de dezembro

de 1974..·
Art. 29 A aplicãção desta lei não importa em
reStituição de contribuições que já houverem sido
pagas pelas empresas_ compreendidas_ na atividade a que se refere o art. 1'?
Art. 3<' Res_salva_do_o di$posto no artigo 29, esta !e~ pelo seu caráter interpretativo, retroage seus
efeitos a partir da vig'ência da Lei Complementar
fl'? 11, de 25 de maio de 1971, alterada pela Lei
-cõmplerrientar Ii9-J6, de 30 de oub.!bro de 1973.
Art 4<? Dentro do_ prazo de 60 (sessen~) dias
de sua publicação, o Poder Executivo reguJamentafá eSta lei.
·· ·
Art. 59 Revogam-se as disposiçÕes em- contrário.

MENSAGEM N• 458, DE 1984

Declara não sujeitas à contribuição Incidente Sobre o produto rural para o cus-

teio do Prorural, as Indústrias pesqueiras.

ô Congresso Nacional decreta:
Art. J<? Não estão as indústrias da pesca de
que trata o art. 18 do Decreto-Lei n<? 221, de 28

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal,
tenho a honra de- submeter à elevada deliberação
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
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da Previdência e Assistência Social, o anexo projeto de lei complementar que "declara não sujeitas
à contribuição incidente sobre o produto rural
para o custeio do ProruraJ, as indústrias pesquei-

ras".
Brasília, 19 de novembro de- f 984. -

João

Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DEMOTNOS N• 31. DE 18 DE 00TUBRO DE 1984, DO MINISTÉRIO DA PREVID~CIA SOCIAl:

Excelentissimo Senhor Presidente da República:
O Conselho Nacional das Entidades de Pesca
(CONEP), que representa os sindicatos e associa-

ções em todo o País, vem pleiteando a ~ste Ministério a revisão da situação das indústrias pesqueiras, em face da contribuição sobre o produto rural
destinada à parte do custeio do Programa de Assistência do Trabalhador Rural- Prorural.

2. Entendem as indústrias da pesca que
não se lhes deve aplicar o disposto no art. 15,
item I, da Lei ComPlementai' n" 11, de 25 de
maio de 1971, com as alterações da Lei Complementar n9 16, de 30 de outubro de 1973, e no
artigo 5~> da Lei n9 6.195, de 19 de dezembro
de 1974, dispositivos que tratam da incidência
da contribuição global de 2,5% sobre a comerdaliiaçã.o do produto rural, neste compreendidas
as "espécies aquáticas".
3. Isto porque tal contribuição é devida pelos
produtores rurais com destinação ao custeto da
previdência social rural pela qual estão amparados seus empregados, na totalidade. ou parcialmente, no caso das agroindúsbias. Ao passo que
as indústrias da pesca não têm, por força de
expressas disposições legais, qualquer empregado amparado pelo Prorural, sendo todos incluídos
na previdência social urbana.
4. Deste modo, sua situação difere, de fato,
essencialmente, daquela dos produtores rurais,
inclusive as chamadas agroindústrias, abrangidas
pelos dispositivos das leis inicialmente citadas,
de vez que, onerando-se com a contribuição para
a previdência social urbana pela tota1idade dos
seus empregados- o que não ocorre com essas
outras empresas-e pagando, em conseqüência,
também a contribuição de 2,4% sobre a mesma
'folha de salários, prevista no art 15, item O, da
Lei Complementar n"' 1.171 para todas as empresas urbanas, como parte do custeio do Proi'UJ1!1,
ficariam ainda oneradas com uma segunda contribuição para o mesmo fim.
5. Esta Situação já foi reconhecida por algumas decisões judiciais que favoreceram um certo
número de indústrias pesqueiras, levando a que
praticamente as demais empresas da mesma atividade deixassem, desde muito tempo, de pagar
essa última contribuição, tendo-se_ como dela
também desobrigadas.
6. De um ponto de vista estritamente jurídico,
o estudo da matéria neste Ministério não pôde
chegar a uma solução que atendesse à situação
de fato em que se encontram as mencionadas
indústrias.
7. A solução que se impõe, destarte, é a uma
lei complementar, de caráter lnte~pretatlvo, declarando a não abrangência, no tocante à Indústria
da pesca, em razão de suas características, pelas
disposições das leis complementares e da Lei n?
6.195n4, de início referidas.

8. Fica bem claro, de qualquer modo que essa
lei s6 diz respeito às Indústrias da pesca, como
ta1 defmidas no art. 18 do Decreto-Lei n9 221,
de 28 de fevereiro de 1967, e devidamente registradas no Registro Geral da Pesca, nos tennos
do art. 93 do mesmo decreto-le~ vale dizer as
que utilizam embarcações de mais de 20 (Vinte)
toneladas com equipamento de aperfeiçoada tecnologia.
9. As demals alividades pesqueiras, não incluídas como indústrias. a chamada pesca artesanal, cujos empregados sOO amparados pelo Prorural, não se incluem evidentemente no âmbito
da lei interpretativa.
1O. A fim de ressalvar situações relativas a
contribuições já consumadas, determina~se que
a aplicação da Lei não importa em restituição
de Importâncias já pagas àquele título.
11. Consubstanciando o exposto, tenho a
honra de submeter à consideração de Vossa Excelência o incluso projeto de lei complementar,
o qual conviria, dada a necessidade de uma soluçãp urgente, ser enviado à apreciação do Congresso Nacional nos termos do ~ 29 do art. 51
da Constituição Federal.
Sirvo~me do ensejo para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito. - Jad>as Passarinho.
LEGISLAÇÃO OTADA
DECRETO-l.El N• 221,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Dispõe sobre a proteção e estimuJos
à pesca, e dá outras provklêndas.

Das empresas pesqueiras
Art 18. Para os efeitos deste decreto-lei, define-se _como "indústria de pesca", sendo conseqüentemente declarada "indústria da base", o
exercício de atividades e captura, conservação,
beneficiamento, transformação, ou industrializa~
çáo dos seres animais ou vegetais que tenham
na água seu melo natural ou mais freqüente de
vida.

-···································
----"-·····---"-CAPITULO IX
Disposições 6na1s

___

.............................................................

Art. 93. _ Fica in~tituído o Registro Geral d:;
Pesca, sob a responsabilidade da SUDEPE.

······--·······························-··---·--·····--··-LEI COMPLEMENTAR N' II,
DE 25 DE MA]O DE 1971

o Programa de Assistência ao TrabalhadOr Rural, e dá oubas providências.
·····················-----~---·-··-~-~-

Institui

Junho de 1987
Art 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural provirão das seguintes fontes:
l-da conbibuição de2% (dois porcento) devida pelo produtor sobre o valor comercial dos
produtos rurais e recolhida:

LEI COMPLEMENTAR N• 16,
DE 30 DE OUTUBRO DE 1973

Altera a redação de dispositivos da Lei
Complementar n~ 11, de 25 de maio de
1971, e dá outras provld~ndas.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciPno a seguinte lei complementar.
Art 19 A Lei Complementar n9 11, de 25 de
maio de 1971, passa a vigorar com as seguintes
~erações:

''Art 99 O auxílio-funeral, no importe de
um salário mínimo de maior valor vigente
no País, será devido por morte do trabalhador
rural, chefe ou arrimo da unidade familiar,
ou de seu cônjuge dependente, e pago a
quem, dependente ou não, houver, comprovadamente, promoVido, às suas expensas. o
sepultamento.
Art. 11. A concessão das prestações pecuniárias asseguradas por esta lef complementar será devida a partir do mês de janeiro
de -~ 972, arredo~do-se os respectivos valores globais para a unidade de cruzeiro imediatamente superior, quando for o caso.
Art. 15. .............................................................
I ·······--·--··--·-······-···-···--

b) pelo produtor quando ele própdo industrializar seus produtos, vendê-los ao consumidor, no varejo, ou a adquirente domiciliado no exterior.
§ 19 Entende-se como produto rural todo aquele que, não tendo sofrido qualquer
processo de industrialização provenha de origem vegetal ou animal inclusive as espécies
aquáticas, ainda que haja sido submetido a
beneficiamento, assim compreendidos os
prOCessos primários de preparação do produto para consumo Imediato ou posterior
industrialização, tais como descaroçamento,
püagem, descascamento limpeza, abate e
seccionainento de árvOres, pasteurização,
resfriamento, secagem, aferventação e outros do mesinó teor,- estendendo-se aos sub;,
produtos e resíduos obtidos através dessas
operações a qualificação de produtos rurais."

Art. 29 A habilrtaÇao· do trabalhador rufa} _e
seus clependentes aos benefícios em dinheiro do
Prorural será feita diretamente pelo beneficiário,
salvo nos casos de moléstia contagiosa ouimpos~
sibüidade de locomoção, quando poderá ser promovida por procurador, mediante autorização expressa do Funrural, que, no entanto, fica c_om
o direito de negá-la se o beneficiário puder ser
representado por órgão de serviço social ou entidade de classe rural.

Junho de 1987

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se ao recebimento das prestações pecuniári~s.
estendendo-se 81:!5 casos de ausência.

ta de projeto de lei que concede imunidade tribu-

tária à Fundação Casa de Rui Barbosa, à Fundação N~cional de Arte e à Fundação JO<ÇJim Nade.Pesqirisas SoC~. e- toma imJ)enhOráveis
·····-·-····--·LÊI N• 6.195, - - - - · - -bUco
os seus bens.
-- --DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974
As referidas instituições. c:ri8das por lei federal,
são mantidas com recursOs Originários do Orçãmento Geral da União e são vinculadas a este
Atribui ao Funrural a concessão de
Ministério, para efeitos de supervisão, de conforprestações por addente do trabalho.
midade com o Decreto-lei n9 200/67.
Art. s~ O custeio dos benefícios do Funrural,
As. fundações criadas e m;mtiçlas pelo Poder
por acidente do trabalho, na forma desta lei, será PUbiico; oomo as adma nomeadas, estão a carecer de_ illelhor posicionaMento no coritextó ãdmiatendido por uma contnbuiçâo adidonal de 0,5%
(cinco décimos por cento) incid~nte sobre o valor
!listrc:rtlvo e __de defiriição __quanto a detenninadas
comercial dos produtos agropecuários _em priprertoQatiVaS"qtle são-esseilciais para a própria
sobreviv~nda destes entes.
.
meira comercialização.
-~ Q EsJAd.ó----ª-5 cria, lhes_ fprnece reêuTsos Para
··········----···-....--· ·----...,....,......··~-.
rrláiiuteriÇão é lhes outorga atribuições·. É preciso
conceder-lhes, também, privilégios especiais para
PROJETO DE LEI
que possam agir no mundo jurídico sem as. amarDA CÂMARA
ras a que estão jungidas as instituições particu1'1• 22, de 1987
lares.
Entraves Como a obrigatOriedade de pagamento de tributos e de custa~ processuais, e, ainda,
a possibilidade de_ terem _se:us bens penhorados
(N• 8.057186, na Casa de origem)
(os mesmos bens que a U~ião li:J.~? outorgou para
usar no desempenho de sua atividades), colocam
De íhiciativa d_o Senhor
~ -~d~ç.õe:;; em_sit_uações visivelmente .vexatóPresidente da República
rias.
Há fundações que já possuem os privilégios
Concede hnunlcllltle trlbuürla à Insti- contidos no projeto ora encaminhado a Vossa
tuições que mendona, tom. lmpenho- EXcelência, como é o çaso da Fundação fia dona!
r6vels os seus bens e dá oub'as provi- Pró-Memória, cuja Lei instituidora, de n9 6. 757,
de 17 de dezembro de 1979, em seU art. 14,
~das.
concedeu-lhe imunidade bib1,1tária e_ impenhoraO Congresso Nacional decreta: . _ __
.bilidade de bens.
Arl 1~ Os privilégios concedidos à Fazenda
O projeto atende à solicitação do Dr. AméricO
Pública em relação à imunidade tributária direta Jacobina Lacombe, Presidente da_Fundação c;:asa
ou indireta, à impenhorabilldade de bens, rendas de Rui BarboSa, que fundamentou sua pretensão
e serviços e a juros moratórias, foro, prazos. e com poderosas razões, __ ®í_o -~u acolhimento
custas processuais ficam estendidos, indepen- por parte deste MinistériO, eexteftsão do benefido
dentemente de qualquer formalidade, à Fundação às Outras-entidades mencionadas.
Casa de Rui Barbosa (Lei n• 4.943, de 6 de abril
Por tais razões, submeto ao descortino de Vossa
de 1966), à Fundação Nacional de Arte (Lei n9 Excelênc:ia o anexo projeto de lei, que, se apro6312,de 16dedezembro de 1975)eàfundação vado, representará um passo decisivo em favor
Joaquim Nabuco (Lei n• 6.687, de 17 de setembro
das fundações vinculadas ao Ministério da Cultude 1979).
ra; e criadas pelo Governo para desempenho de
Art 29 Esta lei entra em vigor na data de sua relevantes tarefas sócio-culturais.
publicação.
_ _ ___ _ _, _
M ensejo, externo a Vossa Excelênda as homeArt 39 Revogam-se as disposições em con- naQei'ui:--de-minha estima e do meu profundo restrário.
peito. -Celso Furtado- Dllaon Domingos
MENSAGEM N• 363, DE 1986
FuiÜIII'O.

..
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Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Cói1StitQ:Ição Federal,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de EStado
da Cultura, o anexo projeto de lei que "concede
imunidade tributária às instituições que inenciona, toma impenhoráveis os seus bens e dá outras
providências".
Brasflia,21 de julho de 1986.-Je>RSamey.
EXPOSIÇÃO DE MÓTNOS N• 19, DE 13 DE
WJO DE 1986, DO SENHOR MINIS1RO DE

ESTADO DA CULTURA
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a hollfa de encaminhar, para a superior
consideração de Vossa: Excelênc.ia, a anexa minu-

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 6:312,
DE 16 DE DEZEMBRO DE 1975

·Autoriza o Poder Executivo a Instituir
a Fundação l'laclonal de Arte e dá outras
provlclêndu.

o Presidente da RePúbifca:

F~o Saber _que o Congresso Nacional decreta
e-eu-s"aiiciono_a -seguinte.le~ ___ _
Art. 19 Fica-o Poder EXecUtiVo -autorizadO a
instituir, vinculada ao Ministério da Educação e
Cultura, com dU_IfJção indeterminada, a Fundação

Nacional de Arte (FUNARTE), com a finalidade

de promover,- inCE:ntiVar e amparar, em todo o
terrlt6rio nacional, a prática, o de$envolvimento
e a difusão das atividades a~cas, resguardada
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a liberdade de _Cri!)ÇãQ, nos tennos do art. 179
da Constituição.
,
§ 19 A estrutura e o funcionamento da FUNARTE re:Qer-se-ão por seu Estatuto i!provado
pelo Presidente da República,
l 29 Mediante ato do Poder Executivo, se-r6o
incorporados à FUNARTE, c:om a_ transferência
do respectivo acervo e atribUições, os órgãos e
serviços do Ministério da Educação e C:llitura que
se destinem à finalidade prevista no caput deste
artigo, especialmente o SeMço N~dQnal de Teatro, o Museu Naciona,l de Belas-Arte~ a _Campanha de Defesa-dO Folclore eã.-cornis$ão Nacional
de Belas-Artes.
§ 39- A FUNARTE' terá sede é foro no Distrito
Federal, podendo, contudo, manter provisoriamente Sede e foro na ddade do Rio de Janeiro,
EStado do Rio de Janeiro, _dw:an~e_ 9 ~riodo de
Implantação de seus serviÇos, a ser d~ermTnado
no Estatuto.
Ãrt. 2~ -- AFUNÁRTE u!rá_ um p-ieStderiie e um
diretor executivo, de livre escolha, res_i.iectivamente, -do ~~d~nte da República e -do MiniStro: <ia
Educação e Cuhuré!, ambos com ~eriência e
conhecimento no campo cultural.
_ Parágrafe>_ único. O plano anual das -atividades
da FUNARTEseráaprovado pelo Min_istro da Educação e_ CUltura.
Art 39 A FUNARTE gozará de.-autonomia administratiVa, patrimonial e financeira, e adquirirá
persOii.ali_dt;Kiejuríçlic~ de direito _privado, independentemente de outt~s formalidades, ~ partir da
inscrição no ~gi$tr9 c:::ivil das_ pessoas juridicas,
de seu Est:.atuto; ap~oyãdo na forma do § 19 do
arl 1'

§ 1~ A FUNARTE. ficar<fS.uje'ita à superVisão
ministeda1 prevista nos arts. 19 a 26, .do Decreto-Lei n~ 200, de 25 de fevereiro de 1.967.
§ 29 No caso de extinguir-se a Fundação,
seus_bens serão incorporados ao patrimônio da
União. -·
_
____-_-__
·Art 4~ A fClNARTE C!J.idará de estimular as
atividades artfsticas_no meio e_$dantiJ e ,sindical,
assím como em duPes e associétçõe~ recreativas
e cultu_rais, mecfiante convênio ~om_ -~as insti-

tuições.
Art. .5'1 OpatrimôniodaFUNARTEserá-constituído de:
a) dotações, auxilias e subvenções que lhe fOrem destinadas pela União, Estados e Municípios,
ou suas autarquias, sociedades de economia mis-ta ou empresas públicas;
b) doações, legados- ou contribuições de pes- soas físiCaS ou de pe-ssoas jurídicas;
c;:) rend,a d~ qualquer espécie de seus próprios
-- Serviçôs, bens oU atividades, inclusive direitos autorais qué adquirir;
d) bens m6veis e imóveis de seu-'domínio;
e) receitas eventuais.
_ . -_-_- _ . _
§ }9 Não se aplica à FUNARTE ci- disposto
na alínea b do art. 29 do Decreto-Lei n~ 900;- de
29-de setembro de 1969-. -§ 29 O or_ç~merito da União conSignará,
anuafinente, dotação especialmente_ destinada à
manutenÇã.O e eXpan_São dos seMçõs e ativldades

da FUNARTE.
§ 39 O património da FUNARTE será aplicado e utilizado exclusivamente para a consecução

de seus objetivos, pelos meios permitidos em direito e na fonna de seu Estatuto.
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§ 4~>

A alienação de bens imóveis da FONAR-

TE dependerá de prévia aprovação do Ministro
da Educação e Cultura.
Art 6<:> A FUNARTE prestará contas ao Tribunal de Contas da União.
Arl 79 O regime jurídico do pessoal da FUNARTE será o da legislação trabalhista.
Parágrafo único. ·Aos funcionários dos órgãos
e_ serviços a que se refere o § 2 9 dO arl 1~ desta
lei aplfcar-se-á o disposto na Lei n1> 6.184, de 11
de dezembro de 1974.
Art. St Aca o Poder Executivo autorizado a
transferir à FUNARTE os bens m6veis e im6veís,
bem como os recursos orçamentários relativos

aos órgãos e serviços do Ministério da Educação
e Cultura, incorporados na forma do § 2 9 do art
I•

Art. 9'i' Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir, rio exercício flflanceiro de 1976, o crédito
especial de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
cruzeiros) para atender às despesas de constituição, instalação e funcionamento da FUNARTE,

mediante anuJação parcial da dotação para incentivo à criação e difusão no âmbito da cultura.
Art. 1O. O Presidente da República designará
o representante da União nos ates de instituição

da FONARTE e de constituição de seu patrimônio
inicial, inclusive avaliação e transferência de bens.
Arl 11. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
cootrário.

Brasília, 16 de dezembro de 1975; !54• da lnde·pendênda e 879 da Repúbllca. -ERNESTO
GEISEL- Mário Heruique Slmonsen -l'ley
Braga- João Paulo dos Reis VeUoso.
LEI N• 6.687
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1979
Autoriza o Poder Executivo a Instituir
a Func:laçio Joaquim Nabuco e dá outras

provld&ldas.
O Presidente da República:
FaÇo Sãber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. ]9 É autorizado o Poder Executivo a insti·
tuir a Fundação Joaquim Nabuco ~ FCJNDAJ,
por transfonnação do Insfihrto Joaquim Nabuco
de Pesquisas Sedais, autarquia vinculada ao Ministério da Educação e Cultura.
Parágrafo úriico. A FUNDAJ reger-se-á por
estatuto a ser aprovado pelo Poder Executivo.
Art. ~ A Fundação Joaquim Nabuco; com
sede e foro na cidade de Recire, Estado de Pernambuco, vincu1ada ao Ministério da Educação
e Cultura, adquirirá personalidade juridica de direi·
to privado, a partir de inscrlçiio de seu ato consbu·tivo, inclusive o estatuto e .o ato de aprovação,
no registro civil das pessoas jurídicas.
Art 39 A FUNDAJ, cuja área de alllação será
constltufda pelas regiões Norte e Nordeste do
Pais, terá por fmalidade promover estudos e pes·
quisas no campo das ciências sociaís.
Art. 49 São objetivos da Fundação:
I - estudar os problemas sociais relacionados
direta e indiretamente com 211 melhoria das condi·
ções de vida do trabalhador brasileiro, especial·
mente do trabalhador rural:
n- promover estudos e pesquisas destinadas
à compreensão da realidade sócfo..econômica e
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culturál das regiões que constituem sua área de
atuação;
m- promOVer, no campo das dências sociais.
o aperfeiçoamento e a especialização de pessoal
para empreendimentos públlcos e privados;
IV- orientar, promover e difundir o estudo das
técnicas de pesquisa social;
V- contribuir para aceleração do processo de
desenvolvimento empresarial brasileiro;
VI- promover, mediante acordos, convênios
e _contratos com instib.úções públicas e privadas,
a execução de pesquisas. planos e projetas;
VII- prestar assistência técnica em assuntos
relacionados com suas atividades;
VIII- pesquisar e estimular manifestações cuJ.
turais regionais;
JX- promover a documentação e a museo·
logia, objetivando preservar os _valores históricoculturais;

X- dispensar, em seu campo de atividades
e sempre que possível, assistência educacional
gratuita a estudante carente.
·
Art. 5\' O património da Fundação será constituído:

1- pelos bens e direitos do fnsituto Joaquim
Nabuco de Pesquisas Sociais;
n- pelos bens e direitos que forem atribuídos
à FundaÇão-por-pessoas físicas ejurtdicaS;
m- por outros bens e direitos que a Fundação
vier a adquirir;
IV- pelos saldos de exercícios financeiros anteriores.
Art. 6~ Os recursos financeiros da Fundação
serão provenientes de:
1- dotação consignada, anualmente, no orçamento da União;
n_.,...._cfoações, auxílios e outras subvencões que
forem concedidas pela União, Estados, Mundplos
ou-por entidades públicas e privadas;
m- remuneração por 5e1Vfços prestados decorrentes de acordos, convêrúos, contratos ou de
assistência técriica;
-·
IV -resultado de operações de crédito, juros
bancários ou rendas eventuais.
Art. 79 Não se aplica à Fundação Joaquim
Nabuco o disposto na alínea b do arl2~ do Decreto-Lei n~ 900, de 29 de setembro de 1969.
Art. & No caso de extinção da FUNDAJ, seus
bens serão incorporados ao patrimônio da União.
Arl ~ O Presidente da República designará o representante da União nos ato~ constitutivos
da Fundação, entre os quais se incluem aqueles
relativos ao levantamento e à aValiação dos bens
a serem transferidos para os fms do art. 59, I,
desta lei.
Art. 10. A Fundação Joaquim Nabuco terá
quadro de pessoal regido pela legislação trabalhista, a ser aprovado pelo Ministro de Estado
da Educação e Cultura.
§ _19 Os funcionários públiços lotados_nO Ins·
tituto Joaquim NabucQ de Pesquisas Sociais poderão, na rorma m._Lei n 9 6.184, de 11 de dezem·
bro de 1974, ser integrados QO quadro de pessoal
_de__que trata este artigo, mediante opção a ser.
exerCida no prazo de 60_ (sessenta) dias contados
da publicação do decreto de instituição.
§ 29- Aos servidores regidos pela legislação
trabalhista a serviço do Instituto, a ser extinto, é
assegurado o direito de serem aproveitados no
quadro de pessoal da FUNDAI.

Art. 11. Fica assegurado à Fundação Joaquim Nabuco a imunidade prevista no art. 19,
inciso III, alínea c, da Constituição.
Art. 12. São 6rgãos de direção superior da
FUNDAJ o Conselho Diretor e a Presidência, cujas
competências serão definidas no Estatuto.
Parágrafo único. O Presidente da Fundação,
indicado pelo Conselho Diretor, em lisa tríplice,
será nomeado pelo Presidente da República, para
mandato de 5 (cinco) anos, mediante proposta
do Ministro de Estado.
Art. 13. As dotações orçamentárias consignadas ao Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas
Sociais no Orçamento da União serão transferidas
à FUNDAJ.
,
Art.. 14. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposiçôes em
contrário.
Brasllia, 17 de setembro de 1979; !58'dalndeperidência e 919 da R-E:ipública. -~JoÃO FJ.
GaEIREDO -Joio Gullhenne de Anlgão.

LEI N• 4.943,

DE 6 DE ABRIL DE !968

Transforma em fundação a atual Casa
de Rui Bmbosa e dá outnuprovldêndos.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nadonal decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art 1-;o A Casa de Rui Barbosa, do Ministério
da Educação e Cultura, fica transformada em fundação denominada "Fundação Casa de Rui B:=tr·
bosa", instituição cultural destinada à pesqUJsa
e à divulgação cientifica e l!terária com ~erso~
lidade jurldica própria e autonomia administrativa,
téc:nfca e financeira, tendo sede e foro na cidade
do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara.

Art :29 São transferidos do domínio da Fundação e passam a integrar o seu património os
seguintes bens e direitos da União:
a) eim6vel na rua São Clemente, n\' 134, na
cidade do Rio de Janeiro, com todas as suas benreitorias;
b) bens móveis existentes no imóvel referido
na alínea anterior, inclusive biblioteca, documentos e objetos do museu;
c) direitos autorais das obras de Rui Barbosa
ou de outras quaisquer editadas pela Casa de
Rui Barbosa, que pertençam ao donúnio da Qnião;
d) o imóvel na rua São Clemente, n9 130, declarado d~ utilidade pública para ampliação da
Casa de Rui Barbosa, em cuja posse a União
já foi imitida.
Art J9_ O pabimônio da Fundação, além de
bens e direitos enumerados no artigo anterior,
constituir-se-á:
a) 9-e doações, legados e_ auxílios recebidos
de pessoas fislcas ou jwidicas, de direito público
01) privado;
b) dos bens e direitos que adquirir;
c) do saldo da renda de suas atividades, quando assim detenninar o Presidente da Fundação,
ouvido o Conselho Consultivo.
Parágrafo único. No caso de extinguir-se a
Fundação, seus bens e direitos -terão o destino
a ser estabelecido em lei especial.
Art.. 49 A Fundaç8o terá como fmalldade o
desenvolvimento da cultura, da pesquisa ·e do ensino cumprindo-lhe, especialmente, a divulgação
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e~ cuho, da obra e vida de Rui Barbosa, devendo,

alem de outras ativfdades:
a) promover a publicação sistemática da obra
de Rui Barbosa e de sua crítica e interpretação,

assim como de. estudos científicos, artísticos e
literários;

b) manter o museu e a biblioteca Rui Barbosa,
acessíveis ao uso e consulta públicos;
c) promover estudos, conferências, reuniões
ou prêmios que visem à difusão da cultura e da
pesquisa;
.
d) promover estudos e cursos sobre assuntos
jurídicos, políticos, filológicos, ou outros relacionados com a obra e a vida de Rui Barbosa;
e) colaborar com instituições nadonais e estrangeiras, no âmbito de sua finalidade;
f) colaborar, quando 591icitada, com o Governo da União ou dos Estados, quando, mediante
convênio ou acordo, incumbir-se da preStação
de serviços que forem pertinentes às suas -ãtividades;
g) cultuar adequadamente, a 5 de novembro
de cada ano, ·do "Dia de Rui Barbosa".
§ 1"' Mediante convênio com o Governo Fe-deral, a Fundação poderá incumbir-se da publicação oficial de coletâneas de leis, ou documentos
parlamentares.
§ :29 O Departamento de Imprensa Nacional
continuará a execut:ar O$ se.rviços públicos gráficos prestados à Casa de Rui Barbosa nos termos
em que vem fazendo até aqui.
Art. 5"' A Fundação será dirigida por um Pre~
sidente com mandei~ de 6 (seis) anos, nomeado
pelo Presidente da República, entre brasileiros de
reconheddo saber e experiência em assuntos
ruianos.
- § 19

O Presidente da Fundação será assistido
por um Conselho Consultivo, composto:
a) de um representante do Serviço do Pabimônio Histórico e Artístico Nacional;
b) de um representante da Academia Brasileira de Letras;
c) de um representande do Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro;
d) de um representante do Instituto da Ordem
dos Advogados do Brasü;
e) de 8 (oito) pessoas emin~otes no -campo
da cultura nacional, designadas pelo Presidente
da Fundação, com mandato de 3 (três) anos,
podendo ser reconduzidas uma s6 vez.
§ 2 9 A administração dos serviços da Fundação será exercida por um Diretor Executivo, livremente escolhido pelo Presidente da Fundação.
Arl 6 9 A Fundação reger-se-á pelos se~ Es~
tatutos, que serão â.provados mediantedecreto
do Presidente da República.
§ 1 9 O Presidente da República designará
uma comissão de 5 (cinco) membros para, no
prazo máximo de 180(centoeoitenta) dias, elabo-rar os EStatutos da Fundação e promover os -atos
necessários à sua constitu_íção e registro na forma
da lei civil, cabendo ao Ministro da EduCição e
Cultura representar a União.
§ 29 O atual Diretor da Casa de RUi Barbosa
integrará a Comissão a que se refere o parágrafo
anterior e permane<:erá h'i:l direÇão_dos serviços
da Fl.IDdação até ,fi c::onstrução definitiva da meS~
ma.
Arl 79 O tegime jwídlco do pessoal da Fun~
dação será o da legislação trabalhista e os atos
a ele referentes são da competência do respectivo
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Presidente_ e do Diretor Executivo, na forma que
for determimidã riOs Estatutos.
Parágrafo úÕico. A União poderá permitir que
os servidores públtcos lotados na Casa de Rui
Barbosa, na data d~sta lei, perriianeçam-ã serViço'
da Fundação com os encargOS, direitos e vanta~
gens do funcíonalísmo federaL
Art. 89 A FundaçãO ·manterá o seu funcionamento com os recursos provindos:
a) de subvenções e auxílios de pessoas fíSicas
ou jurídicas, de direi~ público ou privado;
b) do saldo da venda de suas Publicações;
c) da renda d~ qualquer de suas atividades.
Parágrafo único. A União cede a Fundação
o aceiVO de edições da Casa de RW Barbosa e
o das que estejam em clirso qe publicação.
Art 9 9 O Orçamento da União consignará,
anualmente, suOvenção destinada ao funcionamento da Fundaç-ão.
Parágrafo único. Excetuadas as dotações para as despesas do pessoal civü, as demais dotações orçamentárias consignadas à Casa de Rui
Barbosa, no atual orçamento, serão entregues à
FUhdação a título de subvenção.
Art. 10. A Fundação encaminhará ao Tribunal de Contas, até 31 de maio, a prestação de
contas referente ao ano anterior.
Art. 11. A presente lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 12. Revogam~se as disposições em con~
trário.
Brasilla, 6 de abril de 1966; 145• da independência e 78'1 da República. - H. CASTEU.O
BRANCO - Pedro Aleixo.

PROJETO DE U!l
DAcAMARA
• · N• 23, DE 1987
(1'1' 132187, na

c- de origem)

-- De iniciativa do Senhor
- Preside~ da RepúbUc~

Altera o nlor do ve&dmento do c:aJliO
que eopedlk:a e d i - provlcl&tclu.
O Congresso Nadonal decr-

Art I• O vencimento fixado pelo lndso m, do
art. 1•, da Lei n• 7.080, de 21 de dezembro de

1982, para os ocupantes do cargo de Executor
de Textos, inclUÍdos em Quadro Suplementar em
extinção dos 6rgios da administração direta e
das autarquias federais. corresponderá ao valor
da Referência NM-35 da escala de vencimentos
e salários do Serviço Público Federal.

M. 29 A alteração do valor do vencimento
de que trata esta lei servirá de base para a revisão
dos próVeiltoS dõs-fundonários aposentados, beneficiados pela Lei n 9 7.080, de 21 de dezembro
de 1982.
·
Art. 39-A--d.espesa -decorrente da aplicação
desta lei correrá à conta -das dotações próprias
do Orçamento da União.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua
publícação.
Art ~ Revogam~se as disposições em contrário.
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MENst.GEM N• 131, DE 1987
Excelentíssimos Senhores Membros do Con~
gresso

Naciooal:

NoS_termos do_arl5l da-ConsíitUiçãO Federal,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação
de Vossas Excelências, aconpanhado de Exposição de Motivos do Senhor _Ministro de Estado
Chefe da Secretaria de Adminlstraçáo Pública da
Presidência da República, o anexo projeto de lei
que "altera o valor do vencimento do cargo que
especifica, e dá outras providências.
Brasilla,l5demaiode 1987.-Jooél!amey.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOs N• 117, DE 18 DE
DEZEMBRO DE 1986, DO SENHOR M!NIS1RO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBUCA bA PRESIDm-rCIA DA REPúBUCA.
Exc~elentíssimo Senhor Presidente da RePública:
Para situar numa posição fundona.l lnais adequada a que tinham no anterior sistema de classificação de cargos, submeto à elevada consicfe..
ração de Vossa Excelência anteprojeto de lei que
altera o valor do vencimento dos antigos ocu~
pantes do cargo da série de classes de Executor
de Textos, EC-307.
2. No sistema de dassificaç~ de cargos instituldos pela Lei n• 3.780, de 12 de julho de 1960,
Grupo Ocupacional compreendia série de classes
singulares que diziam respeito a atividades profissionais correlatas- ou a_fins. quanto_ à natureza dos
respectivos trabalhos ou ao ramo de conhecimento aplicados no seu desempenho.
3. Na passagem daquele sistema para o atual,
o Preparador de Textos. EC-301, o Documen·
tarista, EC-302, o ProdutOf Radlofônico, EC-304,
o Redalor, EC-305 e o Revisor, EC-306, foram
induidos em categorias funcionais do Grupo-Ou·
tras Atividades de Nivel Superior, NS-900.
4. O Executor de T - , EC-.307, todavia,
pertencente ao meSmQ Grupo Ocupacional
EC-300 - Docume!!Wçiio e Divulgação, foi incluido na categoria fundona.l de Artificie d.e Artes
GrMic..., do Grupo-Artesanato, Art-700, de n!vel
médio.
_
___ _
5. Assim, é de justiça que se dê ao Executor
de Textos melhor tratamento salarial, se nãõ
equiparando-o a categoria de nivel superior, mas
pelo menos atribuindo-lhe o valor de vencimento
da Referencia NM-35.
6. Os efeitos fmanceif9s d~orrentes da~
vação da lei de que ora se trata retroagirão a
9
1 de janeiro de 1983, data de vigência da Lei
n9 7.080182, que alterou o valor do vencimento
de diversos cargos, entre eles, o de ~r
de Textos, para o qual foi lixada a Referenda
NM-23.
7. Cumpre informar a Vossa Excelência que
a despesa com a efetivação da medida proposta
não será eJq>reSSiva, uma vez que existem poucos
servidores ocupantes do cargo de Ezecutor de
Textos, no âmbito da Administração Federal,
sendo que apenas 9 (nove) se encontram em
atividade.
8. Nestas condições, o incluso antePrOJeto de
lei, acompanhado de mensagem, poderá ser encaminhado ao Congresso Nacional_, caso mereça
a aprovação de Vossa ~celência.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência meus protestos de elevada estima e

DIARJO DO CONGRESSO NACIONAL (5eÇâo D)

1212 QUinta-feira 25
consideração. -- Ãlulzlo Alvet:? Ministro-Chefe
da Secretaria de Administração Pública da Presidência da República.
Aviso n"' 138 -_SUPAR

Em 15 de maio de 1987
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasilia -DF.
Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário:._

Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria
a mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da RepúbiJca, acompanhada de _exposição de
motivos do Senhor Ministro de Estado Chefe da
Secretaria de Administração Pública da Presidência da República. relativa a projeto de lei que "altera o valor do vencimento do cargo que especifica,
e dá outras providências".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
ExceJência protestos de elevada estima e consideração- Ronaklo Costa Couto, Ministro-Chefe

do Gabinete Civil.
LEGISlAÇÃO CITADA

LEI N' 7.080,
DE21DEDEZEMBRO DE 1982

Altera o valor do vencimento dos cargos que especlftca, e dá outras providêndas.

O Presidente da Repúblfca, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se"
guinte lei:
Arl 1~ O vencimento dos ocupantes efetivos
dos cargos de lectUco em Transporte Marítimo,
Inspetor de Previdência, lnspetor de Segurança,
Mestre (Artes Gráficas), Executor de Textos e
Gravador Artístico; Telegrafista, Técnico de Eletrônica, Eletrotécnico, Técnico de ~elecomuni
cações, Cârteia:o e COiidutor de Malas, alcançado
pelo art. 39, da Lei n9 6._1 84, de 11 de dezembro
de 19741 e dos quadros dos _órgãos da Administração Direta e das autarquias federais, que ainda
não foram incluídos no Sistema de Oassificaçáo
de Cargos instituído pela Lei n9 5.645, de 1O de
dezembro de 1970, corresponderá, a. partir da
vigência desta lei, aos valores atribuídos às referências na forma abaixo especificada, de confor"
midade com a Escala de_ Vencimentos_e Salários
do Serviço Público Federal:
I -Técnico em TransporteJI.-\arltimo-NM-30;
II -Inspetor de Previdência e lnspetor de Seguro (exceto os ocupantes que tenham exerckio
na Superintendência de S_eguros__Privados.) NM-35:

~

--

-~-

DI- Mestre (Artes Gráficas), Executor de Tex~

e Gravador Artístico {exceto os aposentados
no cárgo de Gravador Artistico da CaSa .da Moe-

da.) -

NM-23:

~

lV-TelegrafiSta, Técnico de EletrôniCa, -Eletrotécnico e lécnlco de Telecomunicações ~
NM-22: e

-

~ -~

V-_Catteito e Condutor de Malas- NM-13.
§ 19 Os funcionários que, na data de sua inclusão no Plano de Oassificação de Cargos de
que trata a Lei n9 5.645, de 1O de dezembro de
1970, eram ocupantes de cargos enumerados
neste artigo poderão optar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da vigência desta
lei, pelo retomo à situação anterior, fazendo jus
ao novo vencimento, a partir da opção.
§ 29 Os funcionários alcançados pelo disposto neste artigo e na Lei n9 6.823, de 22_ de dezembro de u~ao. poderão ser cedidos às entidades
resultantes da transformação de que trata o art.
19, da Lei no 6.184, de 11 de dezembro de 1974,
bem -como aos Estados, Distrito Federal, Tetritórios e Municípios.
-§ J9" _A cessã_o efetiva-se-á por_ ato do dirigente
do órgão ou entidade a que osJuncionários pertençam ou estejam vinculados, sem perda do Vencimento, salário e vantagens inerentes ao cargo
efetivo, vedada qualquer vinculação empregatícia
e prevfdenciária na entidade em que passarem
a ter eXercidO na condição de cedidos.
§ 4° Os funcionários que se fefere o § 29
deste artigo poderão concorrer à ascensão funcionaJ conjuntamente com os demais servidores do
Quadro Permanente do órgão ou entidade a que
pertençam ou estejam vinculados, nos termos das
normas regulamentares pertinentes.
§ 59 A ascensão funcional a que se refere o
parágrafo anterior será feita mediante a transformação dos_ cargos ôcupad~ pelos fl:ln_cfonários,
respeitada a ordem de classificação, independentemente da e>dstência de claro na ]atação, promovendo-se seu ajustamento, com observância dos
percentuais fixados para progr~_sso_funcional.
Art 2-<c> _O .Vencimento do cargo C:fe Piloto Aviador, pértencente ao Sistema de Cl~ssific~ção de
Cargos inStifUído pela Lei n" 3. 780, de 12 de julho
de 1960, é fixado em valor eqilivalenté-ao da referência NS-8, _contida no Anexo ID do Decreto-lei
n~ 1.902, de 22 de dezembro de 1981.
Parágrafo único. Aplica-se aos ocupantes do
cargo de Piloto Aviador o disposto nos §§ 19 a
59 do arl }9 desta lei~
Art. 39 Os funcionários que ocupavam o cargo 4_e_lnspetor de Polícia Rodoviária, mas se aposentaram antes de 13 de maio de 1980, terão
os provent_os revistos com baSe na referência em
que seriam posicionados, nos termos do parágrafo único do art. 19 da Lei n~ 6.779, de 12 de
maio de 1980, se estivessem em atividade.
Art. 49 Os funcionários aposentados na classe A. área de cozinha, da categoria funcional de
Auxiliar Operacional de Serviços Diversos do Grupo-Outras Atividades de Nível Médio, C6digo
NM-1 000, instituído nos termos da Lei n9 5.645,
de 1O de dezembro de 1970, teráo os proventos
revistos com base na referência inicial da classe
B da mesma categoria funcional.
Arl 59 A alteração dos valores de vencimentos de_ que trata esta lei servirá de base para revisão
de proventos dos funcionários aposentados em
cargos nela especificados.
Art. 6_9 _Q_recrutamento e a seleção de seMdores dvis poderão ser realizados pelos órgãosde Administração Federal d~ta, autarquias federãis e Fundação Centro de Formação do Servidor_
Público - FUNCEP, mediante delegação de
competência ou convênio com o Departamento
Adminlstrativo do Serviço Público- DASP, expe_-

a
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dirá as normas complementares à _execução do
disposto neste artigo.
Art. 79 A despesa decorrente da execução
desta lei será atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da Clnião.
Art. & Esta lei entrará em vigor no primeiro
dia do mês seguinte ao de sua publicação, inclusive quantO aos efeitos financeiros.

Art. 9'1 Revogam-se o Decreto-lei n~ 797, de
27 _de agosto de 1969, e demais disposições em
contrário.
Brasília,21 de dezembro de 1982, 161 9 da Independência e 949 da República- JOAQ_AGCIEIREDO -lbrahln Abi-Ackel.

-PROJEtO DE DECRETO
LEGISLATIVO
1'1• 2, de 1987
(N• 153186, na Cimara dos Deputadoo)
Aprova o texto da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desuma·
nos ou Degradantes, aprovada por conw
senso na XXXIX Sessão (1984) dll Assembléia Genldllol'lações Unidas, e assinada em 23 de setembro de 1985, na
sede das Nações Unidas, em Nova lor·
que.

O CangressO Nadonal decreta:
Art. 19 -Fica ~provado o texto da Convenção
das Nações Unidas contra a Tortura e Outros
Tratamentos_ ou Penas Cruéis, Desumanos ou degradantes, aprovada por consenso no XXXIX Sessão (1984) da Assembléia Geral das Nações Uni~
das e assinada em 23 de setembro de 1985, na
sede das Nações Unidas, em Nova Iorque.
Art. 2~ Este_ decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM N• 195, DE 1986

Excelentíssimos Senhores Membros do Con:-

gresso Nacional:
Em conformidade com o disposto no artigo
44, inciso I, da Constituição Federal, tenho a honra
de submeter à elevada consideração de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Re1ações
Exteriores, o texto da Convenção das Nações Unidas Contra a Tortura. e Outros Tratamentos ou
Penas Cruéis, DesumanÇJs_ ou Degradantes, aprovada por consenso na XXXIX Sessão (1984) da
Assembléia Geral das Nações Unidas ~ por mim
assinada_ em 23 de setembro Ciliimo, nã sede das
Nações Unidas, em Nova Iorque.
Brasília, 3 de junho de 1986. -José Samey.
EXPOSIÇÃO DE MOlWOS DNWDEAISRC/CAI/
CJ/113/JUSTONU, DE29DEMAIO DE !986,
DO MiNISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIO-

RES.

-~

A Sua Excelência o Senhor
Doutor José Samey,
Presidente da República,
SenhOr Presidente,
Um compromisso efetivo com a causa da promoção e proteção dos direitos humanos é um
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dos traços mais nítidos do Governo presidido por

Vossa Excelênda.
2. Desse compromisso tem feito parte a adoção das medidas
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n~essárias

com vistas a que

o Brasil se torne parte de numerosos instrumentos
jurldicos intemaclonais na área dos direitos humanos. Ao discursar na abertu_ra do debate geral
da 4() Assembléia Geral das Nações Unidas, em
23 de setembro último, Vossa EXcelência anunciou a_ decisão do Governo brasileiro de aderir
aos pactos das Nações Unidas sobre Direitos Htimanos e à Convenção Americana de Direitos Hu-

manos, instrumentos que se encont:r<Jm no Congresso Nacional para aprovação e posterior rali.fi-

caçáo. Naquele mesmo dia, Vossa EXcelência assinou a Córiveil.ção das Nações Unidas Contra
a TortUra-e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,

Desumanos ou Degradantes.

3. Tomando a decisão d~ dar os passos necessários para que o Brasil se tome PMte daqueles
instrumentos, Vossa Excelência retoma a tradição
juridico-diplornática brasileira. que sempre atribuiu grande importância aos tratados interitacionais no campo dos direitos humanos, de natureza
prec:ipuamente humanitária e ética. Uustta essa
tradição o rato de que o Brasil é parte de diversos
tratados humanitán.Os, tals como a Convenção
ReJativa ao Estatuto dos Refugiados, a Convenção
lntemadonalsobre a Eliminação de Todas as Formas de DiScriminação Racial e a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Forrrtãs
de Discriminação contra a Mulher.
4. Tenho a honra, portanto. de encaminhar a
Vossa Excelência o texto da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Outros Tratainentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes,
bem como projeto de Mensagem ao Congresso
Nacional, para que Vossa Excelência possa sub-metê-lo à consideração-para fins de aprovação,
do Congresso Nacional nos termos do artigo 44,
inciso I, da Constituição Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelênc:ia, Senhor Presidente, os protestos de
meu mais profundo respeito. - Roberto de
Abreu Sodré.

. CON\IEI'iÇÃOCON1RAATORTURAEOUTRÓS
TRATAMENTOS OU PENAS CRGÉIS,
DESUMANOS 00 DEGRADANTES

Os Est.ados..Partes da presente Convenção,
Considerando que. de acordo com os princípios proclamados pela Carta das Nações Unidas,
o reconhecimento dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana
é o fundamento da liberdade, da justiÇa e da paz
nomundo.
Re<:onhecendo que estes direitos emanam da
dignidade inerente à pessoa humana,
Considerando a obrigação que incumbe aos
Estados, em virtude da Carta. em particu1ar do
Artigo 55, de promover o respeito uniVersal e a
observância dos direitos humanos e liberdades
hmdamentaís.
.
Levando em conta o Artigo 5~ da Declaração
Universal dos Direitos do Homem e o Artigo 7~
do Pacto Intemaclonal sobre Direitos Civis e Políticos, que determinam que ninguém será sujeito
a tortura ou a pena ou tratamento cruel, desumano ou degradante,
Levando também em conta a Declaração sobre
a Proteção de Todas as Pessoas Contra a Tortura

e Outros Tratamentos ou Penas Cn.iéis, Desu:
manos ou Degradantes, aprovada pela Assembléia Geral em 9 de dezembro de 1975,
Desejosos de tomar mais eficaz a luta contra
a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis,
desumanos ou degri!Clantes em todo o ml!ndo,
Acordaram o seguinte
PARlEI
Artigo 1•

1. Para os fins da pres~õt~ Convenção, o termo
''tortura" designa qualquer ato pelo qual dores
ou sofrimentos agudos, fisicos ou mentais, são
infligidos intencionalmente a uma pessoa a fun
de obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela
ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja
suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagír
esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer
motivo baseado em disc:riminação de qualquer
natureza: quando tais dores ou sofrimentos são
infligidos por um funcionário público ou outra
pessoa no exercício de funções púbUcas. ou por
sua instigação, ol.l com o seu consentimento ou
aquiescência. Não se considerará corno tortura
as dores ou sofrimentc>s que sejam conseqüênda
unicamente de sanções legítimas, ou que sejam
inerentes ã tais sanções ou delas decorram.
2. O presente Artigo não será. interpretado de
maneira a restringir qualquer instrumento intemaclonal ou legislaçOO nacional que contenha ou
possa conter dispositivos de alcance mais amplo.
Artigo 2•
1. Cada Estado-Parte tolnará nle&das efiCazes
_c_ar_á~_r__Legislativo, administrativo, judicia) ou
de outra natureza, a fim de impedir a prática de
atos de tortl.lra ein qualquer território sob sua

de

jurisdição.

2. Em nenhum caso poderão invocar-S;e circunstâncias excepcionais tais como ameaça ou
estado de guerra, instabilidade pot'Itfca interna ou
qualquer outra emergência pública como justificação para a tortura.
.
3. A ordem de um funcionário superior ou de
uma autoridade pública não poderá ser invocada
oorno justificação para a tortura.
Artlgo3•
1. Nenhum Estado-Parte. procederá expulsão.
devoluçâQ QIJ extradição de uma pessoa para outro Estado quando holNer razões substanciais para cr~ que a mesma corre perigo de ali ser sub-o
metida a tortura.
2. A fim de determinar a existência de tais razões, as autoridades competentes levarão em
·conta todas as consider~ções pertinentes, indu-·
sive; quando ror o caso, a existência, no Estado
em questão, de Um quadro de violações sistemáticaS, graves e l"ijaç:iças de direitos humanos.

1. Cada Estado-Parte assegurará que todos os
atos de tortura sejam considerados crimes segundo a sua legislação penal. O mesmo aplicar-se-á
à tentativa de tortura e a todo oto de qualquer
pessoa que constitua cumplicidade ou participação na tortura.
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2. cada -~do-Parte punirá estes crimes com
penas adequadas que levem em conta a sua gravidade.

1. Cada Estado-Parte tomará as medidas necessárias para estabelecer SWl jurl$díção sobre
~ crimes, previstos n_o Artigo 4~ nos s~in\es
caSos:
·

a) quando os crimes tenham ~~ cometidos
em qualquer território sob sua juiisdição ou a
bordo de navio ou aeronave registrada no Estado
em questão;
b) quando o suposto autor ror nacional do
Estado em questão;
c) quando a vitima ror nacional do Estado em
questão e este considerar apropriado.
2. Cada Estado-Parte tomará t.ambém as medidas necessárias para estabelecer sua Jurisdição
sobre tais crimes nos casos em que o suposto
autor se encontre em qualquer território sob sua
jurisdição e o Estado não o extradite de acordo
com o artigo & para qualquer dos Estados mencionados no parágrafo 1<;> do presente Artigo.
3,. Esta Convenção não exclui qualquer jurisdição criminal ~ercida de acordo com o direito
interno.

I. Todo Estado Parte em cujo tenit6rio se
encontre uma pessoa suspeita de ter cometido
qualquer dos crimes mencionados no art.. 4~', se
considerar, após o exame das informaÇões de
que dispõe, que as circunstâncias o justificam,
procaderá à deten\:ão de tal pessoa ou tomará
outras medidas legais para assegurar sua presen·
ça. A detenção e outras medidas legais serão tomadas de acordo coma (ei do Estado mas vigorarão apenas pelo temPo necessári6 ao início do
processo penal ou de extradição.
·
2:. O EstadO em -questão procederá imediatamente a uma investigação preliminar dos fatos.
3. Qualquer pessoa_detida d~ acordo com o
parágrafo 19 terá asseguradas facilidades para comunicar-se imediatamente com o representante
mais próximo do Estado de que é nadonal ou.
se for apátrida, com o representante do Estado
de residência habitual.
4. Quando o Estado, em virtude desse artigo,
houver detido uma pessoa, notificará imediatamente os Estados mencionados no alt 59, parágrafo 19 , sobre tal detenção e sobre as. circuns'tândas que a justificam. O ~t.~;do que proceder
à investigação preliminar a que se refere o parágrafo 2 9 do presente artigo comunicará sem deri'lõta seus resultados aos Estados antes mencionados e indicará se pr~tende ~ercer su~ jurís·
dição,
. Arfjgo 7•
1. O Estado Parte no território sob a jurisdição
do qual o suposto autor de qualquer dos crimes
mencionados nos arl 4~ for encontrado, se não
p extraditar, obrigar-se-á, nos casos cOritemplados no art. 5'1, a submeter o caso às suas autori~
dades competentes pára o fim de ser o mesmo

_processado.
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2. As referidas autoridades tomarão sua decisão de acordo com as mesmas normãS aplicáveis
a qualquer crime de natureza grave, conforme
a legislação do referido Estado. Nos casos previstos no parágrafo 2° do art. s~. as regras sobre

prova para fins de processo e condenação não
poderão de modo algum ser menos rigorosas
.do que as que se aplicarem aos casos previstos
no parágrafo 1" do art. 5o

3. Qualquer pessoa processada por qualquer
dos crimes previstos no art. 4o receberá garantias
de tratamento justo em todas as fases do processo.

1. Os Crimes a que se refere o art. 49 serão
considerados como extraditáveis em qualquer tra-

tado de extradição existente entre os Estados Partes. Os EStados Partes obrigar-se-ão a incluir tais
crimes como extraditáveis em todo tratado de
exb"adição que vierem a concluir entre si.
2. Se um Estado Parte que condídona a extradição à existência de tratado receber um pedido
de extradição por parte de outro Estado Parte
com o qual não mantém tratado de extradição,
poderá considerar a presente Convenção como
base legal para a extradição com respeito a tais
.crimes. A extradição sujeitar-Se--á às outras condições estabelecidas pela lei do Estado que receber
a solicitação.
- -~ 3. Os Estados Partes qUe -nao condicionam
a extradição à existência de um tratado reconhecerão, entre si, tais crimes Como extraditáveis,
dentro das condições estabelecidas pela lei do
Estado que receber a solicitação.
4. O crime será considerado, para o fim de
extradição entre os Estados Partes. como se tiVesse oconido não apenas no lugar em que ocorreu.
mas também nos territórios dos Estados chamados a estabelecerem sua jurisdição, de acordo
com o parágrafo ]9 do arl 5o

1. Os Estados Partes prestarão entre si a
maior assistência possível em relação aos procedimentos criminais instaurados relativamente a
qualquer dos delitos mencionados no art 4~', inclusive no que diz respeito ao fornecimento de
todos os elementos de prova necessários para
o processo que estejam em seu poder.
2. Os Estados Partes cumprirão as obrigações decorrentes do parágrafo 1<?do preSente artigo conforme quaisquer tratados de assistência
judiciária recíprOCa -ex~sterites entre si.
Artigo 10
1. Cada Estado Parte assegurará que o ensino
e a informação sobre a proibição da tortura sejam
plenamente incorporados no treinamento do pessoal civil ou militar encarregado da aplicação da
lei, do pessoal médico, dos funcionários públicos
e de quaisquer outras pessoas que possam partiM
cipar da cUstódia, interrogatória ou tratamento
de qualquer pessoa submetida a qualquer fonna
de prisão, detenção ou reclusão.
2. Cada Estado Parte incluirá a referida proibição nas normas ou instruções relativas aos deveres e funções de tais pessoas.
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Artigo 11

Otda Estado Parte manterá sistematicamente
sob exame as normas, instruções, métodos e práticas de interrogatório, bem como as disposições
sobre a custódia e tratamento das pessoas sub-metidas, em qualquer tenitório sob sua jurisdição,
a qualquer forma de prisão, detenção ou reclusão,
c-om Vistas a evitar qualquer caso de tortura.

Artigo 12
Cada Estado Parte assegurará que suas autoridades competentes procederão imediatamente a
uma investigação Unpa.rcial sempre que houver
motivos razoáveis para crer que um ato de tortura
tenha sido cometido em qualquer território sob
suajurisdição.

Artigo 13

Cada Estado Parte assegufará a qualquér pessoa que alegue ter sido submetida a tortwa em
qualquer território sob sua jurisdição o direito de
apresentar queixa perante as autoridades competentes do referido Estado. que procederão imediatamente, e com lmparcialidade ao exame ~dO seu
caso. Serão tomadas medidas para assegurar a
proteção do queixoso e das testemunhas contra
qualquer mau tratamento ou intimidação em conseqüência da queixa apresentada ou de_ depoi·
menta prestado. -

Artigo 14
1, __ Cada Estado Parte assegurará, em seu_ sistema jurídico, à vítima de um ato de tortura, o
direito à reparação e a__ uma indenização justa e
adequada, incltúdos os meios necessários para
a mais completa reabilitação possível. Em caso
de morte .da vftiroa como resultado de um ato
de tortura, Sei.IS dependentes terão direito a indenizaçãÕ.
2. O disposto no presente Artigo não afetará
qualquer direito a indenização que a vítima ou
outra pessoa possam ter em decorrência das leis
nacionais.
Artigo 15
Cada Estado Parte· as_segurará que nenhuma
declaração que se demonstre ter sido prestada
como r_ésultado de tortura possa ser invocada como" prova em qualquer -processo, salvo contra
uma pessoa acusada de tortura como prova de
que a declaração foi prestada.

Artigo 16
1. Cada EStado Parte se comprometerá a
proibir
qualquer território sob sua jurisdiçªo-outtds atos que constituam tratamentos ou penas
ctuéis, desumanos ou degradantes que não constituam tortura tal como definida no Artigo I'\
quando tais atas forem cometidos por funcionário
público ou outra pessoa--no exercido de funçÕêS
públicas, ou por sua instigação, ou com o seu
consentimento ou aquiescência. Âplicar-se-ão,
em particular, as obrigações mencionadas nos
Attfgos 10, 11, 12 e 13, com a substftuição das
referências a tortura por referências a outras formas de tratamentos ou penas cruéis, desumanos
ou degradantes.

em

2. Os dispositivos âa presente Convenção não
serão interpretados de maneira a restringir os dispositivos de qualquer outro instrumento internaciOnal ou lei nacional que proíba os tratamentos
ou penas cruéis, desumanos ou degradantes ou
que se refira à extradição ou expulsão.
PARTE O

Artigo 17
1. Constitulr-se-á um Comitê contra a Tortura
(doravante denominado o .. Comitê") que desem·
penhará as funções descritas adiante. O _Comitê
será composto por dez peritos de elevada reputação moral e reconhecida competência em matéria de direitos humanos. os quais exercerão suas
funções_ a título pessoal. Os peritos _serão eleitas
pelos Estados ParieS,Ievando em conta uma distribuição geográfica eqüitativa e a utilidade da participação de algumas pessoas com experiência
jurldica.
2. Os membros do Comitê serão eleitos em
votação secreta dentre uma lista de pessoas indicadas pelos Estados Partes. Cada Estado Parte
pode indi.car uma pessoa dentre os seus nacionais. Os.Estados Partes terão pres-ente a utilidade
da indicação de pessoas que sejam também
membros do Comitê de Direitos Humanos estabelecido de acordo com o Pacto internacional
de DireitoS Civis e Polítí.co_s e que estejam dispostas a servir no Comitê contra a Tortura.
3. Os membros do Comitê serão eleitos em
reuniões bienais dos Estados Partes convocados
pelo Setretárlo-Geral das NãÇOes ui-tidas.. Nestas
reuniões, nas quais o cjuorum Será estabeiecido
pÕr dois terços dos Estados Partes, s~rão _eleitos
membros_ do Comitê os candidatos que obtiverem
o maior nómero de- votos e a maioria ®soluta
dos votos dos representantes dos Estados Partes
presentes e votantes.
-4. A primeira eleição se realizará no máximo
seis meses após a data de entrada em vigor da
presente Convenção. Ao menos quatro meses antes da data de cada eleição, o Secretário-Geral
das Nações Unidas enviará uma carta aos Estados
Partes para convidá-los a apresentar suas candidaturas no prazo de três meses. O SecretárioGeral organizará uma lista por _ordem alfabética
de todos os candidatos .assim desígn.:!dos, com
indicações das Estados Partes que Q_S tive~:em d~
signado, e a comunicará aos Estados Partes.

5. Os membros do Comitê serão eleitos para
wn mçmdato de quatro anos. Poderão, caso _suas
candidaturas sejam apresentadas novamente, ser
reeleitos. No entanto, o mandato de cinco dos
membros eleitos na primeira eleição expirará ao
final de dois anos; imediatamente _após a primeira
eleição, o presidente_ da reunião a que se refere
o parágrafo 3-? do presente Artigo indicará, por
sorteio, os nomes desses cinco membros.

6. Se um membio do Comitê vier a fale:cer,
a demitir-se de suas funções ou, por outro motivo
qualquer, não puder cumprir com suas obrigações no Comitê, o· Estado Parte que apresentou
sua candidatura indicará, entre seus nacionais,
outro perito para cumprir o restante de seu mandato, sendo que a referida indicação estará sujeita
à aprovação da maioria dos Estados Partes. Considerar-se--á como concedida a referida aprova-
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do ap~ntado em virtude do parágrafo 19 c:liJ.
ção, a menos que a metade ou mais dos Estados
presente Artigo.
-Partes venha a responder negativamente dentro
de um prazo de seis semanas, a contar do moArtlgo20
mento em que o Secretário-Geral das Nações
Unidas lhes houver comuniçado a candidatura
proposta.
- 1. O Comitê, no caso _de vir a receber informa~
7. Correrão por conta dos Estados Partes as
ções fidedignas que lhe pareçam indicar, de forTna
despesas em que vierem a incorrer os membros
fundamentada, que a tortura é Praticada sistemati~
do Comitê no desempenho de suas funções no - cãn1ente no territ6ri_o-de um Estado P~rte em
referido órgão.
-que.Stà.o- a cooperar no exame das infonnações
e, nessé seótido, a transrilitir ao Comitê a_s observações que juJgar pertinentes..
Artigo 18
2. ,-Levando em <::onsideração todas as observações que houver apresentado o Estado Parte
1. O C:Oillltê elegerá sua mesa para um perío-interessado. bem como quaisquer outras informado de dois anos. Os membros da Mesa poderão
ções pertinentes de que dispuser, o Comitê podeser reeleítos.
_
_ _
rá, se lhe parecer justifiCáVel, designar um ou vá2. O próprio Comitê estabelecerá suas regras
rios de seus membros para que procedam a wna
de procedimento; estas, contudo, deverão conter, _ investigação confidencial e informem urgente-entre outras. as seguintes disposições:
mente o Comitê.
a) o quorum será de seis membros;_
3. No caso de realizar-se uma investigação
b) as dedsões do Comitê serão tomadas por
nos termos do parágrafo 2':' do presente Artigo,
maioria de votos dos membros presentes.
o Corhltê prbcutará obter a colaboração do Esta3. O Secretário-Gei'aJ das Nações Unidas ccdo Parte interessado. Com a concordância do Esfocará à disposição do Comitê o pessoal e os
tado Parte em questão, a investigação poderá inserviços necessários ao desempenho eficaz das
cluir wna visita a seu território.
funções que lhe são atribuídas em virtude da pre4. Depois de haver examinado -conclusões
sente Convenção.
apresentadas por um ou vários de seus membros,
4. O Secretário-Geral das Nações Unidas con~ nos termos do parágrafo 29 do presente Artigo,
vocará a primeira reunião do Comitê. Ap6s a prio Comitê as transmitirá ao Estado Parte interesmeira reunião, o Comitê deverá reunir-se em tosado, jUiiio- corri ãS Observações ou sugestões
das as ocasiões previstas em suas regras de pro-que considerar pertinentes em vista da situação,
cedimento.
5. Todes os trabalhos do Comitê a que se
5. Os Estados Partes serão responsáveis pe-- faz referência nos pi!lrágrafos 19 ao 4~' do presente
los gastos vincu1ados à reaJização das reuniões Artigo serão confidenciais e, em todas as etapas
dos Estados Partes e do Comitê, índusive o reemdos referidos traba1hos, pro<:urar-se-á obter a coobolso de quaisquer gastos, tais como os de pes- peração do Estado Parte. Qqando estiverem Consoal e de serviços, em que incorrerem as Nações
cluídos os trabalhos rela<:lonados com uma inve$Unidas em conformidade com o parágrafo 3~ do tigação realizada de acordo com o parágrafo 29,
presente Artigo.
o Comitê poderá, após celebrar consultas com
o Estado Parte interessado, toni:ar a dedsão de
Artigo 19
incluir um resumo dos resultados da investigação
em seu relatório anual, que apresentará em con~
1. Os Estados Partes submeterão ao Co!nitê, formidade com o Artigo 24.
por interméQio do Secretári9-Gera1 das Nações
Artlgo21
Onidas, relatórios sobre as medidas por eles adotadas no cumprimento das obrigações assumidas
em virtude da presente Convenção, dentro do pra_1. _Com base no presente Artigo, todo Estãdo
zo de um ano, a oollta!. do início da vigên<:la da Parte da preserite Convenção poderá declarar, a
presente Convenção no Estado Parte interessado. qualquer momento, que reconhece a oompetênA partir de então, os Estados Partes deverão apreda do Comitê para receber e examinar as comunisentar Jelatórios suplementares a cada quatro cações em que wn Estado Parte alegue que oiltro
anos sobre as novas disposições que houverem
Estado Parte não vem cumprindo as obrigações
adotado, bem como outros relatórios que o Co- - que lhe impõem a Convenção. As referidas comumitê vier a solicitar.
nicações só serão recebi~!~ e examinadas nos
2.- O Secretário-Geral da Nações Unidê!S_ _teiinos do presente Artig-O no caso de serem-apretransmitirá os relatórios a todos os EStados Partes. ser:!~d~ _por um Estado Parte que houver feito
3. Cada relatório será examinado Pelo -CoÍni- urnct declaraçãO em qiie reCol1.fleça, com -relação
tê, que poderá fazer os comentários_ gerais que a si próprio, a competência do Comitê. O Comitê
julgar oportunos e os transmitirá ao Estado Parte não receberá G.Qmqnicação algwna relativa a um
interessado. Este poderá, em resposta ao Comitê, Estado Parte que não houver feito uma ded:1ração
<:omunicar-lhe todas_as obserw,ções que deseje dessa natureza. As <:omunicações recebidas em _
formular.
virtude do presente Artigo eStarão sujeitas ao pro4. O Comitê poderá, a seu critério, tomar a
cedimento que se segue:
decisão de incluir qualquer comentário que houa) se um Estado ·part~ conSiderar que outro
ver feito de acordo com o que estipula o parágrafo
Estado Parte não vem cumprindo as disposições
~ do presente Artigo, junto com as observações
da presente Conv~nção poderá, mediante comu<::anexas recebidas do Estado Parte, convidará o nicação escrita, levar a questão ao conhecimento
Estado Parte interessado~- em seu relatório ariual deste Estado Parte. Dentro de um prazo de três
que apresentará em oonfonnidade com o Artigo meses, a contar da data do recebimento da comu24. Se assim o solfdtaro Estado Parte interessado, nicação, o Estado destinatário fornecerá ao Estao Comitê poderá também incluir c6pia do relató- do que enViou a comunicação explicações ou
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quaisquer outras de.clarações por escrito que es-clareçam a questão, as quais deverão fâzer referênda; até onde seja possível e pertinente, aos
procedimentos nacionais e aos ~ur_sqs_juridk:~ _
a dotados, em trâmite ou disponíveis sobre a questão;
b) se, dentro de um prazo de seis meses, a
contar da data do recebimento da comunicação
original pelo E6~ado destinatário, a_ questão não
estiver dirimida satisfatoriamente para ambos os
Estados Partes interessados, tanto um como o
Outro terão o direito de subrpetê-la ao Comitê,
mediante notificação ~Ddereçada ao Cómitê ou
ao outro Estado interessado;
--~<:) o Comitê tratará de todas as questões_ que
se lhe submetam em virtude do presente artigo
somente após ter-Se assegul'ãdo de que todos
os recursos jurídicgs_i,ntemos dispOníveis tenham
sido utilizados e esgotados em consonânda-<:õm_
os princípios do Direito lntemacionaJ geralmente
reconhecidos. Não se aplicará esta regra quando
a aplicação dos mencionados rect,U'SÕs se prolongar injustificadamente ou quando não for provável
que a aplicação de tais recursos venha a melhorar
realmente a situação da pessoa que seja vitima
de violação ·da presente Convenção;
_
d) o Comitê realizará reuniq_es confidenciais
quando estiver examinando as comunicações
previstas no presente Artigo;
e) sem prejuízo das disposições da alínea c),
o Comitê Colocará seus bons_ ofícios à. disposição
dos EstãdõS Partes interessados no intuito de se
alcançar uma soluÇão" amistosa para a qUestãO,
baseada no respeito àS obrigações estabelecidas
na presente ConvenÇão. Com vistas a atingir esse
objetivo, o Comitê poderá constituir, se julgar Conveniente, uma Coinfssão de cona1iaçã.o ad hoc;
f) em todas as questões que se lhe submetam
em virtude do presente Artigo, o Comitê poderá
solicitar aos Estados Partes interessados, a que
sé fãz rererenaa. na- alí~ea b ),. que lhe fOrneçam
quaisqUer fnfórmações pertinentes;
g) os Estados Partes interessados, a que se
faz referência na alínea b)_,terão o direito de fazerse representar quando as questões forem examinadas no Comitê e de apresentar suas observa~
ções veroatmente é/ou por escrito;-h) o Comitê, dentro dos do~ meses segUintes
à data de recebimento da notificação_ mencionada
na alínea b ), apresentará celat6rio em que:
(i) se houver sido alcanÇada urna solução nos
termos da alínea e), Q Comitê restringir-se-á, em
seu relatório, a wna breve exposiç~ dos fatos
e da solução alcançada.
(ii) se não houver sido alcançada soiução alguma nos ~nnos da alínea e), o Comitê restringir-se-á, erri seu relatório, a uma breve exposição
dos fatos; serão anexado_s ao relatório o texto daS
observações escritas e as atas das Õbserv~ções
orais _apresentadas pelos Estados Partes interessados.
-Para cada questão, o relatório será encaminhado aos Estados Partes interessafios.
2. As àisposlções do presente artigo entrarão
em vigor a pãrtlr do momento em que cinco Estados-Partes da presente Convenção houverem feito as declarações menciOnadas no parágrafo 1~'
deste Artigo. As ref~rld~ declar~ç_ões serão depositadas pelos Estados-Partes junto ao See~~o
Geral das Nações Gnldas, que enviaJá cópia das
mesmas aos demais Estados- Partes. Tada declaração poderá ser retiraQ~ a qualquer momentot .
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mediante notificação endereçada ao Secretário-

Geral Farwse-á essa retirada sem prejuízo do exame de quaisquer questões que constituam objeto
de uma comunicação já transmitida nos tennos
deste artigo; em virtude do presente artigo, não

se receberá qualquer nova comunicação de um
EStado-Parte uma vez que o Secretário-Gera) haja
recebido a notificação sobre a retirada da declara-

ção, a menos que o Estado-Parte interessado haja
feitO uma nova declaração.

-

Artigo 22

1.

Todo Estado-Parte da presente Convenção

rio-Geral das Nações Unidas, que enviará cópia
das mesmas aos demais Estados-Partes. Toda
declaração poderá ser retirada, a qualquer momento, mediante notifiCação endereçada ao Secretário-Ger~. Far-se-á essa retirada sem prejuízo
do exame de quaisquer questões que constituam
objeto de uma comunicação já transmitida nos
tennos deste artigo; em virtude do presente artigo,
não se receberá qualquer nova comunicação de
umã-pessoa, ou em nome dela, uma vez que
o Secretáiio-Geral haja recebido a notificação sobre a retirada da declaração, a menos que o Estado-Parte interessado haja feito uma nova declaração.

poderá, em virtude do presente artigo, declarar,

a qualquer momento, que reconhece a compe-

Artlgo23

tência do Comitê para receber e exam.in2.1r as _comunicações enviadas por pessoas sob sua jurisdição, ou em nome delas, que aleguem ser vítimas
de violação, por um Estado-Parte, das disposições
da. ConVenção. O Comitê não receberá comunicação alguma relativa a um Estado-Parte que não

houver feito declaração dessa natureza.
2. O -Comitê considerará inadmissível qualquer comunicação recebida em conformidade
com o presente artigo que seja anónima, ou que,
a seu juízo, constitua abuso do direito de apresentar as referidas comunicações, ou que seja
incompatível com as disposições da presente
Convenção.
3. Sem prejuízo do dispOStO -no parágrafo 2'i', o Comitê levará todas as comunicações apresentadas em confonnidade com este artigo ao conhecimento do Estado-Parte da presente Conven- ·
ção que houver feito uma_ declaração nos tennos
do parágrafo 19 e sobre o qual se alegue ter violado
qualquer disposição da Convenção. Dentro dos
seis meses seguintes, o Est.ad.o destinatário submeterá ao Comitê as explicações ou declarações
por escrito que eluddem a questão e, se for o
caso, indiquem o recurso jurídico adotado pelo
Estado em questão.
4. O Comitê exanlii-laiá as comunicações recebidas em conformidade com o presente artigo
à luz de todas as informações a ele submetidas
pela pessoa interessada, ou em nome dela, e pelo
Estado-Parte interessado. 5. O Comitê não examlilará coinunicação -alguma de uma pessoa, nos tennos do presente
artigo, sem que se haja assegurado de que:
a) A mesma questão não fui, nem está sendo,
examinada perante wna outra instância internadanai de investigação ou solução.
b) A pessoa em questão esgotou todos os recursos juridicos internos disponiveis; não se aplicará esta regra quando a aplicação dos mendonados recursos se prolongar injustificadamente
ou quando não for provável que a aplicação de
tais recursos venha a melhorar realmente a situação da pessoa que seja vítima de violação da
presente Convenção. _
_~ __ _
6. O Comitê realizará reuniões .confidenciais
quando estiver examinando as comunicações
previstas no presente artigo.
7. O Comitê comunicará seu parecer ao Estado Parte e à pessoa em questão.
8. As disposições do presente artigo entrarão
em vigor a partir do momento em que cinco Estados-Partes da presente Convençiio houverem feito as declarações mencionadas no parágrafo ]9
deste artigo. Y, referidas declarações serão depositadas pelos Estados Partes junto ao Secretá-

Os membros do Comitê e os membros das
comissões de conciliação ad hoc designados nos
termos da alínea e) do parágrafo ]9 do Artigo
21 terão direito_ à:? facilidades, privilégios e imunidade que se concedem aos peritos no desempenho de missões para a Organização das Nações
Onidas, em confonnidade com as seções pertinentes da Convenção sobre Privilégios e Imuni~
dades das Nações Unidas.

Artlgo24
O Comitê aPresentará, em virtude da presente
ConvenÇão, _u'fu relatório anua1 sobre suas atividades aos Estados-Partes e à Assembléia Geral das
Nações Uni~s.

PARTE DI
Artigo 25

1. A presente Convenção está aberta à assinatura de todos os Estados.
2. A presente Convenção está sujeita a ratificaÇão. Os instrumentos de ratificação serão depositados junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
Artlgo26
A presente Convenção está aberta à adesão
de todos os Estados. Far-se~ a adesão mediante
depósito do instrumento de adesão junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas.
Artlgo27
1, A presente Convenção entrará em vigor no
trigésimo dia a conta:r da data em que o vigésimo
instrumento de ratificação ou adesão houver sido
depositado junto ao Secretário-Geral das Nações
Unidas.
2. Para os Estados que vierem a ratificar a
presente Convenção ou a ela aderir ap6s o depósito do vigésimo instrumento de ratificação ou
adesão, a Convenção entrará em vigor no bigésimo _dia a contar da data em que o Estado em
questão houver depositado seu instrumento de
ratificaçã_o ou adesão.
Artlgo28
1. Cada Estado-Parte poderá declarar, por
ocasião de assinatum ou da ratificação da pre~
sente Convenção ou da adesão a ela, que não
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reconhece a competência do Comitê quanto ao
disposto no Artigo 20.
2. Todo Estado-Parte da presenteConvei.ção
que houver formulado urna reserva em conformidade com· o patágrafo 1<1 do presente Artigo
poderá, a qualquer momento. tornar sem efeito
essa reserva. mediante notificação endereçada ao
Secretário-Geral das Nações Unidas.
Artlgo29

I. Todo Estado-Parte da preSe-nte Convenção
poderá propor uma em~a e_ depositá-la junto
ao Secretário-Geral das Nações Unidas. O Secretário-Geral comunicará a proposta de emenda aos
Estados-Partes, pedindo-lhes que o notifiquem se
des_ejam que se convoque uma conferência dos
Estados-Partes destinada a examinar a proposta
e submetê-la a votação. Se, dentro dos quatro
meses seguintes à data da referida comunicação,
pelo menos um terço dos Estados-Partes se manifestar a favor da referida convocação, o Secretário-Geral convocará uma conferência sob os auspidos das Nações Unidas. TOda emenda adotada
pela maioria dos Estados-Partes presentes e votantes na conferência será submetida pelo Secretário-Geral à aceitação de todos os Estados Partes.
2. Toda emenda adotada nos termos das disposições do parágrafo 1~do presente artigo entrará em vigor assim que dois terços dos EstadosPartes da presente Convenção houverem notificado o Secretário-Geral das Nações Unidas de
que a aceitaram em consonância com os procedimentos previstos- porsuas respectivas constituições.
3. Quando entrarem em vigor, as emendas
serao obrigatórias para todos os Estados Partes
qUe as tenham aceito, ao passo que os âemals
Estados- Partes permanecem obrigados Pelas
disposições da ConVenção e pelas emendas anteriores por eles aceitas.
Artlgo30
1. As controvérsias entre dois ou mais Estados-Partes com relação à interpretação ou à aplicação <la presente ·convenção que não puderem
ser dirimidas por ·meio de negOciação serão, a
pedido de um deles, submetidas a arbitragem.
Se, durante os s'eis- meses seguintes à data do
pedido de arbitragem, as Partes não lograrem pôrse de acói'do quarilO aos tennos dó COmpromisso
de arbitragem, qualquer das Partes poderá submeter a controvérsia à Corte lntemadonal de Justiça, mediante solldtação feita em conformidade
com o Estatuto da Corte.
2. Cada Estado pOderá, por ocasião da assinatura ou da ratificação da presente ConvenÇão,
declarar que não se considera obrigado pelo parágrafo I 9 deste artigo. Os demais Estados-Partes
não estarão obrigados pelo referiçlo parágrafo
com relaÇão!!_ qualquer Estado-Parte _que houver
formulado reserva dessa natureza.
3. T ado Estado-Parte que houver formulado
reserva nos termos do parágrafo ~ do presente
artigo poderá retirá-la, a qualquer momento, mediante notificação endereçada ao Secretário~Geral
das Nações Unidas.
Artlgo31

1. Todo Estado-Parte poderá denundar apresente Convenção mediante notificação por escrito
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endereçada ao Secretário-Geral das N8ções Unidas. A denúncia produzirá efeitos um ano depois
da data de recebimento <ta noti_fic:ação_pelo Secre~
tário-GeraL

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO
N•3,DE t987

2. A referida denúncia não eximirã o EStado-

Parte das obrigações que lhe impõe a presente
Cónvenç:ão relativamente_ a qualquer açào ou
omissão ocorrida ;;trttes c;Ia data em que a denún~
cia venha a produzir efeitos_; a denúnda -~âo acar-

retará, tampouco, a suspensão do exame de
quaisquer questões que o Comitê já com_eçara

a examinar antes da data_ em que a denúncia
veío a produzir efeito.

-

-

3. A partir da data em que vier a produzir
efeitos a denúncia de um Estado Parte, o Comitê
não dará início ao exame de qualquer nova questão referente ao Estado em apreço.

(r!• 126/00, na Câmara cios Deputados j
Aprova o texto do Acordo de Coopemçio Cultural e Educacional enft o Governo da República FedeniUva do BruU
e o Governo da RepúbUca Popuhor da
-China, celebndo em~ a t• ele novembro de 1985.

nicará a todos os Estados-membros das Nações

".O Congresso Nacional decreta:
Art )9 Fica aprovadO o textô do Acordo de
Cooperação Cultural e Educacional entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da Olina, celebrado em
Brasllia, a ]9 de novembro de 1985.
Art. 2'1 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Unidas e a todos os Estados que assinaram a

MEN~GEM N• 17. DE 1986

Artigo 32
O Secretário-Geral das Nações UrUdas comu-

presente Convenção ou ~ (!!!la aderiram:

-

a) as assinaturas, ratificações e adesões recebidas em corúonnidade c:om os Artigos 25 é 26;

b) a data de entrada em vigor da Convenção,
nos termos do Artigo 27, e a data de entrada
em vigor de quaisquer emendaS nos ten:nos do
Artigo29;
·

e) as denúncias recebidas em conformidade
com o Artigo 31.
Artlgo33

1. A presente Convenção, c:yjos textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo são
igualmente autênticos, será depositada juntq (lo
Secretário--Geral das f'iações,UJ:Udas.
2. O -Secretário-Geral das Nações Unidas encaminhará c6pias autenticadas da presente Con·
venção para todos os Estados.
Aviso n9 281 -

SQPAR.

Em 03 de junho de 1986.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado HAROLDO SANFORD
DD. Primeiro-Secretário da Câffiara dos Deputados
Brasília- DF.
Excelentíssimo Senhor- Primeiro-Secretário:
Tenho a honra de encaminhcir a eSsã Secretaria
a Mensagem do Excelentíssimo Seimor Presiden·
te da República, acompanhada de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, relativa ao texto da ConVenção
das Nações Unidas Contra a Tortura e Outros
· Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, aprovada por consenso na XXXIX sessão (1984) da Assembléia Geral das Na~ões Unidas e assinada em 23 de setembrÓ último. na
Sede das Naçõl!s Unido>~em Nova Iorque.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. EX'
protestos de elevada estima e consideração. Marco l'ladel. Ministro Chefe do Gabinete Civil.

_Excelentíssimos Senhóres Mem.brÕS dO Congresso Nadonal:
Em conformidade com o disposto no artigo
44, inciso I, da Constituição Federal, tenho a honra
de submeter à elevada consideração de Vossas
__ Excel~ncias, acompanhado de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores, o texto âo Acordo de Cooperação Cul·
tural e Educacional entre. o Governo da República
Federativa do Brasil e o_ Governo da República
Popular da China, celebrado em Brasília, a 1"' de
novembro de 1985.
BrasJ1ia, 17 de janeiro de 1986. - José Sarney_

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' OOI"ITICAJ/04iSDAC U>-E;, DE 9 DE JANEIRO DE 1986. DO
SENHOR MINIS1RO DE ESTÁOO DAS RElAÇÕES EXTERIQRE5.
A Sua Excelência o Senhor

JoséSamey
Presidente_d~

República.
_SE:nhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta consideração
de Vossa Exc;elência o texto-do Aoordo de Cooperação Cultural e Educacional celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Popular da China, em Bra·
sflia, em 1~ de novemb!O de 1985.

-2. O Acordo visa a fortalece_ros laços comuos_
de amizade e c,ompreensão existentes entr~ os
áoTs países, bem como desenvolver o conhecimento_m}ltuO, atraVés do estreitamento das suas
relações çulturais. Para tanto, aquele instrumento
cria uma Comfssão ~sta cujo objetivo será aprovare c:OC>rdenar a execução e avaliar Os programas
periódicos de cooperação e intercâmbio cultural
e ePucacíonal entre QS dois países.
3. Permíto·me reSsaltar a Vossa Excelência
a conveniência de o Governo brasileiro ratificar
o presente Acordo, para o que será necessário
a prêvia autorização do Congresso Nacional, conforme os termos do artigo 44, inciso r, da Consti·
tulção Federal.
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4. Nessas condições, tenho a honra de submeter projeto de Meosagem PresidenciaL para
que Y.ossa Excelência, se assim houver por bem,
encaminhe o ~.o do Acordo anexo_ à aprovação
do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência, Senhor Presidente, os protestos do
meu mais profundo respeito. - Olavo EgycUo
SetubaiACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL E
EDUCACIONAL EN1RE O GOVERNO D/1.

REP<iBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
E O GOVERNO DA REPÚBUCA
POPlll..AR DA CHINA
O Governo_ ~a ~~pública Fed~tiva do ~rasil

• O Governo da República Popular da China, (doravante denominadas "Partes Contratantes").
Ao_imados pelos _principias de respeito recípro-co à soberania e à integridade territorial, nã,o-a..
gressão, não-intervenção nos assuntos internos
de um doS países por parte do outro, igualdade
e_vantagens mútuas e coexistências pacificas;
Inspirados pelo desejo de fortalecer os laços
comuns de -amizade e compreensão existentes
entre os seus dois povos; e
Motivados pela intenção de desenvolver_ o conhecimento mútuo através do estreitamento das
suas refa_ções culturaís.
Convieram no s_eguinte:
Artigo I

. As Partes Contratantes encorajarão e desenvolverão a cpoperação entre si nos campos da cultura, eduCação e esportes.. em conformidade com
as normas vigentes em cada país.
ArtlgoU
Cada Parte Contratante ~ esforç&"á por tomar
melhor conhecida a sua cultura aos nacionais
da outra Parte, através da organização de -conferências, concertos, exposições- e manifestações
artísticas, de representações teatrai_s, exsbíções cinematográficas e de vídeo de. caráter cultural e
educativo e programas de rádio e de televisão.
Artigo 111
1. Com-vistas à melhor compreensão e conhecimento das respectivas culturas e dVU_izações
--ª!.Partes ConJratantes favorecerão, delltro dos
liinitE!Sdas suas respectivas leiS:- __ª)_ o intercâmbio de professOres, 'esCiitoreS; artistas, desportistas e estudantes a nível de pós-graduação;
b) a criação de cursos regulares de língua por~
tuguesa, literatura e civilizaç;ão brasileira em universidades chinesas e de língua, literatura e civili~
zação chinesas em universidades brasileiras;
c) a tradução e publicação de obras literárias
e artísticas da outra Parte, de reconhecida qualidade;
d) o intercâmbio de livros, periódicos, fotogra~
fias, jornais, publicações culturais, revistas, fitas
magnéticas, filmes, material jomatlStico, programas de rádio e de televisão, material cinematográfico e d~_ vídeo; e de informaÇões sObre os
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seus museus, bibliotecas e outras instituições culturais; e
e) o intercânbio de missões educadonaís.

ArtlgoN

1.

As Partes Contratantes procurarão promo-

ver e facilitar o intercâmbio entre suas universi-

dades, instituições culturais e desportivas.
2. As Partes Contratantes procederão igualmente ao intercâmbio de documentação relativa

A Comissão Mista reunir-se-á alternadamente
em Brasília e em Pequim, a cada três anos ou
de acordo com a conveniência de ambas as Partes.
2. As decisões e recomendações estipuladas
nas reuniões da Comissão Mista Cultural deverão
constar de uma ata final, feita em dois textos origi-

nais, em português e chinês, ambos igualmente
autênticos.

a suas instituições educacionis, culturais e desportivas e a seus programas de ensino e métodos

No intervalo daS sessões da Comissão Mista,
todas as negociações pertinentes à implemenArtigo V
tação dos programas periódicos de intercâmbio
_cuJtural, educacional e esportivo e dos mecaJlis..
As Partes Contratantes concederão vagas e, na mos financeiros para a execução destes, serão
medida de suas disponibilidades de recursos, bolrealizadas por via cllplomática.

sas de estudo nos cursos de pós-graduação de

Artigo VI

Cada Parte Contratante -se erripenhaTá Por rêcOnhecer os títulos e os diplomas concedidos a seus
nacionais por instituições da outra Parte Contratante, respeitada a legislação vigente sobre a ma-

As Partes Contratantes poderão celebrar ajustes
complementares ao presente Acordo que visem
à criação de programas de trabalho entre universidades e Ülstituições de ensino superior, bem como cuhurais e esportivas de ambos os países,
que desejem cooperar nos campos da cultura,
educação e esportes em conformidade com os
cllspositivos deste Acordo.

téria em cada país.
ArtlgoXID
Artigo VIl
Cada Parte Contratante facilitará aos nacionais
da outra Parte, dentro dos limites da legislação
sobre a matéria, o acesso a monumentos, bibliotecas, coleçôes, arquivos públicos e outras instituições culturais e educacionais.

ArtlgoVID

As Partes Contratantes facilitarão, em coope-ração entre as organizações esportivas e a realização de competições entre equipes dos dois paí-

ses.
Artigo IX

As Partes Contratantes- facilitar!o, em contõr=midade com as suas respectivas leis e regulamentos, a admissão em seu território e saída. dos
objetos, material artístico e didático e equipamento cultural e eduCativo remetidos de um país ao
outro destinados à cooperação e intercâmbio previstos no presente Acordo.
Artigo X

1. Para aprovar, coordenar a execução e avaliar os programas periódicos de cooperação e
respectivos mecanismos financeiros mencionados no Artigo XI, conforme as disposições contidas neste Acordo, as Partes Contratantes concordam em estabelecer uma Comissão Mista Cultural, composta por representantes dos ministérios
competentes de ambos os Governos.

(N~>

PROJETO DE DECRETO
lEGISLATIVO
1'1' 4, de 1987
131/86, na Câmara dos Deputados)

os-

Aprova
do hctolntemlldo..... sobn! Direitos Civis e Politlcoo e do
hcto lnt:emadoDIII aobn! Direitos Eco-

nômtcos, Sociais e Culturais, •mbos
..,...,_,juntocomoProtocoloF.culutlvo rela.tlvo • eue último Pacto, na
XXI Seuio (1966) dlo Assembléia Ge1111

pedagógicos em todos os níveis.

suas universidades para estudantes da outra Parte,
bem como poderão organizar estágios de treinamento em suas Instituições de ensino superior
e cuhurais.
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Qualquer modificação ao presente Acordo, ou
a -sua revisão deverá ser proposta por escrito e
entrará em vigor depois da aprovação por ambas
as Partes Contratantes.
Artigo XIV

O presente Acordo entrará em vigor na data
da troca dos instrumentos de Ratificação, de acordo com os procedimentos constitucionais das
Partes Contratantes, e permanecerá em vigor por
um período de quatro anos. Após esse período,
o presente ·Acordo será automaticamente renovado por períodos adicionais de wn ano e por
concordância tácita, a menos que uma das Partes
COntratantes-comunique à outra, por escrito, com
a antecedência de seis meses de sua expiração,
a decisão de denundá-Jo.
Artigo XV

Expirado ou denunciado o presente Acordo,
suas disposições continuarão a reger quaisquer
obrigações não-concluídas, asswnidas durante
sua vigência. Tais obrigações serão executadas
até o seu término.
Feito em Brasília, ao 1~dia do mês de novembro
de 1985, em dois exemplares originais, nas línguas portuguesa e chinesa, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da RePública Federativa do Brasil:
Olavo Egydlo SetubaL
Pelo Governo da República Popular da China:
TaoDazltao.

. .... l'lac;óes Onldas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I<? Ficam aprovados os textos do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e do
Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, ambos aprovados, junto com

o Protocolo Facultativo relativo a esse altimo Pacto, na XXI Sessão (I 966) da Asembléia Geral das
Nações Unidas.
Art 2'1 Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM N• 620, DE I 985
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional

Em confOrmidade com o disposto do artigo
44, inciso I, da ConStituição Federal, tenho a honra
de submeter à elevada consideração de Vossas
ExCelências, acompanhados de Exposfção de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Rela~
ções Exteriores, os text9s do Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional sobre Direitos Econômcos, Sociais e Culturais, ambos aprovados, junto com o ProtocoJo
Facultativo relativo a esse último Pacto, na XXI
Sessão (1966) da Asembléia Geral das Nações
Unidas. Os Pactos Internacionais sobre Direitos
Humanos constituem, ao lado da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Carta Internacional de Direitos Hwnanos das Nações Unidas.
2. Pode-se _dizer, de maneira genérica, que,
quanto ao fundo, ambos os Pactos tratam, em
suas disposições, dos mesmos direitos consubstanciados na Declaração Universal dos Direitos
do Homem, dando-lhes, contudo, maior amplitude e contornos mais nítidos. A maior parte das
ciiSPosiç-ões de fundo do Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos, por exemplo, dizem respeito aos direitos cfvis e políticos tradicionais,
enunciados nos artigos 3~ a 13, 16 e 18 a 21
da Declaração Universal. Reconhecidos nesse
Pacto estão, por outro lado, direitos que não aparecem consignados na Declaração Universal, tais
como o direito à autodeterminação e o direito
das minorias étnicas, religiosas e lingüísticas de,
respectivamente, preservarem suas tradições,
professarem sua religião e exp_~essarem-se em
sua língua materna.
3.- Relativamente ao Pacto Internacional sobre
Direitos Econômfcos, Sociais e Culturais, os Estados que dele são Partes,_ alargando o escopo dos
ctireitos contidos na Declaração Universal, comprometem-se-a reconhecer, entre outros. o direito
ao trabalho, à associação e à formação de sindica·
tos, o direito à previdênda social e o direito à
participação na vidâ cuJbJral. Cabe assinalar que,
por dependerem do grau de desenvolvimento da
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sociedade, e não exdusivam_em_e de uma açlio
ou omissão do Estado, os direitos assinalados
no Pacto em questão adquirem uma dimensão

-e) a adesão aos Pactos do Brasil teria exce-lente repercussão tanto no plano externo quanto

ção de adotar medidas de natureza económica

adlciona1 da efetiva proteção dos direitos hwna·
nos em nosso Pins;

"programática", assumindo os Estados a obriga-

e téCilka destinadas a assegurar, progresslvamente, o pleno gozo dos direitOs reconhecidos
no Pacto. Ao estabelecer tais obrigações, o Pacto
reconheceu a responsabilidade da. comunídade
internacional de promover o desenvolvimento de

uma ordem económica e social mais justa. _
4. Ambos os Pactos prevêm, por outro lado,

mecanismos que pennitem seja submetlda a cer-:

to grau de SU\)emsão internac:iqnal a aplloação,
~Estados-Partes. de suasdisposições de fun·
do. É o caso da ~gência, a que estão sujeitos

os Estados-Partes, da apresentas:áo de relatórios
sobre as meclldas por eles adotadas em cumpri-

mento às disposições dos Pa<tos. A esse me<a·
nismo comum t.Qs dos Pat;.t.os

vet))~~ ~ar

o

estabelecimento, peJo Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos, de um COmitê que poderá re<:eber denúncias de um Estado-Parte contra
outro por práticas que transgridam as disposições
do Pacto; ressalte~se, todavia, que o Comitê poderá receber e examinar tais denúncias apenas
quando o Estado apontado como transgressor

houver reconhecido, unOateral e antecípadamen#
te, nos termos do artigo 41 do Pacto, a compe#·
tência do Comitê para tratar dessas denúncias.

Cabe ainda acrescentar que o Ptotocolc fa<ul·
tativo rela:tivo ao Pacto Internacional sobre Direitos
CMs e Politicas estipula o dírefto de petição indivi~
dual contra os Estados-Partes por alegadas Violações dos direitos humanos consuQstanciados n9
refeddo Pacto.
5. Sobre a envergadura e o alcance dos Pac~
tos Internacionais sobre Direitos Humanos das
Nações tinidas, pode#se dizer que estes coruti~
tuem, ao lado da Declaração Universal dos Direi~
tos do Homem, os instrumentos jurídicos interna·
clonais mais importantes no campo dos direitos
humanos. Deles são hoje Partes mais de oitenta
Estados, pertencentes a distintos sistemas de or~
ganização jurídica. socíal e económica e herdeiros
de diferentes fonnas ~e cívifização.

6. Os dois Pactos em questão, Ql!.tt~traram
ern vigor em 1976, não incluem entre~ .Esta~
dos-Partes o Brasil. Creici, contudo, que várias
e de diversas naturezas são as razões pelas quais
o Brasil deveria aderir àqueles insbumentosjuridí~
cos internacionais:
a) o BrasH participou ativamente dos trabalhos
da elaboração dos Pactos Intemac::íonais sobre
Direitos

Humanos;

b) o Brasil votou a favor da Resolução n~
2200/66 da Assembléia CieraJ das NaÇões Unidas,
pela qual os referidos instrumentos foram adota~
das e abertos à assinatura;

c) os_ pactos c_ontam, cada um, com mais .de
oitenta Estados~Partes, pertencentes a diferentes
sistemas de organização jw:ídica, social e econô~
mica, fato que demonstra, por si s6, o elevado
grau de universalidade dos PactolJ;
d) a adesão do Brasil àqueles instrumentos
internacionais de grande relevância constituirá

u.rna das ma11ifestaç:ões extemas_ ~ ~ d~;; '!'Dais
expressiv_as- do processo de modificação inter-na por que passa o Brasil, no curso do qual, procu~
rondo reorganizar-se soclal, eoonômka e politicamente, inaugura nova fase dê sua história;

no interno e constituiria compromisso ou garantia

f) a assinatura de. tratados na área rl9s direitos
humanos Ou a adesão a eles -de cunho eminen~
temente étioo e humanitário- faz parte da verdadeira tradiçãO jurídica e dipJomática do Brasü, que
ê Parte de numerosos tratados- destinados à prot~
ção dos direitos humanos, tais como, e.g., a Con~
vençào Relativa ao Estatuto dos Refugiados. a
CotWeílção lntemadonal sobre EJiJnjna!;ão de Todas as Fonnas de OiscrJminaçáo Racial e a Con~
venção sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Discriminação contra a MuJher. A essa tradição
jurldio::a e diplomfdica procurei dar seguimento,

ainda recentemente, ao assinar, em Nova Iorque,
em nome do Brasil, a Convenção das Nações
Unidas contra a Tortura e Outl"o$ Tratamentos
ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes;

g) a adesao do Brasil aos Pactos ~m apreço
estaria de acordo com a evolução do Direito lnter~
nacional contemporâneo, que vem reconhecen~
do, em escala crescente a legitimidade das preocupações e da cooperação internacional no tocante às questões de direitos hwnanos.

no

i

-É p~ci~· sublin-_haf que,
campo da proteção intemadonal.dos direitos humanos, os Estados contraem obrigações ~untariamente, no
pleno ererc:it.io de sua sobetania, ao tomarem-se
Parte de instrumentos jurídicos internacionais.
Em qualquer sociedade ocorrem conflitos e injus--tiças, e isto se aplica ao Brasil, sociedade em
desenvolvimento _e marcada por desigualdades
flagrantes. A adesão do Brasil aos Pactos, que
prevêem mecanismos de supervisào internado.
naJ sobre a implementação de suas disposições,
deverá ~ acompanhada da vontade de aceitar
com naturalidade a discussão, nos foros apropria~
das, de eventuais alegações que se façam quanto
ao cumprimento de _tais disposições.
8.

Com teJaç~ aOs temlos sob os quais se

deverá fazer a adesão do Brasil aos pactos Interna~
clonais sobre Direitos Humanos das Nações Unidas, serià preferível, pelo menos rn.1ma etapa ini~
cial, não fazer a declaração prevista no artigo 41
do Pacto lntemacional sobre Direitos Civis e Políticos, relativa à aceitação da competência do Co-mitê de Direitos Hwnanos - estabeJetiào peJo
artigo 28 do Pactq em questão - para receber
e examinar queixas dos Estados-Partes sobre violaçõei, -por outro Estados~ Parte, das disposições
do Pacto. Trata~se de mecanismo de conciliação
de utilidade aínda não comprovada e que alcançou n11mero relativamente reduzi~o de adesões.
O mesmo se aplica ao protocolo FacuJtativo relativo ao Pacto sobre Direitos Civis e PoJiticos, que
dispõe sobre a apresentação de petições indM·
duais por violações dos direitos reconhecidos no
referido Pacto. O recurso individual a instâncias
interrnicíonais constitui prática inovadorll:, cuja
compatibilidade com o ordenamento jutfdico bra~
sileiro deveria ser cuidadosamente analisada, de

modo qu~ a eventual adesão ao Prattx:ola Fac::ul·
tativo poderia ser deixada para etapa ulterior.

- Brasma, 28 de novembro de 1985. - José
Samey.
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EXPOSfçAO DE MOTIVOS DNUIDENSRCIC'.l'
CJ/!66/SHUM ECOSOC LQO, DE 22 DE
NOVEMBRO DE 1985, 00 MIN~O DAS
RELAÇÕES EXIERlORES
A Sua EK<:elêncía o Senhor
Doutor José Samey,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
No discurso que pronunciou na abertura do
debate geral da 40' Assembléia <lera! das Nações
Unidas, em 23 de setembro último, Vossa Exce#
lência anunciou a deQsão ào aovemo brasileíro
de .aderir ao Pacto Internacional sobre DireitOS
Civis e Polítkos e do Pacto lntemac:ional scl>Te
Direitos EcOnômkos, Sodais e Culturais. ambos
aprovados na XXI Sessão (1966) da Assembléia
Geral das Nações Unidas e considerados, em con·
junto com a Declaração Universal dos Direitos
ào Homem, os intrumentos jurídic;os internacionais mais importantes e abrangentes em matéria
de proreçáoe promoção internacional do_s cfueitos

humanos.

2. Ao anunciar a decisão da adesão do Brasil
aos referidos Pactos, bem corno ao ~r. ~
quele mesmo dia, em nome do Brasil, a Conven·
ção das Nações Unidas Contra a Tortura e Outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, Vossa Excelência retoma a tradição
juridico-diplomática brasileira. que sempre em~
prestOu grande importância aos tratados interna~
don_~is no campo dos direitos humanos. de cu:
nho eminentemente ético e huroaruWJo. Prova
deSQJ. tradição está no fato, por exemplo, de que
o Brasil é Parte de numerosos tratados intemac:ionais humanitárioS; --como, e.g., a Convênção
Relativa ao· Estatuto do& Refugiados, a Convenção
Intemadonal sobre a Eliminação de Todas as For.mas de Discriminação Racial e a ConvençãoJnter#
nacional sobre a Elimin_ação de Tódas as Fonnas
de Dis<:riminação co_n_tra ~ Mulher,
3. Tenho a honra, portanto, de encaminhar
a Vossa Excelência, em anex_p, os textos dos Pac~
tos internacionais soPre Direitos Humanos das
Nações Unidas,_bem corOO Projeto de Mensagem
ao Congre-sso Nadonal, p_ara que Vossa Excelência submeta os referido$ Pactos à considera~
çáo - par~ fins de a~ção, nos termos do
an;g,. 44, inciso !, da Constituição Federal - do
Congresso Nationat
4.- Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa &CeJênc::ia, Senhor Presidente, os protestos
de- meu mais profundo respeito, - Olavo Setúbal.
-··

PACTO INTER.Ni\OONAL SOBRE
DIREITOS <:JVIS E POÚDCOS

·Prefunl>wo

Os Estados~Partes do Presente Pacto.
Considerando que,. em conformidade com os
princípios proclamados na Carta das Naçóes Oní~
das, o reconhecimento dei dignidade inerente a
todos os memPros da famiJia humana e de seus
cüreitos iguais e inalienáve[S constitui o fundatilen~
to da liberdade, da jÚS.tlça e da paz no mundo.
Reconhecendo que esses direitos decorrem da
dignidade inerente à pessoa humana,
Reconhecendo que, em coníonnidãde com _a
Declaraç-ão (.fniversal dos Direitos do Homem, o
ideal do ser humano livre, no gozo das liberdades
civis e polítícas e liberto do temor e da miséria,

1220 Quinta-feira 25

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

não pode ser realizado a menos que se criem
as condições que pennitam a cada um gozar de
seus direitos civis e políticos, assim como de seus
direitos econômicos, sociais e cuhurais,
Considerando que a Carta das Nações Unidas
impõe aos Estados a obrigação de promover o
respeito universal e efetivo dos direitos e das Uber~
dades do homem,

tente autoridade judicia], administrativa ou legislativa ou por qualquer outra autoridade competente prevista no ordenamento jurídico do Estado
em ·questão; e a desenvolver as possibilidades
de recurso judiciaJ;
c) garantir o cumprimento, pelas autoridades
competentes, de qualquer decisão que julgar pro-cede~ tal recurso.

Compreendendo que o indivíduo, por ter deve-

res para com seus semelhantes e para com a
c.oletividade a que pertence, tem a obrigação de
lutar pela promoção e observância dos direitos
reconheddos no presente Pacto.
Acordaram o seguinte:
PARTE I

Artigo I

1. Todos os povos têm direito à autodetenninação. Em virtude desse direito, determinam livre-

mente seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e
cultural.
2. Para a consecução de seus objetivos, todos
os povos podem dispor livremente de suas rique-

zas e de seus reCW'SOS naturais, sem prejuízo das

obrigações decorrentes da cooperação econômi~
ca internacional, baseada no principio do proveito
mútuo, e do Direito Internacional. Em caso algum,
poderá um povo ser privado de seus meios de
subsistência.
3. Os Estados-Partes do presente Pacto, in~
clusive aqueles que tenham a responsabilidade
de administrar tenitórios náO-autônomoS e territórios sob tutela, deverão promover o eXerclcio do
direito à autodeterminação e respeitar esse direito,
em conformidade com as disposições da Carta
das Nações <lnldas.
PARTE li

Artlgo3

Os Estados-Partes do presente Pacto comprometem-se a assegurar a ttomens e mulheres
igualdade no gozo de todos os direitos civis e
políticos enundados no presente Pacto.
Artigo 4
1. Quando situações excepcionais ameacem
a existência da nação e sejam proclamadas oficialmente, os Estados-Partes do presente Pacto po-dem adotar, na estrita medida exigida pela situação, medidas que suspendam as obrigações decorrentes do presente Pacto, desde que tais medidas não sejam incompatíveis com as demais obrigaÇQeSQUe lhes sejam impostas pelo Direito lnternacionaJ e não acarretem discriminação alguma
apenas por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião ou origem social.
2. A disposição precedente não autoriza qualquer suspensão dos artigos 6, 7, 8 (parágrafos
l,e2),ll,l5,16el8.
3 .. - os-EStados-Parte do presente Pacto que
fizerem uso do direito de suspensão devem comunicar imediatamente aos outros Estados-Partes
do presente Pacto, por intermédio do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, as
disposições que tenham suspenso, bem como
os-motivos de tal suspensão. OS Estados-Partes
deverão fazer uma nova comunicação, igualmente por intermédio do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, na data em que termi~
nar tal suspensão.

Artigo 2
Artlgo5

1. Os Estados-Partes do presente Pacto comprometem-se a respeitar e a "garantir a todos os
indivíduos que se achem em seu território e que
estejam sujeitos a sua jurisdição os direitos reco-nheddos no presente Pacto, sem discriminação
algwna por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem
nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra condição.
2. Na ausência de medidas legislativàs ou de
outra natureza destinadas a tomar efetivos os direitos reconhecidos no presente Pacto, os Estados-Partes do presente Pacto comprometem-se
a tomar as providências necessáriaS com vistas
a adotá-las, levando em consideração seus respectivos procedímentos constitucionais e as disposições do presente Pactà. 3. Os Estados-Partes do presente Pacto comprometem-se a:
a) garantir que toda a pessoa. cujos direitos
e liberdades reconhecidos no presente Pacto hajam sido violados, possa dispor de um recurso
efetivo, mesmo que a violência tenha sido perpetrada por pessoas que agiam no exercício de funções oficiais;
b) garantir que toda pessoa que interpuser ta]
recurso terá seu direito determinado pela compe-

l. Nenhuma disposição do presente Pacto
poderá Ser interPretada no sentido de reconhecer
a·l.lrn Estado, grupo ou indMdJ,lo_quaJquer direito
de dedicar~se a quaisquer atividades ou praticar
quaisquer atas que tenham por objeb'vo destruir
os direitos Ou liberdades reconhecidos no presente pacto ou impor-lhes limitações mais amplas
do que aquelas nele_ previstas.
2. _Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitoS humanos fundamentais reconheddos ou vigentes em- qualquer Estado.Parte
do_presente Pacto _em virtude de leis, convenções,
regulamentos ou costumes, sob pretexto de que
o. presente Pacto_ não os reconheça ou os reco-nheça em menor grau.
PARTEIÜ

Artigo 6
1.__ O direito à vida ê inerente à pessoa humana. Este direito deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente_ privado de sua
vida.
2. Nos Paíss em que a pena de morte rião
tenha sido abolida, esta poderá ser ímposta ape-
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nas nos casos de crimes mais graves, em conformidade com a legislação vigente na época em
que o crime foi cometido e que não esteja em
conflito com as disposições do presente Pacto,
nem com a Convenção sobre a Prevenção e a
Punição do Crime do Genocfdio. Poder-se-á aplicar essa pena apenas em deCorrência de uma
sentença transitada em julgado e proferida por
tribunal competente.
3. Quando a privação da vida constituir Crime
de genocídio, entende~se que nenhuma disposição do presente artigo autorizará quaJquer Estado-Parte do presente Pacto a eximir~se, de modo
algum, do cumprimento de qualquer das obrigações que lenha assumido em virtude das dispo-sições da Convenção sobre a Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio.
4. Qualquer condenado à morte terá o direito
de pedir indulto ou comutação da pena. A anistia,
o indulto ou a -comutação da pena poderão ser
concedidos em todos os casos.
5. Uma pena de morte não deverá ser imposta
em casos pe_crimes cometidos por pessoas menores de 18 anos nem aplicada a mulheres em
estado de gravidez.
6. Não se poderá invocar disposição alguma
do prese~ artigo para retardar ou impedir a abolição da pena de_ morte pa- um Estado Parte do
presente Pacto.
Artigo 7
Ninguém poderá ser submetid_o a tortura nem
a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou
degradantes. Será proibido, sobretudo, submeter
urna pessoa, sem seu livre consentiinento, a experiêilcias médicas ou científicas.

.

Artigo 8
1. Ninguém poderá ser submetido à escravidão; a escravidão e o tráfico de escravos, em
todas as suas formas, ficam proibidos.
2. Ninguém poderá ser submetido à servidão.
;3.__ a) Ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados ou obrigatórios.
b) A alínea a do presente parágrafo não pode~
rá ser interpretada no sentido de proibir, nos paises em que certos crimes sejam punidos com
prisão e trabalhos forçados, o cwnprimento de
uma pena de trabalhos forçados, imposta por um
tribunal competente.
c) Para os efeitos do presente parágrafo, não
serão considerados "trabalhos forçados ou obrigatórios":
i) qualquer trabalho ou serviço; não previsto
na alínea b, normalmente exigido de um indMduo
que tenha sido encacerado em ·cumprimento-de
decisão judicial ou que, tendo sido objeto de tal
decisão, ache-se em liberdade condicional;
ii} qualquer serviço de caráter militar e, nos
países em que se admite a isenção por motivo
de consciência, quaJquer serviço nacional que a
lei venha a exigir daqueles que se oponham ao
serviço militar por motivo de consciência;
üi} qualquer serviço exigido em casoS de emergênda ou de calamidade que ameacem o bemestar da comunidade;
iv) qualquer trabalho ou serviço que faça parte
das obrigações cívicas normais.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
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Artlgo9

1. Toda pessoa tem direito à liberc!_ade e à
segurança pessoais. Ninguém poderá ser preso
ou encarcerado arbitrariamente. Ninguém poderá
ser privado de sua liberdade, salvo pe}os motivos
previstos em lei e em conformidade _com os procedimentos nela estabelecidos.
2. Qualquer pessoã, ao Ser presa, deverá ser
informada das razões da prisão e notificada, sem
demora, das acusações formuladas cor:m-a ela.
3. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em
virtude de infração pena] deverá ser conduzida,
sem demora, à presença do juiz ou outra aUtoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais

e terá o crédito de ser julgada em prazo razoável
ou de ser posta em liberdade. A prisão preventivã.
de pessoas que aguardamjuJgamento não deverá

constituir a regra geral, mas a soltura poderá estar
condicionada a g~lias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência,
a todos os atos do processo e, se necessário for,
para a execução da sentença.
4. Qualquer pessoa que seja privada de sua
liberdade por prisão ou encarceramento terá o
direito de recorrer a um tribunal para que este
decida sobre a legalidade de seu encarceramento
e ordene sua soltura, caso a prisão tenha Sido
ilegaL

5. Qualquer pessoa vitima de prisão ou encãf·
ceramento ilegais terá direito a reparação.
Artigo 10

]. Tod:;. pessoa privada de sua liberdade deve-

rá ser tratada com hwnanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa _hwnana.
_ .
2; a) As pessoas processadas ~everão ser
separadas, salvo em circunstâncias excepcionais,
das pessoas condenadas e receber !fatamento
distinto, condizente com sua condição de pessoas
não-condenadas.
__
b) As pessoas proces_sadas jovens. deverão ser
separadas das adultas e julgadas o mais rápido

possível.
.
.
3. O regime penitenciário consistirá num tratamento cujo objetivo principa1 seja a reforma e
reabilitação moral dos prisiQDeiros. Os delinqüentes juvenis deverão ser separados dos adultos e
receber tratamento condizente com sua idade e
condição jurídica.
· ·
Artigo 11
Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir uma obrigação contratual.

Artigo 12

I. Toda pessoa que se ache legalmente no
território de um Estado terá o direito de nele livremente Circular e escolher sua residência.
2.- Toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive de seu próprio país.
3. Os direitos supracitados não poderão constituir objeto d~ restrições, a menos que estejam
previstas em lei e no intuito de proteger a segurança nacional e a ordem, saúde ou moral públicas. bem como os direitos e liberdade das demais
pessoas, e que sejam compatlveis com ou outros
direitos conhecidos no presente Pacto.

4. Ninguém poderá ser privado arbitrariamente do direito de entrar em seu próprio país.
Artigo 13

Um estrangeiro que se ache legalmente noterri-.
tório de um Estado Parte do presente_ Pacto só
poderá dele ser expulso em decorrência de decisão adotada em conformidade C9ffi a lei e, a menos que razões imperatiVas-de segwança nacional
a isso se oponham, terá a possibilidade de expor
as razões que militem contra su~ expulsão e de
ter seu caso reexaminado pelas autoridades com·
petentes, ou por uma ou Várias pessóas especialmente designadas pelas referidas autoridades, e
de fazer·se representar com esse objetivo.
Artigo 14

I. Todas as pessoas são iguais perante os
trlbullais e as cortes de justiça. Toda pessoa terá
o direito de ser ouvida publicamente e com as
devidas garantias por um tribunal competente_,
independente e imparcial, estabelecido por lei, na
apuração de qualquer acusação de caráter penal
formulada contra ela oy na determinação de s_eus
direitos e obrigações de çaráter civil. A imprensa
e o público poderão ser excluídos de parte ou
da totalidade de um julgamento, quer por motivo
de moral púbUca, ordem pública ou de segurança
nacional_ em uma sociedade democrática, quer
quando o in~resse da Viâã. pôvada das partes
o exija, quer na medlda em que isso seja estritamente necessário na opinião da justiça, em cif..
cunstânclas específicas, nas quais a publicidade
venha a prejudicar os interesse;s da justiça; entretanto, qualquer sentença proferida em matéria penal ou civil deverá tomar-se pública, a menos que
o interesse de me~~ exijà Procedimento opos·
to, ou o processo d,iga respeitO a- cántrovérsias
~Q_Ili~ ou à ~ela_ de men<?r~s. - - 2.. Toda pessoa acusada de um dehlo terá
direito a que se presuma sua inocência enquanto
_não for legalmente comprovada sua cuJpa.
3. Toda pessoa acusada de um delito terá
direito, em plena igualdade, a, pelo menos as seguintes Qarantiils:
a) A ser informado, sem demora, numa língua
que compfeenda e de forma minuciosa, da natureza e dos motivos da acusação contra ela formulada;
b) A dispor do tempo e dos meios necessártos
à preparação de sua defesa e a comunicar-se
com de(ensor de sua escolha~
c) A ser julgado sem dilaçõeS indevidas;
d) A estar presente no julgamento e a defender-se pessoalmente ou por intermédio de defen- .
sor de sua escolha; a ser informado, caso não
tenha defensor, do direito que lhe assiste de tê-:lo
e, sempre que o interesse da justiça assim extja,
a ter um defensor designado ex-oflldo gratuitamente, se não tiver meios para remunerá-lo;
e) A interrogar ou fazer-interrogar as t~stemu
nhas de acusação e a obter o comparecimento
e o interrogatório das testemunhas de defesa nas
mesmas condições de que dispõem as de acu·
sação;
f) A ser assistida gratuitamente por um intérprete, caso não compreenda ou não fale a língua
empregada durante o julgamento;
g) A nãO ser obrigada a depor contra si mesma, nem a oonfessa.r:-se culpada.

Quinta-feira 25
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4. O processo aplicável·a jovens que não sejam maiores no_s termos da legislação penal levará
em conta a idade dos mesmos e a importãrida
de promov~ sua reintegração social.

5. Toda pessoa declarada culpada pOr um delito terá Odireito de recorrer da sentença condenatória e da pena a uma instância superior, em
conformidade com a lei
6. .Se uma sentença condenatória passada
em julgado for posterionnente anulada Ol! quan~
do um induho for concedido, pela ocorrência ou
descabe~ de fatos novos que provem cabalmente a existência_de erro juçlicial, a pessoa que Sofreu
a pena decorrent~ dess,a col}denação,deverá ser
indenizada, de açorda com a le~ a menos que
fique provado que se lhe pode impUtar, total ou
parcialmente, a não-revelaçã.o dos fatos desconhecidos em tempo útil.
7. Ninguém poderá ser processado ou punido
:Por uin direito pelo qual já
foi abSOrVidOOuCondenad_o por sentença passada
em julgado, em conformidade com a lei e os
procedimentos penais de cada país.
Artigo 15

1. Ninguém poderá ser condenado por atas
ou omissões que não _constituam delito de acqrdo
com o direito nacional ou internacional, no momento em que foram cometidos. Tampouco-poder-se--á impor pena mais grave do que a aplicável
no mOmento dá ocorrência do delito. Se, depqts
de perpetrado o delito, a lei estipular a imposição
de pena mats leve, o delinqüente ºeverá ~_ela beneficiar-se.
-2. · Nenhuma disposição do presente pacto
impedirá o julgamento ou a condenação de qualquer indivíduo por ates ou omissões que, no momento em que foram cometidos1 eram considerados delituosos de acordo com os princípios Se-o
rais de direito reconheéidos péla cOmunidade -das
nações.
Artigo 16

Tõda pessoa terá direito, em qualquer lugar,
ao reconhecimento de sua personalidade jurfdica.
Artigo 17

1. Ninguém poderá ser objetivo de ingerências
arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, em sua
família, em seu domicíUo ou em s.ua correspondência, nem de ofensas ilegais a sua honra e
reputação.
2. Ioda pessoa terá direito à-proteÇão da lei"
contra essas ingerências ou ofensas.
Artigo 18

1. Toda pessoa terá direito à liberdade de pensamento, de consciência e de ~ígi~o. Esse direito
implicará a liberdade de ter ou adotar uma religião
ou uma crença de sua escolha e a liberdade de
professar sua religião ou crença, individual ou coletivamente, tanto_ pública como· privadamente,
pOr meio do çulto, da celebraç_ãQ de ritos. de práti·
cas _e do ensino.
_
2. Ninguém poderá ser submetidO_ medidas
coercitivas que possam restringir sua liberdade

a
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de ter ou dé adotar uma religião ou crença de
sua escolha.
,

3. Nenhuma das disposições do presente artigo permitirá que Estados Partes da Convenção
3. A liberdade de manifestar a prôpria religião . de I 948 da Organização Internacional do Traba' ou crença estará sujeita apenas às IimitaçOes pre- lho, relativã à liberdade sindical e à proteç!o do
direito sindical, venhélm a adotar medidas legislavistas em lei e que se façam necessárias para
tivas que restrinjam -ou aplicar a lei de maneira
proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a
a restringir - as garantias previstas na referida
moral públicas ou os direitos e a'S liberdades das
Convenção.
demais pessoas.
4. Os Estados-Partes do presente pacto com1\rtigo 23
prometem•se a respeitar a liberdade dos pais e, quando ror o caso, dos tutores- de assegurar
I. A família é o elemento natural e fundaa educação r_eligiosa e moral dos filhos que esteja
mental da sociedade e _tetá o direito de ser protede acordo com suas próprias convicções.
gida pela sociedade e pelo Estado.
1\rtigo 19
2._ _,-Seh!i reconhecido o direito do homem e
da mulher de, em idade núbil, contrair casamento
1. Ninguém poderá ser molestado por suas
e constituir familia.
3r Casamento- algilril -Será celebrado sem o
opiniões.
_ ___ _
2. Toda pessoa terá direito à liberdade de exconsentimento livre e pleno dos futuros esposos.
pressão; esse direito incluirá a liberdade de procu4. Os Estados-Partes do presente pacto deverar, receber e difundir infonnações _e idéias de
rão adotar as medidas apropriadas para assegurar
qualquer natureza, independentemente de consia igualdade de direitos e responsabilidades dos
derações de fronteiras, verbalmente ou por escriesposos quanto ao çasamento. durante o mesmo
to, em forma impressa ou artística, ou por C.Ual~
e por ocasião_ de sua dissolução. Em caso de
quer outro meio de sua escolha.
_cUssolução, deverão adotar-se disposições que as3. o exercício do direito previsto no § 29 do segurem a proteção necessária para os filhos.
presente artigo implicará deveres e responsabi~
1\rtigo 24
!idades especiais. Conseqüentemente, poCferá: es-tar sujeito a certas restrições, que devem, ehtre1. Toda criança terá direito, sem discriminatanto, ser expressamente previstas em lei e que
ção alguma por motivo de cor, sexo, língua, relise façam necessárias para:
gião, origem nacional ou social, situação econóa) assegurar o respeito dos direitos e da repumica ou p:ascimento, às medidas de proteção que
tação das demais pessoas;
·
a sua condição de menor requerer por parte de
b) proteger a segurança nacional, a ordem,
sua famma, da sociedade e do Estado.
a saúde ou a moral públicas.
2.-- Toda criança deverá ser registrada imedia1\rtigo 20
tamente após seu nascimento e deverá receber
um nome.
1. Será proibida por lei qualquer propagllnda
3. T ada criança terá o direito de adquirir uma
em favor da guerra.
;
naclonalipade.
2. Será proibida por lei qualquer apologia do
1\rtigo 25
ódio nacional, racial ou religiosa que constitua
incitamento à discriminação, à hostilidade ou à
Todo cidadão terá o direito e a possibilidade,
violência.
sem qualquer das famas de discriminação men1\rtigo 21
cionadas no artigo 29 e sem restrições infundadas:
a) de participar da condução dos assuntos púO direito de reunião pacífica será reconl'!ectdo.
blic:.os, di.retamente ou por meio de representantes
O- exerdclo desse direito estará sujeito -ãpenas livremente escolhidos;
às restrições previstas em lei e que se façam neb) __ Qe vot?lr e de ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal
cessárias, em uma sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou e igualitário e por voto secreto, que garantam
da ordem pública, ou para proteger a saúde ou a manifestação da vontade dos eleitores;
a moral públicas ou os direitos e as liberdades
c) de ter acesso, em condições gerais de igualdas demais pessoas.
dade, às funções públicas de seu pafs.
Artlgo22

llrtlgo~26

1. Toda pessoa terá o direito de assedar-se
livremente a outras, inclusive o direito de constituir
sindicatos e de a eles filiar-se, para proteç:ão de
seus interesses.
2. O exercício desse-direito eStará sujeito apenas às restrições previstas em lei e que se façam
necessárias, em uma sociedade democrática, no
interesse da segurança nacional, da segurança
e da ordem públfcas, ou para proteger a saúde
ou a moral públicas ou os direitos e liberdades
das demais pessoas. o-presente artigo não impedirá que se subnteta a restrlçõ_es legais o exercido
desse direito por membros -das forças armadas
. e da polícia.

Todas as pessoas são iguais perante a lei e
têm direito, sem discriminação alguma, a igual
proteçao da lei. A este re~eito, a lei deverá proibir
qualquer forma de discriminação e garantir a todas as pessoas proteção igual e eficaz contra qualquer discriminação por-motivo de raça, cor, sexo,
língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação.
~o27

Nos Estados em que hãja minorias étrtJcas, religiosas ou lingüfsticas, as pessoas pertencentes

a essas minorias não poderão ser privadas do
direito de ter, conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de
prOfessar e praticar sua própria religião e usar
sua própria língua.

PARTE IV

Artigo 28
I. Constituir-se-á um Comitê de Direitos Humanos (doravante denominado o "comitê", no
presente pacto). O corrulê será cOmposto de dezoito membros e desempenhará as funções descritas adiante.
2. O comitê será integrado por nacionais dos
Estados-Partes do presente pacto, os quais deverão ser pessoas de elevada reputação moral e
reconhecida competência em matéria de direitos
humanos, levando-se em consideração a utilidade
da participação de algumas pessoas com experiência juridica.
3. Os membros do comitê serão eleitos e
exercerão -suas funções título pessoal.

a

1\rtigo 29
1. Os membros do comitê serãÕ eleitos em
votação secreta dentre uma lista de pessoas que
preencham os requisitos previstos no art 28 e
indicadas, com esse objetivo, pelos Estados-Partes do presente pacto.
2. Cada Estaâo-Parte no presente pacto poderá indicar duas pessoas. Essas pessoas deverão
ser nadanais do Estado que as indicou.
3. A mesma pessoa poderá ser indicada mais
de uma vez.
Artigo 30

1. A primeira eleição realiza:r-se-á no máximo
seis meses após a data de entrada em vigor do
presente pacto.
2. Ao menos quatro meses antes_da data de
cada eleição do Comitê, e desde que não seja
uma eleição para preencher uma vaga declarada
nos termos do artigo 34, o Secretário-Geral da
Organização das Nações Unidas convidará, por
escrito, os Estados - Partes do presente Protocolo a indicar, no prazo de três meses, os candidatos a membro da Corriitê.
3. O-Secretário-Geral da Organização daS Nações Unidas organizará uma lista por ordem alfabética de todos os candidatos assim designados,
mencionando os Estados Partes que .os tiverem
indicado, e a comunicará aos Estados - Partes
do presente Pacto, no máximo um· mês antes
da data de cada eleição.
4. Os membros do Comitê serão eleitos em
reuniões dos Estados - Partes pelo Secretário
Geral da Organização das Nações Qnidas na sede
da Organização. Nessas reunlões, em que o ciuo·
rum será estabelecido por dois terços dos Esta·
dos - Partes do presente Pacto, serão eleitos
membros do Comitê os candidatos que obtiverem
_o maior número de votos e a maioria absoluta
dos votos dos representantes dos Estados- Partes presentes e votantes.

DlÁR!O DO CONO~O NACIONAL (S..ção ll)
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Artigo31

l. O Comitê não poderá ter mais de um nacional de um mesmo Estado.
2. Nas eleições do Comhê, levar-se--ão em
consíderação uma distribuição geográfica eqüitativa e urna representação das diversas formas de
civilização, bem como dos principais sistemas jurídfcos.

Artigo32

1. Os membros do Càinitê serão eleitos para

wn mandato de quatro an~. Poderão, caso suas
candidaturas se]'am apresentadas novamente, ser

reeleitos. Entretanto, o m·andato de nove dos
membros eleitos na primeira eleiÇão expirará ao
final de dois anos; imediatamente após a primeira

eleição, o presidente da reunião a que se refere
o parágrafo 4• do artigo 30 indicará, por sorteio,
os nomes desses nove membros.
2. Ao expirar o mandato dos membros, as
eleições se realizarão de acordo com o disposto

no artigo precedente desl:é;t parte do presente Pac-

condições fixadas, considerando-se a importância
das funções do Comllê, pela Assembléia Geral.
Artigo 36
. OSecretário-Ger~_da "Organ!zação das Nações
UnidQS colocar_á à disposição do Comitê o pessoal
e os serviços necessários ao desempenho eficaz
das funções que lhe são atnbuíd?Is em virtude
do presente Pacto.
Artlgo37
1. QoSecretário-Gerãl da Organização das NaUnjdas !=Onvocará os .Membros. çlo ·Comitê
para a primeira reunião, a realizar-se ria sede da
Organização.
_
2 Após a primeira reunião, o Comitê deverá
reunir-se em todas as ocasiões previstas em suas
regras de procedimento.
-3. As reuniões do Comitê serão realizadas
normalfr!.ente na ~e da_ Organização das Na-·
ções Uni!ias ou ·no Escritório das Nações Onidas
em Genebra.

1. Se, na opinião unânime dos demais membros, um membro do Comitê deixar de desempenhar suas funções por motivos distintos de uma
ausência temporária, o Presidente comunicará tal
fato ao Secretário-Geral da Organização das Na~
ções Unidas, que declarará vago o lugar que ocu·
pava o referido membro.
2. Em casO de morte ou renúncia de um
membro do COmitê, o Presidente comunicará
imediatamente tal fato ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, que declarará vago
o lugar desde a data da morte ou daquela em
que a renúncia passe a produzir efeitos.
Artigo34
1. Quando uma vaga: for declarada nos termos do artigo 33 e o maridato do membro a
ser substituído não expirar no prazo de seis meses
a contar da data em que tenha sido declarada
a vaga, o Secretário-Geral da Organização da Nações Clnidas comunicará tal fato aos Estados Partes do presente Pacto, que poderão, no prazo
de dois meses, indicar candidatos, em conformidade com o artigo 29, para preencher a vaga.
2. O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas organizará uma lista por ordem alfabética dos candidatos' assim designados e a comunicará aos Estados- Partes do presente Pacto. A eleição destinada a preencher tal vaga será
realizada nos termos das disposições pertinentes

desta parte do presente Pacto.
3. Qualquer membro do Comitê eleito para
preencher uma vaga em conformidade com o
artigo 33 fará parte do Comitê durante o r~te
do mandado de membro que deixar vago o lugar
do Comitê, nos termos do referido artigo.
Artigo35

•

Os membros do Comitê receberão, com a
aprovação da Assemblóia Geral da Organização
das Nações _Unidas, honorários provenientes de
recursos da Organização das Nações Unld~, nas
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relatório; bem como os comentários gerais_ que
julgar oportuno. O Comitê_ poderá igualmente
transmitir ao Conselho Econõmico e Socíal QS
referidos comentários, bem como cópias dos relatórios que houver recebido dos Estados- P~;Utes
do presente Pacto.
5. Os Estados - Partes no presente _Pacto
poderão submeter ao Comitê as observações que
. desejarem formular relativamente aos comentários feitos nos termos do parágrafo 49 do presente
artigo.

Artlgo41

~

Artlgo 38 _

to.
Artigo33

Quinta-feira 25

Todo Membro do Comitê deverá. antes de iniciar suas funções, assumir, em sessão pública,
o compromisso solene de que desempenhará
suas funções imparcial e conscientemente.

Artigo39

1. O Comitê elegere_ sua mesa para lll'11 período de dois anos!_ Os me_mbros da mesa poderão
ser reeleitos.
2 ..... -0 próprio Corrútê estabelecerá suas regras
de procedimento; estas, contudo, deverão conter,
entre outras, as seguintes disposições:
a) O qu0111m será de doze membros;
b) As decisões do Comitê serão tomadas por
maioria de votos dos rneml;tros presentes.
Artigo40

1. Os Estados - Partes do presente Pacto
compróm"etem-Se a submeter relatórios sobre as
nied!das por eles adotada.s para tomar efetivos
os ~itos reçonheddos no presenfe-Pacto e sobre progresSo alcançado no gozo desses direitos:
a) Dentro do pr&o de um ano, a contar do
início da vigência do presente Pacto nos Estados
___.Partes interessados;
b) · A partii··-de então, sempre que o Comitê
vier a solicitar.
- ~. Todos os relatórios _serão submetidos ao
Se<:retário-Geral dél Orga~ção das Nações Uniclãs, que os encaminhará, para exame, ao Comitê.
05 relatórios deve~ sublinhar, caso existam, os
fato_res e as d~culdades que prejudiquem a impl~
nl.entãção do presente Pacto.
_
3. :O set::retárlo--Ge(al da Organização das Na..- çõeS Unidas poderá, após consulta ao Corriitê,
encaminhar às agências especializadas interes~
sadas cópias das partes dos relatórios- que digam
respeito a sua esfera de competência.
4. O Comitê estudará Os relatórios apresentados pelos Estados- Partes do presente Pacto
Estad.~ - Partes seu próprio

. e tranSmitirá aos

1. Coni base no PI-esente artigo, todo Estado
- Parte do presente Pacto poderá declarar, a
qualquer momento, que reconhe_ç:_~ .a competência do Comitê para recebere examinar as com mi~
cações em que um Estado - Parte alegue que
QUtro Estado :-::- Parte não vem cumprindo as
obrigaçõês que" lhe· ii:nPõe o pies ente Pacto. As
referi~ cpmunica.ções s6 serão recebidas e examinadas nos termos do presente artigo no caso
de serem apresentadas por _um Estado - Parte
que houver feito wna declaração em que reéo- _
nheça, com relação a si próprio, a COmpetência
do Comitê. O'Comitê não receberá comunicação
alguma relativa a um Estado - Parte que não
houver feito uma declaração dessa natw'eza. As
comunicações recebidas em yirtu_c;l.e_do presente
artigo e~o sujeitas ~ procedimento que se

segue:
a) Se um Estado - Parte do presente Pacto
c_onsiderar que outro Estado - Parte não vem
ci.lii1prindo as disposições do presente Pacto poderá, mediante comunicação escrita, levar a ques- tão ao conhecimento deste Estado- Parte. Dentro do prazo de três meses, a contar da data do
recebimento da comunicação, o Estado destinatário fornecerá ao EStado que enviou a comtmica·ção explicações ou qualquer outras declarações por escrito que esclareçam a questão, as
quais deverão fazer referências, até onde seja possível e pertinente, aos procedimentos nacionais
e aos recursos jurídicos adotados, em trâmite
ou disponíveis sobre a questão;
b) Se, dentro do prazo de seis meses, a contar
da data do recebfmento da comunicação original
pelo Estado destinatário, a questão não estiver
dirimida satisfatoriamente para ambos os Estados
- ~artes interessados, tanto um corno o outro
te~Q.o direit;o de submetê-la ao Comitê, mediante
notificação endereçada ao CorUitê ou· 4o outrO
Estado interessado;_ .
~
.
c) O Cornftê tratará de todas as questões que
se lhe subJI)etam em_ virtude do _presente artigo
somente aPós ter-se aSsegUrãâc:i de que_ teaos
os recursos jurfdicos internos disponíveis tenham
sido utilizaaos e ~dOS, em cônsonância cotn_
as princípios do Direito Internacional geralmente
re;conhecidos. N.ão se _apllcru:á ~ regra quando
a aplicação dos ffiendonados recursos prolongar-se injustificadamente;
d) O Comitê realizará reuniões confidenciais
qtiãndo estiver examinando as comunicações
previstas no presente artigo;
e) Sem prejuízo das disposições da alínea c,
o Comitê colocará seus bons oficias à disposição
dos Estados -Partes interessados no
intuito de alcançar uma solução amistosa para
a questio, baseado no respeito aos direitos hum~~
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DIÁRIO DO

nos e liberdades fundamentais reconhecidos no
presente Pacto;
f) Em todas as questões que se lhe submetam
em virtude do presente artigo, o Comitê poderá
solicitar aos Estados- Partes interessados, a que
se faz referência na alfnea b, que lhe forneçam
quaisquer informações pertinentes;
g) Os Estados - Partes interessados, a que
se faz referência na alínea b, terão o direito de
fazer-se representar quando as questões forem
examinadas no Comitê e de apresentar suas observações verbalmente e/ou por escrito;
h) O Comitê, dentro dos doze meses seguintes
à data de recebimento da notificação mencionada
na alínea b, apresentará reJat6rio em que:
I) se houver sido alcançada uma solução nos
tennos da alínea e, o Comitê restringir-se-á, em
seu relatório, a wna breve exposição dos fatos
e da solução alcançada.
D) se não houver sido alcançada solução alguma nos termos da alínea e, o Comitê, restringir-se-á, em seu relatório, a uma breve exposição
dos fatos; serão anexados ao relatório o texto das
observações escritas e as atas das observações
orais apresentadas pelos Estados - Partes interessados.
Para cada questão, o relatório será encaminhado aos Estados- Partes interessados.
2. As disposições do presente artigo entrarão
em vígor a partir do momento em que dez ~dos
- Partes do presente Pacto houverem feito as
declarações mendonadas no parágrafo 19 deste
artigo. As referidas declarações serão depositadas
pelos Estados- Partes junto ao Set:fefárlo-Geral
da Organização das Nações Unidas, que enviará
cópias das mesmas aos demais Estados - Partes. Toda declaração poderá ser retirada, a qualquer momento, mediante notificação endereçada
ao Secretário-Geral. Far-se-á ésSa-retifada sem
prejuízo do exame de quaisquer questões que
constituam objeto de uma comunicação já transmitida nos termos deste artigo; em virtude do
presente artigo, não se receberá qualquer_ nova
comunicação de um Estado --Parte uma vez
que o Secretário-Geral haja recebido a notificação
sobre a retirada da declaração, a menos que o
Estado -Parte interessado haja feito uma nova
declaração.
Artlgo42

I. a) Se uma questáo submetida ao Comitê,
nos termos do artigo 41, não estiver dirimida S<!~S
fatoriamente para os Estados - Partes interessados, o Comitê poderá, com o consentimento
prévio dos Estados - Partes interessados, constituir uina Comissão de COnciliação ad hoc (doravante denominada ..a Comissão"), A Comlssão
colocará seus bons ofícios à disposição dos Estados- Partes interessados no intuito de se alcançar uma solução amistosa para a questão baseado no respeito ao presente Pacto.
b) A Corilissão será corii.posta de diico membros designados com o t:orisentimento dos Estados- Partes interessados. Se os Estados- Partes' interessados não chegarem a um acordo a
respeito da totalidade ou de parte da composição
da Comissão dentro do prazo de três meses, os
membros da Comissão em relação aos quais não
se chegou a acordo serão eleitos pelo ~mftê,
entre os seus próprios membros, em votaçao se-
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Artlgo43
Cl'éta e ponnaioria de dois terços dos membros
do Coniitê.
2. Os membros da Comissão exercerão suas
Os membros do Comitê e os membros da Cofunções a titulo pessoal. Não poderão ser nacio- missão de Conciliação ad hoc que forem designais dos Estados interessados, nem de Estado nados nos termos do artigo 42 terão_ direito às
que não seja Parte do presente Pacto, nem de facilidades, privilégios e imunidades que se conum Estado - Parte que não tenha feito a decla- cedem aos peritos no desempenho de missões
ração prevista no artigo 41.
para a Organização das Nações Unidas, em con~
3. A-pr6pria Comissão elegerá seu Presidente formidade coin as seções pertin-entes da Convene estabelecerá suas regras de procedimento.
ção sobre Privilégios e Imunidades das Nações
4. As reuniões da Comissão serão realizadas Unidas.
normalmente na sede da Organização das NaArtlgo44
ções Unidas _ou no Escritório das Naçõ~ Unidas
em Genebra.-Entretarito, poderão realizar-se em
qua1quer oUtro lUgar apropriado que a Comissão _ As disposições relativas à implementação do
determinar, após _consulta ao S_ecretário-Geral da presente Pacto aplicar~seMão sem prejuízo dos
Organização das Nações Unidas e aos Estados procedimentos instituídos em matéria de direitos
- Partes interessados.
hl.llllanos pelos_- ou em virtude dos mesmos
5. O Secretariado referido no- artigo 36 tam- -instrumentos constitutivos e pelas Convenções
bém prestará serviços às comissões designadas da Organização das Nações Unidas e das agên~
em virtude do presente artigo.
das especializadas e não impedirão que os Esta6. As infonnações_obtldas-e coligidas pelo Co- dos- Partes venham a recorrer a outros procedimitê colocadas à disposição da Comissão, a qual mentos para a solução de controvérslas, em conpoderá solicitar aos Estados Partes interessados formidade com os· acordos internacionaiS gerais
que lhe forneçam qualquer outra informação per- ou especiais vigentes entre eles.
tinente.
7. Após haver estudado a questão sob todos
Artigo 45
os seus aspectos, mas, em qualquer caso, no
prazo de doze meses ap6s dela ter tomado conheO""'Comitê submeterá à Assembléia Geral, por
cimento, a Comissão apresentará um relatório ao intermédio do Conselho EConOiriico e Social, uni
Presidente do Comitê, qüe o encaminhará aos
reJãtório sobre suas atividades.
Estados - Partes interessados:
a) Se a Comissão não puder terminar o_ exame
PARTE V
da questão, restringir-se-á, em seu relatório, a
uma breve exposição sobre o· estágio em- que
Artigo 46
se encriritra o exame da questão;
·
b) Se houver sido alcançada uma solução
amistosa para a questão, baseada no respeitO dos
Nenhuma disposição do presente Pacto poderá
direitos humanos reconhecidos no presente Pacser interpretada em detrimento das disposições
to, a c-om1ssãõ resfringir-se-á, em 'seu relatório, da Carta -das Nações Unidas e das constituições
a uma breve exposiçêo dos fatos e da solução das agências es~clalizadas, as quais definem as
alcançada;
responsabilidades respectivas dos diversos ór--c) Se não houver sido alcançada solução nos gãos da Organização das Nações Unidas e das
termos _da alínea b, a Comissão incluirá no relató- agências espE!cializadas relativamente às quesrio suas conclusões sobre os fatos relativos à tões tratadas no presente Pacto.
questão debatida entre os Estados Partes interesArtlgo47
sados, assim como sua opinião sobre possibilidade de solução amistosa para a questão; o relatório incluirá as observações escritas e as atas
Nenhuma disposição do presente Pacto poderá
das obseroações orais feitas pelos Estados- Par- ser interpretada em detrimento do direito inerente
tes interessados;
_
a todos os povos de desfrutar e utilizar plena e
d) Se o relatório da Comissão for_ apresentado
livremente suas riquezas e seus recursos naturais.
nos termos da alínea c, os Estados- Partes interessadoS-comunicarão, no prazo de três meses
a contar da data do recebimento do relatório, ao
PARTE VI
Presidente do Comitê se aceitaJtl ou não os termos do relatório da Comissão.
Ártlgo48
As dispOsições do presente artigo não prejudicãrão as atribuições do Comitê previstas no
1. O presente Pacto está aberto à assinatura
artigo 41.
de todos os ~Qos _Membros da Organização
9. Todas as despesas dos membros da Codas Nações Urrldas ou membros de qualquer de
mrssãb serãO repartidas eqüitativamente entre os
suas agências especializadas. de todo Estado-ParEstados- Partes interessados, com base em estite do Estatuto da Corte lntemadomal de Justiça,
mativas a serem estabelecidas pelo Secretár!obem como de qualquer outro Estado convidado
Ger.,J da Organizaçã_o das Nações Unidas.
• pela Assembléia Gerol a tornar-se Porte do prelO. O Secretário~ Geral da Organização das
sente Pacto.
Nações Unidas poderá, cas_o seja necessário, pa~
gar as despesas dos membros da Comissão antes
2. O présertte Pacto está sujeitO a ratificação.
que sejam reembolsadas pelos Estados Partes
Os instnunentos de ratificação semo depositados
junto ao Secretário-Gero! da Organlzaçilo das Nainteressados. em conformidade com o parágrafo
9'i'.do presente artigo.
ções Unidas.

a
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3. O presente Pacto está aberto à adesão de
qualquer dos Estados mencionados no porlografo
19 do presente artigo.
-

a todos os Estados referidos no parágrafo 19 do
referido artigo:
-

4. Far-se-á a adesão mediante depósito do

bielas em conformidade com o artigo 48;
b) a data de entrada em vigor do P~cto nos
termos do artigo 49, e a data de entrada em vigor
de quaisquer emendas, nos termos do artigo 51.

instrumento de adesão junto ao Secretário-Geral

da Organlzaçóo das Nações Unidas.
5. O Secretário-Geral da Organização das Nações a,udás informará todos os Estados que hajaiJI. aSsinado o presente Pacto ou a ele aderido
/dô_.depósito de cada instrumento de ratificação

·" ou adesão.
Artlgo49
1. O presente Pacto entrará em vigor três meses após a data do depósito, junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, do

a) as assinaturas, ratificações e adesões ~e

2.

Para os Estados que vi~rem a ratificar o

presente Pacto ou a ele aderir após o depósito
do trigésimo-quinto instrumento de rotificação ou

adesio. o presente Pacto entrará em Vigor três

meses após a data de depós~o. pelo Estado em
questão, de seu instrumento de ratificação ou ade-

são.
Artigo 50

Aplicar-se-io as disposições do presente Pacto,
sem que1lquer limitação ou exceção, a todas as

unidades constitutivas dos Estados federativos.

I. Qualquer Estado-Parte do presente Pacto
poderá propor emendas e depositá-las j.mto ao
Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. O Secretário-Geral comWlicará todas as pro-

postas de emenda aos Estados-Partes do presente Pacto, pedindo-lhes que o notifiquem se
desejam que se convoque uma conferência dos
Estados-Partes destinada a examinar as propostas
e submetê-las a votação. Se pelo menos um terço
dos Estados- Partes se manifestar a favor da referida convocação, o Secretário-Qeral convocará a
conferência sob os auspicias da OIJlanlzação das
Nações Unidas. Qualquer emenda adotada pela
maioria dos Estados-Partes presentes e votantes
na conferência será submetida à aprovação d<l
Assembléia Geral das Nações Unidas.

2. Tais emendas entrarão em vigor quando
aprovadas pela Assembléia Geral das Nações Unidas e aceitas em conformidade com seus respec~
tivos procedimentos constitucionais, por uma
maioria de dois terços dos Estados-Partes no presente Pacto.
3. Ao entrarem em vigor, tais emendas serão
obrigatórias para os Estados Partes que as aceitaram, ao passo que os demais Estados--Partes permanecem obrigados pelas disposições do presente Pacto e pelas emenda anteriores por eles
ac~.

Artigo 52

Independentemente das notificações previstas
no parágrafo 5• do artigo 48, o Secretário-Geral
da Organização das Nações Unidas comunicará
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ri~ sob tutela, deverão promover o exercido do
direito à autodeterminação e respeitar esse direito,
. em conformidade com as disposições da Carta
das Nações Unidas.

PARTEIT

Artigo 53
1. O presente Pacto, cujos textos em chinês,.
espanhol, francês, inglês e russo são igualmente
autênticos, será depositado nos arquivos da Organização das Nações Unidas.
2. O Secretário-Geral da Organização das Nações GrUdas encaminhará cópias autenticadas do
presente Pacto a todos os Estados mencionados
no àrtigo 48.

1. Cada Estado-Parte do presente Pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço
próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômico
e técnico, até o mbimo de seus recl,U'sos c&sponíveís, que visem a assegurar, progreSsivamente,
por todos os meios apropriados. o pleno exercício
dos direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legis-

PACTO INlERNA.OONAL SOBRE DIREITOS

lativas.
2. Os Estodos-Partes do presente Pacto éom-

trigésimo-quinto instrumento de ratificação ou

adesão.

Quinta-feira 25

ECONÓMICOS, SOCWS E CULTGRAIS

prometem-se a garantir que os direitos nele enun. ciados se exercerão sem discriminação algwna
por motivo de raça. cor, sexo,lingua, religião, opi·
nião politica ou de outra natureza, origem nacional
Os Estados-Partes do presente Pacto,
ou social, situação econômica, nascimento ou
Con~eiando que, em conformidade com os qualquer outra situação.
prin_9pios proclamados na Carta <las Nações Uni3. Os países em desenvolvimento, levando
~ o reconhecimento da dignidade inerente a
devidamente em consideração os direitos humatodos os membros da famDia humana e dos seus nos e a situação econômica nacional, poderão
direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamendetenninar em que medida garantirão os direitos
to da l~rdade, da justiça e da paz no mundo.
econômicos reconheCidos no presente Pacto
Reconhecendo que esses direitos decorrem da àqueles que não sejam seus nadonals.
dignidade inerente à pessoa humana.
Reconhecendo que, em conformidade com a
Declaração Universal dos Direitos do Homem, o
ideal do ser humano livre, liberto do temor e da
Os Estados-Partes do presente Pacto eompromiséria, não pode ser realizado a menos que se
criem condições que permitam a cada um gozar meteri1.-se a~assegurar a homens e mulheres
de seus direOO. econ6micos, sociais e culturais, igualdade. nO gozo de todos os dlreitos econômicos, sóciais e culturais enumerados no preassim como de seus direitos civis e políticos,
Consid.,-ando que a Carta das Nações Unidas sente Pacto.
impõe aos Estados a obrigação de promover orespeito universal e efetivo dos direitos e das liber·
dades do homem,
eampreenaenao que o indMduo, por ter deveOs Estados-Partes do presente Pacto reconheres para com seus semelhantes e para com a cem que, no exercício dos direitos assegurados
cõletividade a que pertence, tem a obrigação de em conformidade com o presente Pacto pelo Eslutar pela promoção e observância dos direitos tado, este. poderá submeter tais direitos unicareconhecidos no presente Pacto,
mente às limitações estabelecidas em lei, somenAcordam o seguinte:
te na medida compatível com a natureza desses
direitos e exclusivamente com o objetivo de favoPARTE I
recer o bem-estar gera] em uma sociedade democrática.
Artigo 1•

Artigo 5•
I. Todes os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, detenninam
livremente seu estatuto porrtico e asseguram livremente seu desenvolvimento econômfco, social e
cultural.
2. _ Para a consecução de seus objetivos, todos
os povos podem dispor livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais, sem prejufzos
das obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional, baseada no priné.~pio do
proveito mútuo, e do Direito Internacional. Em
caso algum, poderá um povo ser privado de seus
próprios meios de subsistência.
3. Os Estados-Partes do presente Pacto, in·
dusive aqueles que tenham a responsabilidade
de administrar tenitórios não-a:utônomos e terJitõ.

1. Nenfluma das disposições do presente
Pacto poderá ser interpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer
direito de dedicar-se a ~squer ativklades ou
de praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir os direitqs ou liberdades reconhecidos no presente Pacto ou impor-lhes limitações
mãis oam-ptas do que aquelas nele previstas.
2. Não se admitirá qualquer resbição ou sus-pensão dos dire.itos humanos fundamentais re<:o-nheddos ou vigentes em qualquer país em virtude
de leis, convenções, regulamentos ou costumes,
sob pretexto de que o presente Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau.
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PARTEm

ou para protegei os -direitos e as liberdades das
demais pessoas:
d} O direito de greve, exercido de conformidade com as leis de cada pais.
2. -O presente artigo não impedirá que se sub1. Os Estados-Partes do presente Pacto reco;-- nlet:aã restrições legais o exercício desses direitos
nhecem o direito ao trabalho, que compreende
pelos membros das forças armadas, da polícia
o direito de toda pessoa de ter a possibilidade
ou da administração pública.
de ganhar a vida mediante um trabalho livremente
3. Nenhwna das disposições do presente artiescolhido ou aceito, e tomarão medidas apropria· go permitirá que os Estados- Partes da Convendas para salvaguardar esse direito.
ção de 1948, da Organização Internacional do
2. As medidas que cada Estado-Parte do preTÍ'abalho, relativo à liberdade sindical e à proteção
sente Pacto tomará a fim de assegurar o pleno do direito sindical, venham a adotar medidas leexercício desse direito, deverão incluir a orientagislativas que resbinjam - ou a aplicar a lei de
ção e a formação técnica e profissional., a eJabomaneira a restringir - as garantias previstas na
raç:ão de programas, normas e e técnicas aproreferida Convenção.
priadas para assegurar um desenvolvimento ec:onômlco, social e cultural constante e o pleno emprego produtivo em condições que salvaW:J8rdem
aos individuas _o gozo das llbe:rdacles pOlíticas e
Os Estados-Partes do presente Pacto reconhe~
econômicas fundamentais.
cem o direito de toda pessoa à previdência social,
inclusive ao seguro social.
Artigo 10

Os Estados-Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda peSS08 de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem especialmente:
a) Uma remuneração que proporcione, no mínimo, a todos os trabalhadores:
I) Um salário eqilitativo e uma remuneração
igual por um trabalho de igual valor, sem qualquer
distinção; em particular, as mulheres deverão ter
a garantia de condições de trabalho não inferiores
às dos homens e perceber a mesma remuneração
que eles por trabalho igual;
I) Orna existência decente para eles e suas fa~
mnias, em conformidade com as disposições do
presente Pacto;
b) A segurança e higiene no trabalho;
c) Igual oportunidade para todos de serem
promovidos. em seu trabalho, à categoria superior
que lhes corresponda, sem outras considerações
que as de tempo de trabalho e capacidade;
d) O descanso, o lazer, a limitação razoável
das horas de trabalho e férias periódicas remune~
radas, assim como a remUl'leração dos feriados.

Artigo&
I. Os Estados-Partes do presente Pacto comprometem-se a garantir:
a) O direito de toda pessoa de fundar com
outros sindicatos e de filiar-se ao sindicato de
sua escolha, sujeitando-se unicamente aOs estabJtos da organização interessada, com o objetivo
de promover e de proteger seus interesses econômicose sociais. O exercício desse direito só poderá ser objeto das resbições previstas em lei e que
sejam necessárias, em uma sociedade democrática, no interesse da segurança nacional ou da
ordem pública, ou para proteger os direitos e as
liberdades alheias;
b) O direito dos sindicatos de formar federações ou confederações nadonais e o direito desta
de formar organizações sindicais internacionais
ou de filiar-se às mesmas.
c} O direito dos sindicatos de exercer livremente suas atividades, sem quaisquer limitações
além daqueJas previstas em lei e que sejam necessárias, em uma sociedade democrática, no interesSe da segurança nacional ou da ordem pública,

Os Estados-Partes do presente Pacto reconhecem-que:
1._conceder à- família, que é ele-mento natural e fundamental dasociedade, a mais
ampla proteção e assitência possíveis, especialmente para --a -sua- ConSfihiiÇão e enquanto ela
for responsável pela criação e educação dos filhos. O matrimónio deve ser contraído como o
livre consentimento dos futuros_ cônjuges.
. 2. Deve-se conceder proteção especial às
mães por um período de tempo razoável antes
e depOis do parto. Durante esse petiodo,-deve-se
conceder_ às mães que trabalham licença remunerada ou liCerlça acompanhada de berieficios previdenciárlos adequados.
3. Devem-se adotar medidas especiais de
proteção e assitência em prol de todas as crianças
e adolescentes. sem distinção alguma por motivo
de filiação ou qualquer outra condição. Devem-se
proteger as crianças e adolescentes contra a exploração económica e social. O emprego de
criariças e adolescentes em trabalhos que lhes
sejam nocivos à moral e a saúde ou que lhes
façam correr perigo de vida, ou ainda que lhes
venham a prejudic21r o desenvolvimento normal,
será punido por lei.
Os Estados devem também estabelecer limites
de idade sob os quais fique proibido e punido
por lei o emprego assalariado da mão-de-obra
infantil.

neve-se

o
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as medidas, inclusive programas concretos, <J.Je

se façam necessárias para:
a) Melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de gêneros alimentícios pela
plena utilização dos conhecimentos técnicos e
científicos, pela difusão de princípios de educação
nutricional e pelo aperfeiçoamento ou reforma
dos regimes agrários, de maneira que se assegurem a exploração e utilização mais eficazes dos
recursos naturais;
b) Assegurar uma repartição eqUitativa dos recursos alimentícios mundiais em relação às necessidades, levando-se em conta os problemas
tanto dos países importadores quanto dos exp<>J">o
tadores de gêneros alimentícios.
Artigo 12 ·

1. Os Estados-Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar
o mais elevado nível possível de saúde ffslca e
mental.
2. f\5 medidas que os Estados-Partes do presente Pacto deverão adotar com o fim de assegurar o pleno exercício_ desse direito incluirão as
medidas que se façam necessárias para assegu-

rar·

~) Adiminuição da mortinatalidade e da mortalidade infaltil, bem como o desenvolvimento são
das crianças;
b} A melhoria de todos os aspectos de higiene
do trabalho e do meio ambiente;
~c) A prevenção e o tratamento das doenças
epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras,
bem como a luta contra essas doenças;
d) A criação de condições que assegurem a
todos assistência médica e serviços médicos em
caso de enfermidade.
Artigo 13

1. Os Estados-Partes do presente Pacto reconhecem o direito de_ toda. pessoa à educação.
Concordam em que a educação deverá visar ao
pleno desenvolvimento da personalidade humana
e do sentido de sua hignidade e_ fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Concordam ainda em que a educação
deverá capacitar todas as pessoas a participar efetivamente_ de uma socledade livre, favorecer a
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações -e entre todos os grupos raciais,
étnicos ou religiosos e promover as atividades
das Nações Unidas em prol da manutenção da

Artigo 11

paz.
2.- -Os Estados-Partes do presente Pacto reco-

1. Os Estados-Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de
vida adequado para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria contínua de
suas condições de vida. Os Estados·Partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido;
a importância esSencial da cooperação interna·
cional fundada no livre consentimento.
2. Os Estados-Partes do presente Pacto, reconhecendo o direito fundamental de toda pessoa
de estar protegido contra a fome, adotarão, individualmente e mediante cooperação internacional,

nhecem que, com o objetivo de assegurar o pleno
exercício desse direito:
a) A educação primária deverá ser obrigatória
e acessível gratuitamente a todos;
b) A educação secundária em suas diferentes
formas, inclusive a educação seamdária técnica
e profissional, deverá ser generalizada e tomar~se
acessível a todos, por todos os meios apropriados
e, principalmente, pela implementação progressiva do ensino gratuito;
c) A educação de nfve1 superior deverá Igualmente tomar-se acessível a todos, com base na
capaddade de cada um, por todos os meios apropriados e, principalmente, pela implementação
progressiva do ensino gratuito.
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d) Dever~se-á fomentar e intensificar na medida do possfvel, a educação de bose
aquelas
pessoas que nio receberam educação primária
ou não concluíram o ciclo completo de educação
primária
e) Será preciso proseguir atlvamente o desenvolvimento de uma rede escolar em todos os rúveis de ensino, implementar-se um sistema ~
quado de bolsas de esb.ldo e melhorar continuamente as condições materiais do corpo docente.
3. Os Estados Partes çJo presente Pacto comprometem-se a respe[tar a liberdade dos País e. quando for o caso, dos tutores legais - de
escolher para seus filhos escolas distintas daquelas criadas pelas autoridades públicas, semPre
que atendam os padrões mínimos de ensino prescritos ou aprovados pelo Estado, e de fazer com
que seus filhos venham a receber~ educação religiosa ou moral que esteja de acordo com suas
próprias convicções.
4. Nenhuma das disposições do preSente artigo poderá ser interpretada no sentido de restringir

posições da presente parte do Pacto, relatório sobre as medidas que tenham adotado e sobre o
progresso realizado com o objetivo de assegurar
a observância dos direitos reconhecidos no Pacto.
2. _ a) Todos os relatórios d-everão ser encaminhados ao Secretário--Geral da Organização
das Nações Unidas. o qual enviará: c6pías dos
mesmos ao Conselho EcOnómico e Social, para
exame de acordo com as disposições do presente
Pacto. _ -· _.
_ .
b) O Secretário-Geral da OrganizaÇão das Nações Unidas encaminhará também às agências
espedaliza~as ~~pias dos relatórios - ou de _todas as partes pertinenteS dOs mesmos - enviados pelos Estados Partes do presente Pacto que
sejam igualmente membros das referidas agências especializadas, na medida em que os relatóri_os,. ou partes deles, guardem relação com questões que sejam da competência de tais agências,
nos termos de seus respectivos instrumentos
conSblutivos.

a liberdade de indivíduos e de entidades de criar
e dirigir instib.Jições de ensino, desde que respei-

Altigo 17

pan;

tados os principies enunciados no parágrafo 1Q
do presente artigo e que essas instituições observem os padrões n:'ínimos prescritos pelo Estado.

Altigo 14
Todo Estado Parte do presente Pacto que, no
momento em que se tomar Parte, ainda não tenha
garantido em seu próprio território ou territórios
sob sua jurisdição a obrigatoriedade e a gratuidade da educação primária, se compromete a
elaborar e a adotar, dentro de um prazo de dois
anos, um plono de ação detalhado destinado à
knplementação progressiva. dentro de um níunero razoável de anos estabelecido no próprio plano,
do principio da educação primária obrigatória e
gratUta para todos.

1. Os Estados Partes do presente Pacto apre-sentarão seus relatórios por etapas, segundo um
programa a ser estabelecido pelo Conselho Ec-o-nômico e Social no prazo de um ano a contar
da data da entrada em vigor do presente Pacto,
após consulta ·aos Estados Partes e às agências
especializadas interessadas.
2. Os relatórios poderão indicar os fatores e
as dificuldades que prejudiquem o pleno cwnprfmento das obrigações previstas no pres_ente Pac-

to.
3. Caso as informações pertinentes já tenham
sido encaminhadas à Organização das Nações
Gn!_c:fas ou a uma agência especializada por um
Estado Parte, não será necessário reproduzir as
referidas informações, sendo suficiente uma referência precisa às mesmas.
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Altigo20

. Os Esta~o~ P~ do presente Pacto e as agêncsas especialiZadas Interessadas poderão encaminhar ao Conselho Ec_onômico e Social comentários sobre qualquer recomendação de ordem
geral feita em virtude do artigo I 9 ou sobre qualquer referência a uma recomendação de_ ordem
geral que venha a constar de relatório da Comissão de Direitos Hurmnos ou de qualquer documento mendonado_ no referido relatório.
Altigo21
O Conselho Econôinlco e Social pódefâ ·apresentar ocasiona1mente à Assembléia Geral relatórios que contenham recomendações de Cafáter
gera~ bem como resumo das informações recebidas dos Estados Partes do presente Pacto e das
agências especializadas sobre as medidas adotadas e o progresso realizado com a finalidade de
2lSSe9U!"U" a observância geral dos direitos reconheciJ,Iós no presente Pacto.
.

Altigo22
O Conselho Econõmico e Social poder6 levar
ao ~onhecime~to de. outros 6.rgãos da Organizaçao das Naçoes Unidas, de seus érgãos subsidiários e das agências especializadas interessadas, às quais incumba a prestação de assistência
técnica, quaisquer questões suscitacJas nos relatório_s mencionados nesta parte do presente pà_éto
que possam ajudar essas entidades e pronuncíar-se, cada uma dentro de sua esfera de competência, sobre a conveniência de medidas internacionais que possam contribuir para a implementação efetiva e progressiva do presente Pacto.

Altigo23

Altigo 15
Altigo 18
cem a cada indivíduo o direito de:
a) porticipar da vida cultural;
d) desfrutar o progresso científic;p_ e suas aplicações;
c) beneficiar-se da proteção dos interesses
morais e materiais decorrentes de toda a produção cientffica, literária ou artística de que seja au-

tor.
2. As medidas que os Estados Partes do Pre-

sente Pacto deverão adotar com a flllO!ldade de
assegurar o pleno exerdcio desse d~ito incluirão
aquelas ne<:essárias à conservação, ao desenvolWnento e à difusão da ciência e da cultura.
3. Os Estados Partes do presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade indisPensável
à pesquisa clent!fica e à atividade criadora.
4. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem os beneficias que derivam do fomento
e do desenvolvimento da cooperação e das relações internacionais no domWo da ciênCia e da
cultura.
·

PARTE IV
Altigo 16
1. Os Estados Partes do presente Pacto com, prometem-se a apresentar, de acordo com as dls-

Os Estados Partes do presente Pacto concor-

dam em que as medidas de ordem intemaçfonal

Os Estados Partes do presente Pacto reconhe-

Em virtude das responsabilidades que lhe são
conferidas pela Carta das Nações llidas no domínio dos direitos humanos e das liberdades fimdamentais, o Conselho Econõmlc'o e Social poderá concluir acordos com _as agências especiali~
zadas_sobre a apresentação, por estas, de relatórios relativos aos progressos realizados quanto
ao cumprimento das disposições do presente
Pacto que corresp~am ao ~ campo de ativida.de. Os relatórios poderão incluir dados sobre
as decisões e recomendaçõe:s referentes ao cumprimentO das disposições do presente Pacto adot~.dos pelos órgãos competentes das agências es-

pecializadas.

.
Altigo 19

O Conselho Económico e Social poderá encaminhar à COmissão de Píreltos Humanos, para
fins de estudo e de recomendação de ordem geral, ou para informação, caso juJgue apropriado,
os relatório concernentes aos direitos humanos
que apresentarem os Estados nos termos dos
artigos 16 e 17 e aqueles concernentes aos direitos humanos que apresentarem as agê!lcias espe-cializadas nos termos do artigo 18.

destinadas a tomar efetivos os direitos~reconhe
cidos n? referido Pacto, incluem, sobretudo, a
conclusao de convenções, a adoção de recomendações, a prestação de assistência técnica e a
organização, em conjunto cOm os governos inte·
ressados, e no intuito de efetuar consultas e reali·
zar ~dos, de reuniões regionais e ele reuniões
técnicas.
.
.·

Altigo24
Nenhuma das disposições do presente Pacto
poderá ser interpretada em detrimento das disposições da. Carta das Na_ções Unidas ou das constituições das agências especia]izadas, as quais defi~
nem as responsabilidades respectivas dos diversos órgãos da Organização das Nações Unidas
e agências especializadas relativamente às mat~
rias tratadas no presente Pacto.

Altigo25
Nenhuma das disposições do presente Pacto
poderá ser interpretada em detrimento do direito
in~te a todos os povos de desfrutar a utilizar
plena e livremente Suas riquezas e seuS recursos
naturais.
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PARTE V
Artlgo26
1. O presente Pacto está aberto a assinatura

de todos os Estados· ~mbros da Organização
das Nações Unidas ou membros de qualquer de
suas agên.cias especializadas, de todo Estado Par-te do Estátut:o da Corte-lntemadona1 de Justiça,
bem como de qualquer outro Esta"do convidado

pela Assembléia Geral das Nações Unidas a tornar-se Parte do presente Pacto.
_
2. O presente Pacto está sujeito a ratificação.

Os instrumentos de ratific~ão serão depositados
junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.
3. O presente Pacto está aberto à_ a_desão de
qualquer dos Estados mencionados no parágrafo
1' do presente artigo.

ram, ao passo que os demais Estados Partes permanecem obrigados pelas disposições do prew
sente Pacto e pelas emendas anteriores por eles
aceitas.
Artlgo30

Independentemente das notificações previstas
no parágrafo 5• do artigo 26, o Se<:retário-Geral
da Organização das Nações Unidas comunicará
a todos os Estados mencionados no parágrafo
l~'_do_referido arti~
-a) as assinaturas, ratificações e adesões rece~
bidas em confonnidade com o artigo 26;
b) a data de entrada em vigor do Pacto, nos
tennos do artigo 27, e a data de entrada em vigor
de quaisquer emendas, nos termos do artigo 29.
Artlgo31

4. Far-se-á a adesão medíante depósito do
instrumento de adesão junto ao Secretário-Geral _
da Organização das Nações Unidas.
5. OSecretário-Geral da Organização das Nações Onidas informará todos os Estados que hajam assinado o presente Pacto ou a ele aderido
do depósito de cada instrumento de ratificação
oU adesão.

Altlgo27
1. O presente Pacto entntrá em vigor três me-ses após a data do depósito, junto ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, do

bigésimo quinto instrumento de ratificação ou
adesão.
2.

Para os Estados que vierem a ratificar o

presente Pacto ou a ele aderir após o depósito
do trigésimo quinto instiumento de ratificação ou
adesão, o presente Pacto entrará em vigor três
meses após a data de depós~o. pelo Estado em
questão, de seu instrumento de ratificação ou adesão.
Altlgo28
Aplicar-se-tio as disposições do presente Pacto,
sem qualquer limitação ou exceção, a todas as
WlÍdades constitutivas dos Estados federativos.
Artlgo29

1. Qualquer Estado Parte do presente Pacto
~erá propor emendas e despositáwlas junto ao
secretário-Geral da Organização das Nações Unidas. O Secretário-Geral comunicará todas as propostas de emenda aos Estados Partes do presente
Pacto, pedinOO..Ihe que o notifiquem se desejam
que se convoque uma conferênda dos Estaso
Partes destinada a examinar as propostas e sul>meté-las a votação. Se pelo menos um terço dos
Estados-Partes ·se manifestar a favor da referida
convocação, o Secretário-Geral convoCará a con~
f~nda sob os auspícios da Organização das Naw
ções Unidas. Qualquer emenda adotada pela
maioria dos Estados Partes presentes e votantes
na conferência será submetida à aprovação da
Assembléias Geral das Nações Unidas.
2. Tais emendas entrarão em vigor quando
aprovadas pela Assembléia Geral das Nações Unidas e aceitas, em conformidade com seusrespe<:w
tivos procedimentos constitucionais, por uma
maioria de do(s terços dos Estados Partes no pre-

sente Pacto.
3. Ao entrarem em vigor, tais emendas serão

obrigatórias para os Estados Partes que as aceita~
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O presente Pacto, cujos textos em chinês, espanhol, francês, inglês e russo são igualmente autênciso, será depositado nos arquivos da Organização das Nações Unidas.
2. O-Secretár:io--Gera1 da Organização das Nações Unidas encaminhará cópias autênticos do
presente Pacto a todos os Estados mencionados
no artigo 26.

Aviso n• 833-SUPAR.
Em 26 de novembro de 1985.

o SenhOr
Deputado Haroldo Sanford
DO. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
BrasOia-DF
Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário;
Tenho a"honra de encaminhar a essa Secretária
a mensagem do ExCelerltíssíriiO Seriho_r Presidente da República, acompanhada de expoSiÇão de
motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, relativa a textos do Pacto Internacional sobre Direitos CMs e Políticos e do Pacto
Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais
e Culturais, ambos aprovados. junto com o Protocolo Facultativo reJativo a esse último Pacto, na
XXI Sessão (1966) da Assembléia Geral das Nações Unidas.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e conside-ração.- José Hugo Cutelo Bronco, MinistroChefe do Gabinete CIVil.
A Sua Excelência

Deixa a i:adeim da Presidénda o Sr. José
fgn~cio

Ferreirtt, que é

ocup11çf~

pelo Sr.

Humbetto LucentJ.

O SR- PRESIDEI'I11! (Humberto Lucena) O Expediente lido vai à pubficação.
Sobre a mesa, docwnento que vai ser lido pelo
Sr. Primeiro-Secretário.

É lida a seguinte

RESOLOÇÁO
N<' 59, de 1987
Constitui Comlsláo de Inquérito
Nos termos do art 170, alinea "a", do Regimento Interno, ê constituída, no Senado Federal,

uma Comissão de Inquérito, compoata de g (nove) membros, para o fim de, no prazo de 60 (sessenta) dias, apurar as irregularidedes e seus resw
ponsáveis pelas importações de alimentos, por
órgãos governamentais, confonne notícias vek:u·
lactas por toda imprensa nacional e tarrib&n consideradas de tanta importância que prcwoc:aram
uma Comissão de Sindidncia através do Gabinete- Ovil da Prt!sídêncta- da _ReQ11bUcã.
~
sOla das Sessões, 24 de junho de 1987. Mauro Borges- Jutahy ~- a.JLeite Cllaves - Vlrgllo

-

P-"---CWá

TávoraJúnior- Louremberg Munes Roduo- Llm>loler- -lbl-

Borges----

mundol.yni--FIIlo-Genonc.m..
- - d e Llnor-

-Antanlo

F-

Ruy lloocelu
-Pompeu ele Souza -[AqJalliiD PeresCluogu Rodrlguea - Fem~~Ddo ttenn..,e
Mouro

c.rdoso---...-.._ ""--

Jtaho--..- CorriMo- Hugo rt.pole6o

- Dlwalclo llwuagy.
O SR. PRE8IDEl'ITE (Humberto Lucena) O docwnento lido contém subescritores em número suficiente para constituir, desde logo, Resoluçloo do Senado Federal, nos termos do ort. 170,
letraa, do Regimento Interno.
Será publicada para que produza os devidos
efeitos.
Para a Comissão Parlamentar de Inquérito, as-sim constituída, a Presidência fará, oportunamente, as designações, de acordo com as indicações
que receber das lideronças.
O SR. PRESIDEI'I11! (Humberto Lucena) Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo

Sr. Primeiro-Secretário.

I! lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N<' 22, de 1987
Altera • leglolaçio trtbutóllla fedend,
poora ~ lnc:entl..,. n.c.ls relatlv""
à explonoçlio de empreendimento. ln-~na6readeatua

çiodalludeneedá-~.

O CongreSSo Nadcinafdecreta:
Art. l ~ A partir do exercido fmanc::eiro de
1988 ficam revogados todos os dispositivos legais
pertinentes a inç_entivos fiscais relativos à isenção
e redução do imposto e adicionais não restituíveis
inclâ~es sobre o lucro da explo111Ção de em-_
preendímentos industriais petroqufmicos a se instalarem na área de atuação da Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste- Sudene.
Parágrafo único. A revogaÇão de que tata este
artigo alcança os projetas de modernização, ampliação, ou diversificação de empreendimentos
industriais petroquímicos a se instalarem naquela

área.
Art. 2 9 A partir do exercício financeiro de
1988, lO% (dez por cento) dos recursos objeto
da revogação proposta no artigo anterior, serão

destinados aos programas de desenvolvimento
da Sudene.
Art. Y' Esta lei entrará em vigor na data de
sua pubUcação.
Art 4~' Revogam-se as disposições em conw
trárío, especialmente o disposto nos arts 58 e
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59, da Lei n' 7.450, de 23 de dezembro de 1985,

no que for aplicável.
Justlftcaçio

Uma das ponderáveis dlcotomias existentes
atualmente no País, sem dúvida nenhuma, são
os incentivos fiscais existen~ na área da Sudene,
onde o retomo_ ~neflcia as empresas que ali se
instaJam, em detrimento daquele a que os incentivos se propõem, que é a ascençáo económica
e social da grande massa humana no Nordeste.
Nesse sentido, acreditamos que os mecanis-

prioritários para a região da Sudene, hoje ainda
não implementado por falta de suporte financeiro.
Por tudo iSso, o projeto de lei ora proposto
se constitui _numa alternativa eficaz para se alcançar um desenvolvimento harmónico do Nordeste,
na medida em que a sistemática de conce$ilo
de incentivos vigente tende a perpetuar bolsões
de riqueza inseridos em um universo de miséria.
Sala das Sessões, 24 de junho de 1987. C8Jios ChlllrellL
LEGISU.ÇÃ.O aTADA

mos de incentivos fiscais ou financeiros espedficos da política de industriCilização do Nordeste,

segundo o detalhamento constante do Primeiro
Plano Nacional de Desenvolvimento, elaborado
no âmbitD do Ministério da Indústria e do Comércio, dá bem uma imagem dos objetivos a serem
perseguidos, consoante se vê a seguir:
"Deverão ser submetidos ~ profundo pro-

cesso de aperfeiçoamento. Neste_ contexto,
cabe mencionar a adoção de critérios mais
seletivos e objetivos na conces~o dos beneffdos e seu uso cOOrdenado com os instrumentos de aplicação a nivel nacional. Além
disso, será fundamental que o volume dos

incentivos seja dosado em função das reais
diferenças regionais de rentabilidade privada
dos empreendimentos, de modo a evitar a
concessão exagerada de benfícios, a criação
de empreendimentQs sem poder competitivo, e outras distorções."

A manutenção da atual Política de Incentivos
poderá implicar na expansão de áreas industriais
já saturadas, ou na implantação de um novo Pólo
Petroquímica, ou a ampliação do Pólo do Nordeste, antes da consoli_d_ação do Pólo Petroquí~lcodoSul.

Cumpre salientar -que, atualmente, a meta primeira é o combate sem trégua à inflaç-ão. Este
combate deve ter como premissa maior o enfrentamento dos problemas vitais, dos quais se sobressai o déficit público. Para tanto, ou se busca
meios de aumentar a receita, ou setenta por todos
os caminhos viáveis diminuir as despesas.
Uma das formas possíveís de aumento da receita está justamente no corte de incentivos. os que
ainda existem na área da Sudene.
Cabe destacar que a região Sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, tem dado sua
contribuição, por ~emplo, com o cOrte recente
do subsídio do trigo, tendo sido também suspensa
a programação de ampliação da COPESUL, que,
como sabemos, não conta com incentivos, como
ocorre com a Bahia.
Acreditamos que o correto, agora, será aCabar
com o privilégio que já ajudou tanto a Bahla, igualando os pólos, ensejando desenvolvimento harmónico das dif'erentes regiões e desconcentrando
estrategicamente as atividades petroquímicas.
Nossa-expectativa é de que essas medidas fortaleçam a economia de mercado.
Destinar à Sudene 10% (dez por cento) dos
incentivos que-ora se propõe sej~ revogados,
temos certeza. propiciará uma distribuição mais
equânime dos mesmos aos diversos Estados da
região, evitando-se a fuga dos recursos para outras regiões, conforme se observa atualmente.
Certamente a medida proposta viabilizará o desenvolvimento de uma gama maior de programas

LEI N• 7.450,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1985

ou-

Altera aleghlaçio til>utória fecknol e
dá

provld&ldu.

Art. 58. Ficam prorrogados até o exercíco financeiro de 1989 os incentivos fiscais previstos
nos dispositiVos abaixo indicados, com as alterações posteriores;

1-_no artigo 14 daLein•4.239, de27 da junho
de f963;
·
n-no artigo 22 do Decreto-Lei.n• 756, de 11
de agosto de 1969;
m-no artigo 80 do Decreto-Le~ n9 221, de
28 de fevereiro de 1967;
- IV-no artigo 1<~ do Decreto-Lei n" 1.124, de
8 de setembro de 1970; e
V- no artigo 7 9 do Decreto-Lei n9 770, de 19
de agosto de 1969. ·
,.
. Art. 59. Ficaprorrogado,até31-dedezem-bro
de 1988, o prazo lixado pelo artigo 1' do Decreto-Lei n 9 1.898, de 21 de dezembro de 1981, para
in~ação, inodêmizaÇão, ampliação ou diversifi_caÇ:ão de empreendimentos industri~s oU agricoáreas âe atuação da Superintendência
laS,
do Desenvolvimento da Amazônia - Sudam e
da Supeifntendên<:ia do DesenvoMmento do Nordeste~ Sudeile. para-Os efeitos previstos no artigo 13, cfu Lei n• 4239, de 27 de de junho de
1~3, ~no -artigO 23 do Decreto-Lei n 9 7~6._ fie
_11 de agOsto de-1969, e- alterações posteriores.
__ § _}':___ Ficam alterados para atê 10 (dez) anos
Os prazoS
(Jue tratam o artigo·]~, da Lei n<:>
4.239, de 27 de junho de 1963, e o artigo 23,
do Decreto-Lei n9 756, de 11 de agosto _de 1969,
com as alterações posteriomiente introduzidas,
inclusive pelo artigo 3'~, do Decreto-Lei n" 1.564,
·de 29 de julho de 1977.
§ 2 9 Fica o Poder ExeCutivo autorizado a fixar
os prazos de que trata o parágrafo anterior, atendidas as caracteósticas regionais e _a natureza das
atividades deserwolvidas, especialmente para efeito de estimular a exploração de recursos naturais.
...................__- ..........,...__, ....

nas

ae

__

__,~·---··~-~-·~~·.·

_ O SR. PRESIDE!'ITI! (Humberto Lucena) O Projeto Hdo vai à publicação.
O SR- PREsiDE!nl! (Humberto Lucena) A Presidência recebeu, dos prefeitos municipais
de Belo Horizonte (MG), Omelas (RS), Sarandl
e Arapongas (PR), oo Oficies n~ 5120 a 23, de
1987, solicitando retificação das Resoluções n"'s
250,337,391, de 1986, e35, de 1987,queautorizaram aqueles municípios a contratar operações
de.aíditD.
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Nos termos da Resolução n 9 1, de 1987, a Presidência designará, oportunamente, os Relatores
das matérias.
o SR- PRESIDE!riE (Humberto Lucena) Na sessão_ passada, em virtude de
de quorum, a Presidêricia deixou de submeter ao Plenário proposta no sentido de que o Senodpr Luiz
Viana comparecesse à reunião conjunta dos pai-lamentos EurQPet.i e Latino Americano, que se
realiza em Usboa, Portugal. Nos termos do art.
44, § )9, alinea b do Regimento lntemo, submeto
nesta oportunidade a indicação desta Presidência
ao referendllm do Plenário.
Em-VOtação a proposta.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
_Aprovada. ·
- ·
- Fica aUtorizado o nobre Senador Lulz Viana
a aceitar a missão diplomática.

t•

O SR. PRESIDE!'ITI! (Humberto Lucena) Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo
Sr. Primeiro-5ecretário.
É lida a seguinte
BrasíJia, 19 de junho de 1987.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce-lência que me ausentarei do PaíS a partir de 22
ae jUnho do corrente, para integrar a vm Conferência Euro-Latino-Americana, a realizãr-se em
Usboa, Portugal.
Cordialmente- Lulz Vianll, Senadol:.

O SR. PRESIDE!'ITI! (Humberto Lucena) A comunicação lida vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar
Franco, cOmO Uder do PL
O SR- ITAMAR FRAI'ICO (PL- MG. Como

Uder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores;
A Frente Municipalista Nacional, atuando na
defesa dos interesses dos !TI~c;ípios brasileiros,
promoveu e realizou. em dezembro de 1985, uma
grande marcha de Prefeitos e Vereadore::> de todo
o País à Brasília, com o objetivo de pressionar
e, por fim, consegUir, como al_c;:~qu, por unanimidade do Congresso Nacional, aprovação de
uma Emenda Constitucional que. so_b o n9 27/85,
propiciou aos municípios Drasiletro-:; as· St":gUintes
conquistas:
--~1) aumento de 1% no Fundo de_ Participação
dos Municípios; _
- -- -- ~
_
2) participação na ariecadação da antiga lRO
(TãXa Rodoviária Única), que, posteriormente,
passou a denominar-se IPVA (lnposto Sobre a
Propriedade de Veículos Autom?tore_s), na f~
de50%;
3} ParticipaÇão J\ã-ãrrecadcição do ITR (lmposto sobre Transportes Rodoviários), na faixa de
20%. .
-'
-· - --Srs. Senadores, erri: flagfãnte desciiin.Primento
à Emenda Constitucional a que já nos referimos,
lamentavelmente o Governo Federal vem procedendo à arrecadação do Imposto sobre Transporte Rodoviários sem, no entanto, transferir aos
municípios brasileiros o percentual que lhes é legalmente atribuído. Desde janeiro de 1986, portanto, a União vem se apropriando, incl.evidamen-
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te, de recursos mwücipais, a despeito dos reiterados ~·das lideranças municipalistas junto ao
Presidente da República, aos Ministérios da Fazenda-~~~ Planejamento, ao DNER e ao próprio
Tesouro Nacional, no sentido do cumprimento,
peJo Govemo Federal, da. Lei que detennina sua

transferência.
Cabe ressaltar que tais ...,;,.,.,. são altamente
significativos e fundamentais para os ml.Dlicípios
de grande e médio porte, uma vez que o ITR

indde sobre as atividades das empresas de transporte rodoviário, sobre todos os caminhões e ônibus que circulam pelo Pais.
.•No dia 25 de março próximo passado;por cx:aSiao do grande Encontro Nacional de Municípios
realizado em Brasília, o Senhor Ministro do Plane--'
jamento comprometeu-se com a Comissão de

Prefeitos. especialmente designada pela Frente
Municipalista Naciona1, para acompanhar a trami-

tação e desenvolvimento dos diversos processos
referentes às várias reivindicações na ocasião
apresentadas ao Goveno Federal.
No entanto, passados três meses da promessa
feita a mais de 3.000 Prefeitos e Vereadores presentes ao encontro de Bré1S11ia, nenhuma mec6da
foi tomada no sentido de se reparar tamanho
"equivoco...
Neste momento, mesmo reconhecendo a ilici-

tude de seu comportamento, o Governo Federa!
informa estar disC':fÜndo, a nfvel técnico, a regulamentação da refenda Emenda Constitucional, para efeito da transferência dos recursos. Todavia
klcompreenSível é a demora da atitude prometida:
fato que leva os municípios à desesperança à
incredUidade e à desconfi~ça.
'
Técnicos da SAREM, por sua vez, informam
que a proposta do Ministério da Fazenda, de regulamentação da Emenda Constitucional nQ 27 está
em poder da Casa Civil da Presidência da Repú,blica, que, ante seu hermetismo, toma impossível
o conhecimento do andamento do processo.
Estima-se a dívida do Governo Federal para
com os Municípios, referente ao ITR, eril mais
de três bilhões de cruzados, até dezembro de
1986.
..
.
É necessário, também, ressaltar a necessl:dade
urgente da regulamentaçao desta matéria uma
vez que, a partir daí, as comunas deverão si.s1ematicanente receber sua participação neste tributo.
Assim, necessário se tõmã o plerio" corihOCImento dos termos da proposta do Ministério da
Fazenda, até hoje mantida em absoluta reservo
não s6 quanto ao aitério, bem corno ao proce~
administrativo, através dos quais serão os recur-sos transferidos.
-__
A situação, no momento, é insustentável. Qual
a razão por que o Governo Federal não entrega
aos munic!plos aquilo que lhes é devido?
Essa apropriação, por p~ da União, é injustificável Esperamos, portanto, das autoridades federais responsáveis, diligências no sentido da transfere'tda automática dessa verba, na própria agência bancária onde é feito o crédito desse tributo
destacando-se, incontinenti, o percentual de 20%:
Era o que t!nhamos a dizer. (Multo beml)

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
___ _
Há dois fatos a registrar: um, referente à questão
das medidas, particularmente das Resoluções n-?C
1.334 e. 13.35, do Banco Central, que regulam
novas diretrizes, abrem um crédito de 60 bihões
de cruzados e se dispõem a encontrar f6rmu1as
de saneamento e_ ajustamento financeiros para
as pequenas e microempresas.
t?uas questões, porque, em primeiro lugar, n6s
venficamos, depois de 15 dias de implantação
das medidas, dificuldades para o êxito que precisam ter, e que haverão de ter, pelo fato de que
se estabeleceu ~ resolução, ou nas resoluções,
que o valor máximo do financiamento seria o
valor mínimo entre três diferentes referenciais: o
endMdementona data das resoluções, o endMdamento em 30 de abril ou 2_0% do faturamento
do exercido de 1986. Como, em face da inflação,
normalmente o valor mínimo entre essas três parcelas era o faturamento em 1986, o que estava
acontecendo com as medidas é que elas estavam
ficando incapazes de dar um crédito às microempresas num montante que lhes viabilizasse poder,
realmente, fazer frente às Qfvidas decorrentes da
situa~o _ai?:~ala da economia, no periodo de
novembro a junho.
Em razão disto, o Banco Central, ainda ontem
baixou uma nova instrução, estabeJecendo qu~
o valor a ser adotado, de financiamento será
aquele que seja o referente à divida em Jo- de
abril, mesmo que esse montante seja maior do
que 20% do faturamento da empresa no ano passado. Com isto, praticamente, a microempresa
pode ser financiada num valor que lhe possibilite
pagar os seus dêbítos, peJo menos os seus débitos
mais substantivos.
Em segtmdo lugar, estamos cobrando do Banco Central maior diligênda na fiscalização junto
à rede privada. O que venlicamos nestes últimos
dias é que há um certo desinteresse, pelo menos
de alguns bancos, de a1gumas agências em alguns municípios. Falo, sobretudo, do m;u Esta-do, onde se criam ou exigências que as normas
não as têm, como é o caso de exigir da miecoempresa hipoteca ou penhora, que não são constantes das resoluções, ou se alega que nio há
instruções regulamentadoras. O que não é verdade, posto que há mais de doze dias elas eslõo
vigentes.
Por isto, estamos cobrando do Banco Central
a necessidade de uma fiScalização mais direta
e de uma punição sobre a rede financeira sobre
c, sistema bancário, porque é a única ~neira
que .teremos de viabilizar, concretamente, que
medidas d~se porte, com as correções agora
adotadas, seJam postas realmente em vigência.

Em terceiro lugai, Sr. Presidente, estamos dando entrada a um projeto que visa a tratar de maneira ad~da a indústria petrOquímica neste
País.
~o momento, algumas empresas, pouco mais
die cinqüenta grandes grupos, entre os quais várias multinacionais, desfrutam, no Pólo de Cama~
çari, na Bahia, do direito de ter um incentivo fiscal
O SR. PRESIDEI'I1E (Humberto Lucena) ~e lhes dá o ensejo de não pagar quarenta e
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Chia- '?"co por cento dos tributos federais. Isto desequlreli~ que falará pala Uderança do PFL
- libra a politica petroqufmica brasileira, concentra
a petroquímica num lugar, que é, estrategicamenO SR. CARLOS CHIARELLI (PFL- RS
te, contra o PND; Isto desajusta o desenvolvimento
Como Lider. Pronuncia o seguinte discurso.
hannônico e regional; Isto é Insusceptível de ser

s.rr;

Junho de ·1987
mantido no momento· em que o País entra num
plano económico, cujo pressuposto básico é
combater a inDação. Para combater a inflação
há que se combater o déficit público. Para com~
bater o déficit público, h6 duas alternativas: ou
se aumenta a receita ou se reduz a despesa. Mant~~~se_ os valores e os privil~s na área_petroquuruca para alguns grupos poderosos que pa-gam metade do que deveriam pagar e_que pagam
os outros brasileiros, nós estaremos reduzindo,.
evidentemente, receita e, com isto, ao diminuirmos receita, nós estaremos embutindo 0 déficit
público e inflação e, para que 48 ou 50 grupos
ganhem muito, os brasileiros em geral sofrem
a inflação e perdem bastante.
_
É por isto que nós, que entendemos que devem
ser extintos todos os compulsórios, também entendemos que deve ser olhada, com muito carinho, uma política de incentivos fiscais, para que
ela n~o se tome instrumento de privilégios, e benefícios de poucos, de algumas instituições que,
através dos tributos e dos sacrifícios da população, acabam tendo benefídos desmesurados injustos e inadequados.

O Sr. Chagas Rodrigues um aparte?

'

Permite V. Exo

O SR. CARLOS CHIARELU - Pois não!
Ouça: o aparte de V. EJcl, ilustre Senador.
O Sr.~ Rodrigues- Nobre Senador
estamos de pleno aco~do com as consfderaç~
de V. Ex' Já se vem dizendo que, em virtude da
filosofia que preside o nosso siStema tributário
os que mais ganham _são, justamente, os qu~
menos pagam. V. Ex', portanto, tem o nosso apoio
na luta contra esses privilégios que devem desaparecer. Mas já que V. Ex' está tnrtando do assunto, gostaríamos que, se possível, V. Ex' nos dissesse desde quando vêm esses privilégjos, e se eles
estão previstos em algum contrato para vigorar
durante algum tempo. O correto é que esses privil~ios desapareçam o mais cedo posSrvel e que
nao voltem. Porque, realmente, todos esses privilégios e incentivos, muitas vezes, têm servido ape.
nas para enriquecimentos ilicitos.
O SR. CARLOS CH1ARELU -

Agradeço

o aparte de V. Ex' e a solidariedade.
Gostaria de dizer que esses privilégios, que datam de méUs de 12 anos, têm sido renovados,
reiterados e prorrogados e, ultimamente o foram
ainda - ultimamente, que eu digo, há cÍois anos
- para que sejam estendidos, pelo menos até
fins de 1989. Não me parece__ correto que ~im
ocorra e que assistamos a essa situação de brnços
cruzados.

- Pela natureza do projeto, é perfeitamente constitudonal, porque não se trata de criar tributos,
trata-se, ao contrário, de reguJar sobre matéria
viabilizando melhores condições para o erário. '
E o que eu diria, com a autoridade ciue o momento nos dá, a nível regional, porque o novo
PI~ Cruzado cortou o subsídio ao trigo, que,
efetivamente, era aplicado, o benefício, em alguns
setores do Rio Grande do SuJ, mas entendo que
Isso era justo, legftimo, necessário, porque benefidava à populaçio brasileira, é com essa autoridede, repito de quem teve determinado desajuste
regional, que pleiteamos esse outro tipo de medida, dentro do mesmo critério: que não haja, portanto, tratamento privilegiado.
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E como poderá alguém dizer que o Nordeste

ficaria prejudicado? O projeto inclui uma parcela

daquilo que está sendo exdufdo, e que hoje é
benefício de 50 grupos, que uma -pa~ do vaJor
incentivado, 1O%, seja destinado à Sudene, para
que apliquem em favor do Nordeste: Não são
48 ou 50 empresas ganhando, mas a Sudene
recebendo um valor correspondente a wna pârcela do incentivo que deixada de existir e seria

canalizada via Sudene, para projetos

eobras so-

O SR. MANSGETO DE LAVOR PRONUNCIA DISCC/RSO Q(JE, ENTREGUE À RIMS/iODOO/WXJR, SÉJIÁP(JBUOIDOPOS-

TERlORMEJ'/TE.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Passa-se à ,

ORDEM DO DIA

ciais não concentrados em algurr1as empresas

da regíão, mas em benefkío da c:ofetividade de
todo o Nordeste.

É esta a nossa proposta

Sobre a mesa. ~ueriment9 que vai ser
lido pelo Sr.

1~>-Sec(etário.

É lido o seguinte

O Sr. JoiO Menezes - Permite V. Ex' um
aparte?
O SR. CARLOS CHIARELU- Com muito
prazer, nobre Senador João .Menezes.

O Sr. Joio Menezes- Eminente Uder, quero aqui testemunhar o esforço que V. Ex' tem
despendido, silenciosamente, nesses assuntos. O
primeiro, referente às pequenas e às microempresas - V. Ex', de saida, procurou encontrar
uma solução para o problema e, com a sua pertinácia, essa solução foi surgindo aos poucos e,
hoje, está ai, como medidas concretas do Governo. Essa questão do incentivo me tem preocupado muito, e com o seu espírito público, o que
lhe tem interessado a fundo é realmente trazer
um equilíbrio desse ince:otivo, que-~ populi\çãO
paga, e se for retirado, sem nenhuma regra, beneficiará esse _ou aquele grupo. V. Ex' tem toda a
razão quando pretende regulamentar essa aplicação. a fim de que se procurem _encontrar caminhos melhores para essa dificuldade econômico6nanceira que o Pa_ís _t~ atravessado, porque
s!o dessas pequenas coisas que surgem as grandes. Parabenizo V. 'Ex'-pelã sua posição em todos
esses assuntos econõmic:os e financeiros do Pais.

O SR. CARLOS CHIARELU- Muito obri·
gado a V. EX'

O Sr. VlrgOio Távora- Eminente Senador,
não tivemos o ensejo de ouvir o teor completo

do seu discurso. Vamos fê--k> para, justamente,
ter o prazer - desta ve2 acho que o prazer se
concretizará - de trocar idéias, debatermos o
assunto, máxime porque, paradoxalmente, as
suas indústrias do pólo de Camaçari _têm sido
alvo de muitas incompreensões. E dizemos isto
justamente por estarmos na insuspeição de cearense, tratando de assunto baiano. Pedimos a V.
Ex" estar presente na próxima reunião deste Senado, quando então debateremos o assunto com
V. EX'
O SR. CARLOS CHIARELU - Agradeço
pelo seu interesse, ilustre Senador, ~sempre ao_
trocar idéias com V._Ex!, como não poderia deixar
de registrar, s6 ganho eu, naturalmente. Muito
obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) •
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena)Concedo a palavra ao nobre Senador Mário fv\aia.
(Pausa)

Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto
de

Lavor.

Nos termos do art. 198, a1ínea d,. do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem
do Dia, a fim de que as matérias constantes
dos itens ngS 3, 4 e 5 sejam submetidas ao
Plenário em 279, 289 e 29'1 lugares, respectivamente.
Sala das Sessões, 24 de junho de 1987.
-José Fogaça.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Em vOtação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
pennariecer sentados. (Pausa.)
O Sr. Jarbas Passarinho- Para encaminhar
a votação, peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Para- enCamirihar a votação, concedo a palavra
ao nobre Senador Jarbas Passarinho, Uder do
PDS.
O SR. JARBAS PASSARII'IHO (PDS- PA
Para encaminhar votação. Sem revisão do ora·
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em __ que pese o alto respeito que tenho pelo
signatário do requerimento, afirmo a nossa discordância porque esses projetes que estão na
Ordem do_ Dia já foram objeto, inclusive, de procrastinação. Orna procrastinaç~o que já deu oportunidade aos signatários. inclusive o Senador Leite
Chaves que pediu também uma prorrogação por
30 dias do exa_me da matéria, de estudarem e
concluírem a respeito dos projetas que estão na
pauta.
Sr. Presidente, eu faria um apelo ao Senador
José Fogaça, para que esta matéria não fosse
invertida e colocada no ftnal da Ordem do Dia,
wna vez que temos que tomar uma decisão. A
mim me parece que o Senado tem que tomar
esta decisão: ou cumpre a sua missão, neste caso
é sua atribuição e sua prerrogativa, ou passa a
considerar que toda questão pertinente à terra
não pode ser votada nesta Casa. E, ai, não é apenas o ca5õ do projeto do Pará, que conta com
a un8nimidade do ponto de vista dos Senadores
paraenseS -pelo menos não ouvi uma voz discordante aqui, já ouyi o ?ertador_ João Menezes
tamDé-m falar a favor do projeto. Faria esse apelo
ao Senador José Fogaça, para ver se não invertemos a_ Ç>rdem ·do Dia e chegamos a uma conclusão: ou se vota. ou não __Se vota eSsa '}:natéria.
Era- a minha advertência- se assim pode-se
chamar- em relação à tramitação da matéria.
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0- Sr. José Fogaça - Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar.

o SR. PREsmÉNIE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ~o nobre Seilador JoSé FoQaç_a_, pela üderança do PMDB, para en~min~.
O SR. JOSÉ FOGAÇA(PMDB - RS. Para
encaminhar votação..sem revisão do oraPor.)Sr. Presidente, Srs. Senadores:
É _evidente a intenção da üderança do PMDB
em votar essa matéria, mas também é óbvio e
absolutamente reoon,hecido que_ se trata de matéria polêmlca, matéria que já provcx:ou outros requerimentos de adiamento em sessões anteriores. Portanto como ternos_hoje uma longa e extensa pauta de 29 ite:n.s.. de enorme interesse público
e que favorecem péqúenas· Prefeiturãs e!11_ todo
o País, de grande interesse social em todo o Brasil,
o apelo que faço à Liderança do PDS é no sentido
de que possamos anaJisar esses temas polêmicos
e debatê-los de forma inclusive até mais frutffera,
mais produtiva, ao final desta pauta, e primeiro
façamos o exame, a análise _e a votação de todos
os J;>rojetõs aí, que são os projetes, praticamente,
sem o caráter polêmiç_o que teriam e~ duas
ou três matérias que queremo~ apenas transferir
para o final da pauta.
Por isso é que rn~tenho o __requerimento de
adiamento e acho que é j)eifeiiameilte expliCável.
Não estamos trans:ferindo, não estamos adiando;
estamos-apenas criando um mecanismo pelo
qual se possa facilitar o trabalho hoje na Ordem
do Dia. Obrigado a ,V. EJcf (Muito Pem!)

O Sr. João Menezes - Sr. Presidente, p-eÇo
a palavra parã encaminhar a VotaÇão, como Líder
doPFL

O SR. JOAO MEl'IEZES (PFL - PA. Para
encaminhar a votação.. Sem revisijo do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senador~:Não vejo nenhum!! razão para se alterar esta
Ordem do Dia, principalmente porque este projeto referent~ ao ~o do Pará, que tem ~er
favorável de todas as Comissões, já foi aqui protelado-de todas as maneiras. E nós, da l.idefança
do PFL, não concordamos com essa mudança
da Ordem do Ola, e esperamos que V. Ex' martenha a votação déste projeto, porque, aqui, é ser
ou não ser.._-o que não podemos é estar enganando com esta ou aquela forma de protelação.
Renovo também o_m~y apelo ao nobre Uder
do PMDB, e já feito pelo eminente lider Jarbas
Passarinho, para que se vote ~ matéria da Ordem do Dia ta1 ci:lmQ está, sobretudo porque é
a primeira da votação. Caso contrário, ficará outra
vez pendente na Ordem do Dia. Esta é a poSição
do PFL
~

O Sr. Alexandre Costa- Sf. Presidente, pe~
ço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Cõhcedo a palavra ao nobre Senador Aj'~dre
Costa, para encaminhar a votaçãO: - - O SR. ALEXANDRE COSTA (PFL- /liA
Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente
e Srs. Senadores;
Concõtc;lo em g~Í1ero, número e grau corri oS
argumentos aqui apresentados pelo Sena_dor Jar~
bas Passarinho. Não é um simples adiamento deste projeto. Ele verrcsendo procrastinado permanentemente, desde o início da sessão legislativa.
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Ivo que sei, a procrastinação de hoje deve-se
a compromissos firmados com a CONTAG; paRI

que essa entidade possa dizer se ele_ deve ou não
ser aprovado. Nesse caso, seria muito mais lógico
para o Senado da República ter wn Projeto de

Resolução transferindo as suas atribuições para
a CONTAG. Assim. não estariamos aqui a votar

O SR. AI'!I'ONIO FARIAS (PMB -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Proced~se à votação.)

lOTAM "SIM" OS SRS. SENAlXJRE&

requerimentos de procrastinação de projetos, per~

Affonso Camargo

manentemente, para satisfazer nllo sei a quem.
O Senado da República deve-se votar seus pro-

Alfredo Campos
Áureo MeDo

jetos, sim ou não, e nunca deixá-los em último
lugar, quando já não há mais número suficiente,

Otagas Rodrigues
José Fogaça

pedindo verificação de quorum, como tem sido

José Richa
Jutahy Magalhães
Leite Chaves

feito desde o início da sessão legislativa.
Não concordo, absolutamente, Sr. Presidente,
que este projeto seja mais adiado, se a màiorla
assim determinar, quando houver maioria- porque, não havendo, como não há hoje na, Casa,
pedirei verificação no momento em que for solicitado o adiamento.
Era o que tinha a aizer.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Passemos à votaç~o. Como- vOta o nobre Uder
do PSB, Senador Jamü Haddad? (Pausa.)
S. Ex' está ausente. .
Como vota o nobre Líder do PDC?

~ SR. MAURO BORGES

(PDC -

GO) -

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Como vota o nObre üder do PTB?
O SR. CARLOS AlBERTO (PTB _ RN) _
Não.
O SR. PRESJDEI'ITE HaMBERTO LUCEl'tA- Em votação o requerimento.
Os Ses. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O SR. ALeXANDRE COSTA _ Sr. Presidente, peço verificação de -rum.
O SR. PRESIDENIE {Humberto Lucena} _
Será feita a verificação requerida. (Pausa.)
A Presidência vai solicitar o voto dos Srs. Uderes.
Como vota o nobre Líd~r em exercício do
PMDB?
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMOB -

RS) -

Sim.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Como vota o nobre Uder em exercício do PFL?
O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA)-Não.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lutena) _
Como vota o nobre Uder do PDS?
0 SR. JARBAS PASSARJI'IHO (PDS- PA)
-Não.
O SR. PRESIDErtTE (Humberto Lucena) Como vota o nobre Uder do PDT, Senador Mauócio Corrêa? (Pausa.)
Como vota o nobre llder-em exercício do PD17
O SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC)~ -Sim.

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Como vota o üder do PL?
OSR. rtAMARFRANCO(PL-MG)-Nõo.
O SR. PRESIDEI'fiE (Humberto Lucena) Como vota o llder do PMB?

PE) -

Não.

Mareio Lacerda

JY\ário Maia
.Mauro Benevides
Nabor Junior
Pompeu de Souza

Ruy &~lar
lOTAM "NÃO" OS SRS SEJYADORES: .
Alexandre Costa
Antônio farias
Carlos Alberto

~~Diva!do SunJagy

Francisco Rollemberg

~ ~~~~==o
Jarbas Passarinho
João Lobo
João Menezes
José Agripino
Mansueto de Lavor

~=~~es
Vrrgílio Távora
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Vai ser feita a apuração. (Pausa.)
Votaram SIM 14 Senadores, e NÃO 15.
Não houve abstenções.
Total29 votos.
Não há quorum para deliberação. Em atendimenta ao disposto no arl 327, item VI, do Regi-

menta Interno, a Presidência suspenderá a sessão
por 1O minutos, fazendo soar as campainhas.
Está~ suspensa a sessão.
(A sessão ~ suspensa às 11 hor~s e 29
minurosere4berfails II horase36minulx>s.)

- O SR. PRESIDEriTE (Humberto Lucena) -

Emâ reaberta a sessão.
A Presidência vai proceder à nova verificaçao.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus
lugares. (Pausa.}
Os Srs. Uderes já anwtciaram os seus respectivos votos.
os- Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Se todós os Srs. Senadores já votaram, vai-se
proceder à apuração.
Procede-se à apuração.

lOTARAM "SIM" OS SRS. SEIYADORES:
Alfonso Ounargo
Alfredo Ounpos
Áureo Mello
Chagas Rodrigues
José Fogaça
José Richa
J~tally Magalhães
Leite Chaves

Junho de 1987
Mauro Benevides
Nabor Júnior
Pompeu de Souza

Wilson Martins
IOTAii\1M 'TYÍO" OS SRS. sENAIXJRE$:
Alexandre Costa

kam Saraiva
Itainar Franco
Jarbas Passarinho
João Lobo
João Menezes
Mansueto da Lavor
Mário Maia

/Y\auro Borges
Meira Filho
VirgílioTãvora
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto_ Lucena) Votaram SIM 12 Srs. Senadores e NAO 11.
Não houve abstenção.
Total: 23 votos.
~~ ~~u_ye quomm.
O Sr. lllário Mala- Sr. Presidente, peço a
palavra para declaração de voto.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia,
para declaração de voto.
O SR. MÁRIO MAIA (PDT -AC. Paia declaração de voto.) -$r. Presidente, Srs. Senadores:
Na primeira" fase da votaç!o, quando a Mesa
solicitou o voto da Uderança do PDT, estávamos
anaJisando, no momento, a Ordem do Dia e não
tínhamos estudado m~ atentamente a matéria,
do que se tratava quanto à finalidade da inversão
da Ordem do Dia. Entretanto, em entendimento
com as lideranças de outros partidos, verificamos
que podiamos mudar o nosso voto para que se
pudesse· _Chegar à votação do item 4 ainda nesta
sessão. Após ponde11ções da Uderança do PDS,
o nobre Uder Jarbas Passarinho, fiquei convencido da conveniência da apreciação da matéria
conforme consta da Ordem do Dia.
Portanto, pedi a palavra, nesta oportunidade,
para esclarecer à Casa a mudança do meu voto
ao requerimento, pois que nesta votação dei meu
voto. de maneira contrária à que fiz na primeira.
Muito obrigado.
__ -0 SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Não havendo quomm, as matérias constantes
dos ftens de n"'' 1 a I 8, dependentes de votação,
ficam adiadas.

São os seguintes os itens cuja votação é
adiada
1

PROJETO DE LEI DA âMARA
N• 14, DE 19a7

Votação, em turno único,-·do Projeto de
Lei da Cãrnara n• 14, de 1987 (n• 125/87,

na origem), de iniciativa do Senhor Presi~
dente da República, que concede isenção do
Imposto sobre Produtos industrializados -IPI na -aqUisiÇãO de automóveis de passagei~
ros e dá outras providências, tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL. proferido
em Plenário.
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do de Goiás, a contratar operação de crédito
no valor de ez$ 8512.000,00 (oito milhões,

PROJETO DE LEI DO SENADO
.
N• 16 DE 1987-DF

PHOJETO DE RESOL(IÇÃO
1'19 63, DE 1987

Votação, em tu_mo único, do Proj~o .de
Lei do Senado n~ 16, de 1987-DF, que acrescenta dispositivos à Lei f1l' 5.619, de· 3 de
novembro de 1970, que dispõe sobre vencimentos, indenizações, proventos e outros direitos da Polícia Militar do Distrito Federal,
e dá outras providências, tendo

Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n~ 63, de 1987, que autoriza a
__ Ere~itura Municipal Cle Canidé do São Fr_ancisc.o, Estado de S.!=!rgipe,- ã contrãtar oPeração de crédito no valor eJ:n c~dos equivalente a 8.823,16 Obrigações do Tesouro NadoM[ - OTN, tendo

PARECERES ORAIS, proferidos em Pléna-

PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido

rio, das Comissões:

em Plenário.

-de Constituição e Justiça, favorável,

7

nos tennos de su_bstitytãvo qt,t_e 9ferece; e

-do Distrito Federal, favorável ao substitutivo.

3
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 56, DE 1987

Votação, em turno único, do Projeto de

Resolução no 56, de 1987, que autoriza o
Governo do Estado de Rondônia a contratar

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 64, DE 1987

Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n9 64, de 1987, que autoriz_a o
"GoVerno do Estado do Amazonas, a contratar
operação de crédito no valor correspondente
a 422.932,33 Obrigações do Tesouto Nadona!- OTN, tendo

· -PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido
emPienán"o

em cruzados, a 150.000 Obrigações do T~

93, de 1987, do Senador Odacir Soares,
de adiamento da votação por 30 dias).

tf

4
PROJETO DE RESOLUÇÃO .
N• 10, DE 1987

PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido
em Plenário.

ll
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 68, DE 1987

Votação, em turno únicO, do- PrOjetO- de
Resolução n1'_ 6a, de I987_,_que rerratifica a
Reso_lução n 9 244, de 1986, _que autorizou
a Preíeitura Municipal de Campo Grãnde; Es..
tado do Mato Grosso do Sul, a ç:ontr~tar qpe- ração de c_:_~édito no val_or de Cz$
155.857.060;30 (cento e cinqüenta e cinco
milhões, oitocentos e cinqüenta_~--sete mil,
· ~iuzados e oitenta centavos), tendo

PARECER ORI\L FAVORÁVEL, proferido

em Plenário.

-

12
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 69, DE !987

. PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 65, DE 1987

Votação, em turno único, do Projeto de
·Resolução nQ 65, de 1987, qut autoriza a
Prefeitura Municipal de Juazeiro dÕ Norte,
__ ~do_ do Ceará, à Contratar operação de
- --:-- crédito no valor em c'ruzados equivalente a
74.256,09 Obrigações do Tesouro Nacional

Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n9 69, de 1987, que rerratifica a
Resolução n 9 3_22, de 1~86, que autorizou
a Prefeitura Municipal de SeiTa, Estado do
Espírito Santo, a contr~ op_eração de crédito no valor de Cz$ 127.680.000,00 (cento
e vint~ e sete n)uh_ões, seiscentos e oiteôtã
mil cruzados}, terido

_PARECER ORAL FAVORÁVEL proferido
em Plenário.

-OTN,tendo

Votação, em turno (!nico, do Projeto de
Resolução nQ 1O, de 1987 (apresentado pela
Comissão de Legislação Sodal, como conclusão de seu P~cer n 9 1, de 1987), que
autoriza o Governo-do Estado do Pará a alienar à empresa Santa Marta Agro-Indúsbia
ltda. terras públicas Q.e sua propriedade localizadas no Munidpio de Moju e medindo até
12.000 ha (doze mil hectares), tendo
PARECERES, sob n" 2 e 3, de 1987, das

Comissões:
----~ - -de Conotltulc;io e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
-de Agricultura, favorável.

s

13

PARECER ORI\L FAVORÁVEL, proferido
em Plenário.
9
PROJETO DE RESOLUÇÃO

. N• 66, DE 1987
. _votação, em turno único~ do Projeto de
Resolução nQ 66, de -1987, -que aUtOriza a
Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado do
____ Mato Grosso, a contratar operação de crédito
no valor em cruzados equivalente _a
202.760,53 Obrigações do Tesouro Nacional

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 70, DE 1987

Votação, em turno U~íco, do Projeto de
Resolução n9 70, de 1967, que autoriza a
Prefeitura _Municipal de Martinópolis, Estado
de São PaulO, a cOntratar operação de crédito
no valof correspondente, em c_~ados, a
8.478,18 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN tendo
, ~-

PARECER

oRAL FAVORÁVEL, proferido

em Plenário.

-OTN,tendo

14

PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N•42, DE 1987

em Plenário.

10
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução nQ 42, de 1987, que autoriza o

Governo do Estado de Mato Grosso a ratificar
a alienação de te_ITª-S de _que trata o processo
INCRAIPF Corumbá nQ 763f75, de interesse
do Senhor Horácio Sabino Coimbra, tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido

em Plenário.

-

. 8

operação de crédíto no valor correspondente,

souro Nacional- OTN, tendo
PARECER ORI\L FAVORÁVEL, proferido
em Plenário. (Dependendo do Requerimento

_quinhentos e doze mil ci1.,1Zados), tendo

---

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 67, DE 1987

Votação, em turno único, do Projeto de
ResOluÇão n' 67, de 1987, que retifica a ResolUção n9 191, de 1986, que a.utoriza a PrefeitUra Municipal de Aparedda de Goiânia, Esta-

PROJETO DE RESOLUÇÃO .
.
N• 71, DE 1987

Votação, em turno__ único, do Projeto de
---Resolução n<:> 71~ de-1987, que aUtoriza a
Prefeitura Municipal de ltatiba, E.stado de São
Paulo, a contratar operação de crédito no
valor de Cz$ 21280.000,00 (vinte e um mlni6eS~duzent6s oitenta mil cruzados), tendo

e

PARECER ORAL FAVORÁVEL proferido
em Plenário;

1234
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(Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça).

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 72, DE I 987

Votpção, em turno único, do Projeto de
Resolução n1> 72, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Mun!cipal de Dois VIZinhos, Estado
do Paraná, a contratar operaÇão de crédito
no valor de Cz$ 3.721.576,00 (três milhões,
setecentos e vinte e um mil, quinhentos e
setenta e seis cruzados), tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido
em Plenário.

16
PROJETO DE RE50L(JÇÃO
No 73, DE !987

Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n9 73, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Mwúcipal de Dom Aquino, Estado
do Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 37A27,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido

em Plenário.
17
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 74, DE 1987

Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n' 74, de 1987, que retifica a Resolução n 9 32, de 1987, que autorizou a Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do
Paraná, a cOntratar operação de crédito no
valor de Cz$ 3.721.576,00 (três milhões, sete-

centos e vinte e um mil, quinhentos e setenta
e seis cruzados), tendo

PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido
em Plenário.

Cõiicedo ã palavra ao nobre Senador Mauro
Ben_evides para proferir parecer da Comissão de
ConStittrlção e Justiça.

O SR. l"'AURO BEI'fEVIDES (PMDB- CE.
P~a proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Projeto de Lei em epígrafe, procedente_
da Câmara dos Deputados, origina-se da Mensagem n 9 116, de 4 de maio do ccmente ano, do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
e dispõe sobre a administração do Territódo de
Fernando de Noronha.
Acompanha a Mensagem Exposição de Moti_vos firmada pelos Ministros de Estado do EstadoMaior das Forças An::nadas e do Interior em que
se preconiza a implementação de projetes voltados para o desenvolvimento do arquipélago de
Fernando de Noronha, a que se chegará com
a adoçâo de novas diretrizes governamentais no
que diz respeito à administração daquele Território Federal.
A proposição tramitou pela Câmara dos Deputados, ond~ mereceu a necessária aprovação.
Nos term0:5 regimentais, cabe a esta Comissão
pronunciar-se sobre o mérito do projeto, já que
o Relator design_ado pela Mesa da Câmara prommdou-se pela sua juridicidade e conformidade
à técnica legislativa
Não havendo reparos a fazer quanto à pertinência, oportunidade e conformidade à técnica
legislativa, opinamos pela aprovação do Projeto
deLeill" 16, de 1987 (n' 113, de 1987,daCâmara
dos Deputados).
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)_-

O parecer é favorável. Completada a instrução
da matéria, passa-se à discussão do projeto, em
turno único.
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr.
Primeiro-Secretário.

_ É lida a seguinte
EMENDA N• I (de Plenário)

Ao Projeto de Lei da Câmara n9 16, de 1987

18
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 75, DE I 9a7
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n~ 75, de 1987, que retifica a Resolução Jl'? 330, de 1986, que aUtõrlZOu Prefeitura Municipal de Alegrete, Estado do Rio
Grande do Sul, a contratar operação de crédito no valor de Cz$_ 20.726.400,00 (vinte
milhões, setecentos e vinte e seis mil e quatrocentos cruZados), tendo

a

PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido
em Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 19:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n• 16, de I 987 (n• 113187,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre
a administr~ção do Território Federal de Fernando de ~ronha e dá outras providências.

Dê-se ao artigo 49 a seguinte ~ação:
"Art. 4•

Junho de 1987
O Sr. Itmnu Fm!CO a palavra. pela ordem.

Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Concedo a palavra- ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRAMCO (PL - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
apresentei esta emenda ao art 49 por entender
que _a indicação do nome do Governador, pelo
Presidente da República, para o Território Federal
de Fernando de Noronha deveria ser aprovada
pelo Senado da República.
Na justificativa, Sr. Presidente, disse o seguinte:
Tem a presente emenda por objetivo submeter
ao exame e prévia aprovação do Senado Federal,
o nome indicado pelo Presidente da República
para exercer a adtninistração do T errit6rio Federal
de Fernando de Noronha.
Acrescente-se que, ocorrendo fato que o justifique e em se tratando de autoridade responsável
por funções de governo, deve a Câmara Alta estar
habilitada a revogar a aprovação, caso em que
outro nome será indicado no prazo de 15 dfas.
Sr. Presidente, recebi ontem alguns apelos, entendendo a dificuldade se esta emenda fosse
aprovada pelo Seriado, e seiia;ustõ que o Senado
aprovàsse o nome indicado pelo Senhor Presidente da República, já que aprovamos aqui o Governador do Distrito Federal. Como dizia, Sr. Presidente; a dificUidade de quorum na
atrasaria este projeto do Senhor Presidente da República, razão pela qual, não s6 em relação à dificuldade de ser aprovado na Câmara dos Deputados,
mas, também, atendendo aos apelos recebidos,
e para não mostrarmos uma intransigência em
relação a este projeto, apesar de discordarmos,
p6iS que deveria ser aprovado pelo Senado da
Repúbica, neste instante, retiro a emenda apresentada.

camara

O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) -

Retirada a emenda, passa-se à discussão do projeto~

em turno único.

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

a discussão.
A votação da matéria fica adiada por falta de

quorum•.

O Território Federal de Fernan-

do de Noronha será administrado por wn
GovernadOr norrieado pelo Presidente daRepública, após aprovação pelo Senado Federal, escolhido dentre brasileiros natos, maiores de vinte e cinco anos e no exercício dos
direftos políticos."

.Justtllcaç.io
Tem a presente emenda "por objetivo submeter
ao exam_e e prévia aprovação do Senado Federal,
o nome indicado pelo Presidente da República
para exercer a administração do Território Federa1
de Fernando de Noronha.
Acrescente-se que, ocorrendo fato que o justifique e em se tratando de autoridade responsável
por funções de governo, deve a Câmara Alta estar
habilitada a revogar a aprovação, caso _em que
outro nome será indicado no prazo de 15 dias.
Sala das Sessões, 24 de junho de 1987. Senador lbmar Fm~. _

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-

ltem20:
Discussão em turno único, do Projeto de
Resolução n~ 278, de 1986, de autoria da
Comissão Diretora, que cria, no Senado Federal, o Centro de Formação em Administração Legis]ativa e dá outras providências
(dependendo de parecer).
Sobre_ a mesa requerimento que será Udo pelo
Sr. Primeiro-Secretârio.
É lido o seguinte

REQOERIIIIIEm'O ['(o 95, DE 1987
Requeremos, nos termos regimentais seja ouvida a atuaJ Comissão Diretora sobre o Projeto de
Resolução n• 278, de 1986.
Sala das Sessões, em 24 de junho de 1987.
- Jooé lgúdo FetTOira.
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O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Eln virtude da falta de quorum, a votaçáo da
matéria fica sobrestada.
O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Item 21:
Discussão, em twno único, do Projeto de
Resoluçáo n• 62, de 1987, de autoria da Comissão Diretora, que dispõe sobre a criação
de órgãos na estrutur?J; administrativa do Se-nado Federal e dá outras proVidências (d~
pendendo de parecer).
Designo o nobre Senador Frãncisco RoUemberg para proferir o parecer sobre o Projeto_ de
Resoluçáo n• 62.
O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG

(PMDB -SE. Para proferir parecer.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores:
-- De iniciativa da Douta Comissão Diretora

do
Senado Federal, vem a exame desta Comissão
Projeto de Resolução, devidamente .compatibili-

zado com o Regimento Interno da Casa, dispondo
sobre a criação de órgãos na estrutura administrativa do Senado Federal e 4ando outras provi-

dências.
Justificando a proposiÇãO, a"DoUta Com[ssão

Diretora esclarece que as

med,id~

consubstan-

ciadas no projeto pretendem solucionar problema
estrutural do órgão de apoio das residências oficiais de propriedade do Senado Federal.

Propõe a criação. na esmztura da Diretoria Geral
e a ela subordinada, do serviço de Administração
das Residências Oficiais do Senado Federal com
competência para coordenar, planejar, controlar
e executar os trabalhos de manutenção dos edifícios; zelar pela limpeza, pelo perfeito funcionamento das instalações hidráulicas, elêtricas e dos
elevadores; determinar os reparos necessários;
exercer a guarda e controle patrimonial dos bens
móveis ali existentes.
Como órgãos subordinados ao Serviço, propõe, ainda, a criação de 3 (tt'ês) Seções: de Administração; de Manutenção e Instalações; e de Controle Patrimonial.
O Chefe do Serviço perceberá gratificação a

nível de FG-1 e os Chefes de Seções FG-2-.
Considerando que a proposição prevê respaldo
regimental e constitucional, somos pela sua aprovação.
E o parecer, Sr. Presideilte.
O SR. PRESIDENll! (Jutahy Magalhães) Em discussão. (Pausa.) Não havendo quem peça
a palavra, encerro a discussão._
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)-

O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB - SE. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente.
_
_
Com a Mensagem n9 425, o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado
Federal pleito da Prefeitura Municipal de São Miguel AleiXo (SE), que objetiva contt"atar junto à
QUxa Econõmica Federal, esta na qualidade de
gestOra do Fuodo de Apoio ao Desenvolvimento
Social ~ FAS, a •~eguinte operação de crê<Jito,
1.. Proponente
DEmominação: Município de São Miguel
do Aleixo/SE ~
~
Localização(5ed~): Praça Oliveira Campos,
347 -São Miguel do Aleixo/SE
2.~- Financiamento _
Valor: equivalente, em cruzados, a até
11.646,32 OTN.
Qbjetivo: Obras de infra-estrutura.
-~- 2.3 Prazo: Carência: até 03 (três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos:juros de 1% ao ano, cobrados trimestra1mente, sendo o saldo devedor
reajustado em 100% do indice de variação
~ OTN. ··- __
o

_

_

25 COnâiÇóes de Lili"erai;ão: o finariciamente será liberado em parcelas, de acordo
cqm cronograma a· .s:er apresentado.
2.6 Condlções de Amortização: o saldo
devedor será amortizado em 48 (quarenta
e oito) prestações trimestrais e sucessivas,
calculadas pelo Sistema SAC. vencíveis no
último dia de cada trimestre civil, prevendose .os seguintes dispêndios anuais:
~

1986--" Cz$ 56.187,50
1987 .,...- Cz$ 96.365,95
1988 - Cz$ 96365,95
1989- Cz$ 164272,51
1990- Cz$ 226.156,19
1991- Cz$ 218.125,69
1992- Cz$ 210.095,20
1993- Cz$ 202.064,70
1994- Cz$ 194.034,20
1995 - Cz$ 186.003,71

1996~Cz$177.973,21
1997- cz$ 169~942,71

1998- ez$
1999- Cz$
2000,... Cz$
2001..:... Cz$

161.912.21
153.881,72
145.851,22
69.9f4,17

2.7 GarantiaS: Vinculação de quotas do
FPM.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Municipal rt'

S. de 15-10-85.

CóhC:-ed6-cfpalavra ao nobre Senador Frandsco
Rollemberg para em1tir o parecer.
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Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da
Mensagem nos termos do seguinte:
PRQJETO DE RESOLUÇÁO
N• 76. DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sio
Miguel Aleixo (SE) • contrabroperaçio
de crédfto no valor, em cruudos, equin.lente a 17.646,32 011'1.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 ÉaPrefeitUfaMI.Ínlcipal_-deSãot-'liguel
Aleixo (SE), nos termos do arl 29 da Resolução
n' 93, de 11-10-76, alterada pela de n• 140, de
- 5.. 12-85, ambas do 5ena.do Fe,__dera1, autorizada
a contratar operação de cré_dito no valor, em cruzados, equivalente a 17.646,32 OTN,junto à Caixa
Econômica Federal, na _qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social FAS, destina a obras de infra-es_tro.~~ no Município.
Art 2? Esta resõlução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
0 SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)Em discussão. (Pausa.) Não havendo quem peça
a palavra, encerro a discussão. A votação da matéria proceder-se--á _na sessão segLiinte, nos teimes
do art. 79 da Resolução n9 54, de 1987.
-O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)Item23:
Mensagem n• 525, de 1986 (n' 734/86,
na origem), relativa a proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Mauã,
Estado de São Pal.llo, a contratar operaçlo
de crédito no va1or correspondente, em cru~~~ zados, a 97.537,670brigações do Tesouro
~ Nacional- OTN (depenâendo de ~ei).

Nos tennos do art. &_ c:l-ª Resolução~f19 -1, de
1987, designo o Senador Josê FogaÇa para emitir
parecer sobre a mensagem, oferecendo o tespee·
tivo projeto da resoluçáo.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Para
emitir parecer.} -Sr. PNsidente,_ Srs. Senadores:
Com a Mensagem rt9 525, de 1986, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal
de Mauá (SP), que objetiva contratar junto à Caixa
EcOOômica Fede~al, esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desem<>lviroento Social
- FAS, a seguinte operação de crédito:
-- Caracteristk:as ... ~:

A operação foi autorizada pela Lei Municipal
n• 8, de 15-10-85.
_
-~

1. Proponente
1.l benominaçáo: Município de Mauá
12 Localização (sede): Rua Joáo Rama- lho, 205 1'\auá-SP

A Caixa Econômica Federal, considerando os
aspectos social, econômico-fil)anceiro e legal, entende que a operação apresenta viabilidade, e se
enquadra nas nonnas operacionais do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.

2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em Cruzados, a até
97.537,67 OTN.
~
~
22 Objetivo: implantaçãO de serviços e
obras de drenagem, guias, sarjetas e calça-

ltem22Mensagem n9 425, de 1986 (n9 592/86,
na origem), relativa à proposta para que seja
autcrizada a Prefeib.ua Municipal de São Miguel Aleixo, Estado de Sergipe, a cont::atar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzad01lo a 17.646,32 OTN (dependendo
de parecer).

Quinta-feira 25

Nos teimos da Resolução tt' 1/87, do Senado
Federal, no que tange aos aspectos econômiCo,
financeiro e legal somos pelo encaminhamento
favoráy~ _da proposição.

mento.

--2.3 Prazo: carência: atê 3 (tfês) anos.
10 (dez) anos.

Amortização:

2.4 Encargos:jwos de4% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
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reajustado de acordo com o indice de variaçãodasOTN.
25 Condições de liberação: o financiamento será liberado em parcelas, de acordo
com c:ronograma a ser apresentado.
2.6 Condições de amortização: o saldo
devedor será amortizado em 40 (quarenta)
prestações bimestrais e sucessivas, calculadas pelo sistema SAC, vencíveis no último
dia de cada trimestre civil, prevendo-se. os
seguintes dispêndios anuais:

1986- Çz$ 68.ü61,00
1987- Çz$ 409.036,00
1986- Çz$ 409.036,00
1989-' Cz$ 409.036,00
1990-Cz$1.431.496,00
1991 - Cz$ 1.390.592,00
1992- Çz$ 1.349.689,00
1993- Cz$ 1.308,786,00
1994 - Çz$ 1267.882,00
1995- Cz$ 1226.978,00
1996 - Cz$ 1.186.078,00
1997-Cz$1.145.174,00
1998- Çz$ 1.104270,00
1999- Cz$ 1.063366,00.
2.7 Garantias: vlncu1ação de parcelas do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias-

!CM.
28 DispositiVOs legais: Lei Municipal

no

2.051, de 2 de abril de 1986. ·
Segundo a Caixa Econômica Federal, a operação é técnica e financeiramente viável, enquadrando-se nas nonnas operacionais do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos 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 Federai durante o perlodo de funcionamento da Assembléia Nacional COnstituinte, oPinamos favoravelmente sob os aspectos económico, financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, conduimos pelo acolhimento da
mensagem, nos tennos do seguinte:

PROJETO DERESOLUÇÃO
N• 77, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de
MMlá (SP), a contnotar operação de créclto no valor correspondente, em éruza.
'TI.337,67 011'1.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Maúá (SP),
nos termos do art. 2"' da Resolução n9 93n6, alterodo pela Resolução n' 140/85, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor equivalente a 97.337,67 OTN,junto
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade
de gestora do FundO de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada a únplantação
de serviços e obras de drenagem, guias, saijetas
e calçamento naque[e Municipio.
Art 2 9 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente~

-.a

O SR- PRESIDENI'E (Jutahy Magalhaes) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

A votação da matéria proceder-se-á na sessão

. se:guírJt:e, nos termos do art. 79 da Resolução

IT'

54, de 1987.
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) ltem24:
Mensagem n' 101, de Hl87 (n' 161/87;
na origem), relativa a proposta para que seja

'ª

ãU.fortzada Prefeitura Municipal de CampinaS~ EstadO de Sãõ.Paulo, a contratar operaçã_()-de-·_cri!dito no valor de Cz$
519286.352,ÕÓ (qUinhentos e dezenove milhões, duzentos e _oitenta e seis mil, trezentos
-·-e-cinqü_enta e dois cruzados) (dependendo
-d~ p~ec~r).

__ tios termos do art. 6~ da Reso!T,Jção nc 1, de
1987, designo o nobre Senador José Fogaça para
proferir parecer sobre a mensagem, oferecendo
o respectivo projeto de reSOlução.

•O SR- JoSé FOOAÇA (PMDB -RS. Para
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a _M~nsagern n9 101/87, o Senhor Presidente da Repúb~ca submete à deliberação do Seriado Federal pleito da Prefeitura Municipal de
Campinas (SP) que objetiva contratar junto ao
Banco do Estado de São Paulo 5/A, na qualidade
de agente financeíro da Caixa Econômica Federal
a :Seguinte operação de crédito:
· Características da operação
A- Valoro Çz$ 519.286352,00 (correspondente a 4.880.510,827 OTN, de Cz$
106,40, emjan/87) . ·-·
B-Prazos:
l-de carência: 18 meses,
2 _..:. de amortização: 216 meses.
C- Encargos:
__ 1 -juros: 10,5% a.a. (CEF) é l ,0% a.a,
(Agente Ananceiro);
2- correção monetária: variação das
OTN de acordo Cbi'íl. os índices oficiais;
3 _;_taxa de administr.iição da CEF: 2%
sobre cada desembolso.
D- Garantiã: vinculação de quotas-partes
.do Imposto sobre CrrCWação de Mercadorias
-(!CM); e
E- Destinação de recursos: execução de
obras de retificação e canalizaçao de córregos, drenagens e outros, no Município.
O Banco do Estado de São Paulo S/A considerou a operação viável téalica, econômica e financeiramente, e o Banco Central do Brasil entende que a sua_ efetivação não trará maJores pressões na execução orçamentária da interessada.
Confonne Resolução n9 1/87, do Se_na_do_F_ede~
ral. opinamos favoravelmente. do ponto de vista
econômico-financeiro e legal, ao acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 78, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
. Campinas (SJ') a contnotar open~Çáo de
· -crédito no valor em cruzada. equlwlente a 4.880.510.827 011'1.
O Senado Federal

_Arl 19 É a Prefeitura Municipal de Campinas
(SP), nos tennos do artigo 2• da Resolução 11'
93, de 11-10-76, alterada pela de 11' 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar
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operação de crédito no valor em cruzados corres~
pendente a 4.880.510:817 OTN, vigente'emjaneiro de 1987, junto ao Banco do Estado de São
Paulo S/A, na qualidade de agente fmanceiro da
Caixa Econõmiéa-Federal, de~do à_ execução
de obras de retificação e canalização de córregos,
drenagens e outros.
Art. 21'- Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente~
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Em discussão o projeto, em tumo único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria proceder-se-á na sessão
seguinte, nos termos do art. 79 da Resolução n~
54, de 1987.
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)ltem25:
Mensagem n' 102, de 1987 (n' 162/87,
na ori_g~m), re~tiva à proposta para que seja
autorizado o Governo do Estado de Santa
Catarina a_ contratar operação de crédito no
valor de Cz$ 414.960.000,00 (qua!roéentos
e quatorze milhões, novecentos e sessenta
mil cruzados) (Dependendo de parecer).

Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador Affonso Çaroargo
para proferir o parecer sobre a mensagem, oferecendo o respectivo pro}efo de resolução.
O SR- AFFONSO CAMARGO (PMDB PR Para emitlr parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Com a Mensagem n9 102/87, o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal pleito do Governo do Estado de
Santa 'Catarina que objetiva elevar, temporariamente, seu limite de endividamento, a fim de que
possa emitir títuJos, de sua responsabilidade, no
valordeCz$414.960.000,00.(quatrocentOsequatorze milhões e novecentos e sessenta mil CIUZlldos), destinados ao giro de sua dívida consolid8da
interna intralimite mobüiária.
Os títulos terão as seguintes caracteristlcas:
a) características dos tituJos

Juros
Prazo

Taxa Periodicidade Modalldade
de Pagamento

12 meses
14 meses '%
15 meses

•·ai

semestral

escritural

a) cronograma de colocaçõe e vendmentos
.

Colocação
JAN/87
FE:V/87
MAR/87
ABR/87
MN/87
JUN/87
Tobll,

Vencimento
15-1-88
15-2-88
15-3-88
15-7-88
15-8-88
15-8-88

Quantidade
650.000
650.000
650.000
650.000
650.000
650.000
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c) fonna de colocação: através de ofertas pú-

blicas, nos termos da Resolução n' 565, de
20-9-79, do Conselho Monetário Nactonol, divulgada por este Banco Central;
d) autorização leglolatiw: Lei 11" 5.165, de
27-11-75 e Decreto n• 692, de 13-5-76.0 Conselho Monetário N'acíonal pronunciou-se
pelo encaminhamento do pedido, nos termos do

parecer do Banco Central do Brasil que, analisando as finanças do Estado constatou que a
sua capacidade de pagamento mostra-se insuficiente em relação aos dispêndíos de sua dívida
<:onsolidada interna nos exercidos ,:te 1986, 1987

e 1988.

.

1 ••

Entretanto, em vista da difícil ~ação que o

Estado atravessa e por entender qi,Je a dívida não
configuraria nova responsabnidade -~ sim pro['['()oo
gaçilo de compromissos existentes._ considera o
Banco Centro! do Brasil que o Senado Federal
poderia. autorizar a elevação de limite pretendido,
em caráter excepcional.
Isto posto, tendo em vista que o Estado não
dispõe, efetivamente, de recursos outros para o
giro de sua dívida mobiliária interna, opinamos
pelo acolhimento da Mensagem, nos termos do

seguinte.

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 79, de 198

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elewr em
Cz$ 414.960.000,00 (quatrocentos e
quatorze mllhóes e novecentos eseuenta mD cruzadoa) o montante de sua divida conoolldada 1ntema.
O Senado Federal resolve:
_
Art. 1' É o Governo do Estado de Santa Cata9
rina, nos termos do art. 2 da Resolução n'~' 93,

de onze de outubro de mil novecentos e setenta
e seis. do Senado Federal, autorizada a elevar
em Cz$ 414.950.000,00 (quatrocentOs e quatorze
mDhões e novecentos e sessenta mil cruzados)
0 montante de sua dívida consolidada interna,
a fim de que possa emitir títulos de s_ua responsabilidade, destinados ao giro de sua dívida consolidada interna intralimite mobiliária.
Art. 2'1 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDErrfE (Jutahy Magalhães) Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo- quem peça a palavra, encerro
• discussão.
- A votação da matéria proc::eder-se·á na sessão
seguinte, nos termos do art. _7'~ da Resoll-~:ção n'
54, de 1987.
O SR. PRESIDErrfE (Jutahy Magalhães)Item26!
Ofício n• S/15, de 1987 (n• 114187, na origem), relativo à proposta para que seja retificada a Resolução n9 329, de 4 de dezembro
de 1986, que autoriwu a Prefeitura Municipal
de Guarapuava, Estado do Paraná, a con·
tratar operação de crédito no valor de Cz$
63.840.000,00 (sessenta e três milhões, oitocentos e quarenta mil cruzados), (dependen·
do de parecer).

Nos termos do art. 69 da Resolução n' 1, de
1987, designo o riobre Senador Leite Chaves para
proferir o parecer sobre o Ofício ll"' Sj15, ofere·
cend~ o respectivo projeto de resoluçao.
O SR. LEITE CHAVES (PMOB - PR. Para
-emitirparecer.)-Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Com o Oficio n9 S/15, de 1986, o Sr. Prefeito
Munlcipol de Guarapuava (PR), so6clta li re-ratificação da Resolução n• 329, de 4 de dezembro
de 1986, que autorizou aquela Prefeitura a con~
tratar a operação de crédito no valor correspon·
dente a Cz$ 63.840.000,00 (sessenta e três mi-.
lhões, oitocentos e quarenta mil cruzados), sem
a necesS6ria c6t'réspondência em OTN.
Trata-:.se,--port.anto,_de _um simples suprimento
legislativo, que permitirá ao pleiteante controlar
a referida opercição de crédito sem o ônus da
desvalorização da moeda, a fim de que o projeto
a ser fmanci~9o continue técnica e financeiramente viável.
Genericamente, entendo -que as autorizações
concedidas aos Estados e Municípios pelo Sena~
do Federal em cruzados, sem a necessária correspondência em OTN, e que ainda não foram ~
tratadas, devam ser re-ratificadas, sem maiores
exigências, já que não se muda a essência, a natureza nem as condições financeiras reais das operações.

No mérito. a IT'iatéria já recebeu o referenclmn
da Casa, quando da sua apreciação original, tendo
em vista o seu largo alci!lllce sócio-económico
para aquela municipalidade.
Assim sendo, nos termos da Resolução n9 1,
de 1987, acolhemos o pedido, visto ser jurfdico
e constitucional, nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 80, DE 1987

. ReniHiflca o

Projeto de Resolqção n•

-329, de 1986.

O Senado Fedt!rai resolve:
Art. 19 O art 19 da Resolução n' 329, de 4
de dezembro de 1986, passa a vigorar co"m a
seguinte redação:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Guarapuava

(PR), nos termos dg_

~.

2 da Resolução n' 93,
9

de li de outubro de 1976, do Senado Federo~
autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 600.000 (seiscenf45 roil) OTN-'-juntQ.; Ça_ixa_Econômic::a Federal, esta na qualidade de agente financ.:ei{o do
Banco Nacional.da Habitação, destinado à execuM
ção de obras dO Programa CORA 11, naquele Muni~
cípio.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publfcação.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR- PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) Em d.iswssão o projeto, em turno único.
Não bavendo quem peça a palavra. encerro
a discussão.
A votação da matéria proceder-seMá na sessão
seguinte, nos termos do art. 79 da Resolução 54,
de 1987.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)-

ltem27:
Ofício n' S/16, de 1987 (n' 173187, na origem), relativo à proposta para que seja retifi-
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cada a Resolução n 9 40, de 15 de maio do
corrente ano, que autorizou a Prefeitura Municipal de Coronel VIVida, Estado do Paraná,
a contratar operação de crédito no valor de
Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos
e doze mil cruzados) (dependendo de parecer).
Nos tennos do art. 69 da Resolução n' 1, de
1987, designo o nobre Senador Leite Chaves para
proferir parecer sobre o Oficio n~S/16, oferecendo
o respectivo projeto de reso(uçao.

O SR- LEITE CHAVES (PMDB- PR. Pora
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com o Ofício S/16, de 1987, o Sr. Prefe~oMuni
cipal de Coronel VIVida (PR), solicita a re-ratific::açáo da Resolução n9 40, de 15 de maio de
1987, que autorizou aquela Pr~fetbga a contratar
a operação de crédito no valor correspondente
a Cz$ 8.512.000,00 (oito mDhões, quinhentos e
doze mil cruzados).
Trata-se, portanto, de um simples supri-:nento
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 financiado continue, técnica e financeiramente viável,
Genericamente, entendÕ que as autorfzaçãoes
concedidas aos Estados e Municípios pelo _Senado Federal em cruzadÕS, sem a neceSsária cõfres~
pendência em OTN, e que ainda não foram contratadas, devem ser re-ratificadas, sem_ maiores
exigências, já que não se muda a essêncaa, a natureza e nem as condições fin~ceir~ reai!il das
operações.
No mérito, a matéria já recebeu o refefeqdum
da Ç~, quando da sua apreciação ?riginal,~tendo
em vista o seu largo alcance sócio-eç_ooom~o
para aquela municipalidade.
Assim s.endo, nos termos da R~luç_ão n' 1,
de 1987, acolhemos o pedido, vi~ ser jurídico
e constftuc:íonai nos termos do _$eQU1Ilte _

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 8, DE 1987

Rerra.llftca o Projeto de Resolução n•
40,de 1987.
O Senado Federal resolve: _ _
Art. 1<:> o art 19, da Resolução n9 40, de 15
de maio de 1987, passa a vigorar com a seguinte
redação:
·-- "Art. 19 -ÉaPrefeituraMUnidpatdeCoronel Vivida (PR), nos termos do arl2'1 da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, do
Senado Federal, autorizadea a contratar operação de crédito no valor correspondente,
_ em cruzados. a IJ(l.OOO (olten!o mH OTN)junto ao Banco do Estado do Paraná SA, este
na ·qualidade de agente financeiro do Bane?
Nacional da Habitação, BNH, hoje CEF, desti- nãdo à execução ir}tegr?~d~ de obras de infra~
estrutura urbana, compreendendo pavimentação, esgotos sanitários, iluminação P.úbllca
e equipamentos comunitários."
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecér, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDErrfE (Jutahy Magalhães) Em cüscUssão o projeto, em turno único. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra encerro a
discussão.
·
A votação da matéria prOceder~se-á na sessão
seguinte,_ nos tennos do art. 7" da Resolução n"
~.de 1987.

O SR.. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães)1Wn28:
Ofício n~" S/17, de 1987 (IT' 1$6/87, na ori-

gem), relativo à proposta para que seja ratifica a Resolução n9 31, de 1987, que autorizou a Prefeitura Municipal de Pato Branco,
Estado do Paraná, a contratar operação de
crédito no volor de Cz$ &512.000,00 (oito
milhões, quinhentos e doze mil cruzados),
(dependendo de parecer).

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua-publ!cação.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDErrrE (Jutahy Magalhães) -

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
-- f"!ão_ havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A-votação.da matéria proceder-se-á na sessão
seguinte, nos termos do art. 7~ da Resolução n"
54, de 1987.

- O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães)ltem29:
Oficio rt' S/18, de 1987 {n9 394/87, na origem), relativo à proposta para que seja retificada a Resolução n9 255, de 1986, que auto-rizou a Prefeitura Muniçipa1 de Juiz de Fora,
Nos termos do art. 69 da Resolução n" 1, de _
Estado de Minas Gerais; a contratar operação
1987, designo o nobre Senador Leite Chaves para
de crédito no valor de Cz$ 10.304.500,00
proferir o parecer sobre o Oficio n" S/17, ofere(dez mühões, treZentoS-e quatro mil e quicendo o respectivo projeto de resolução.
nhentos cruzados), (dependendo de parecer).
O SR. LEDE CHAVES (PMDB -PR. Para
emitir parecer.)- Sf. Presidente, Srs. Senadores:
_Nos termos do art 6~> da Resolução n"l, -desigCom o Oficio n"' 8117, de 1987, O sr:-PrefeitO
no o nobre Senador Itamar Franco para emitir
Municipal de Pato Branco (PR), solicita a re-ratifiparecer sobre a matéria, oferecendo o respectivo
cação da Resolução n" 3l,de 6 de maio de 1987,
projeto de resolução.
que autorizou aquela Prefeitura a contratar a operação de crédito no valor correspondente a Cz$
O SR. ITAMI\R FRAI'lCO (PL - MG. Para
8.:512.000,00 (oifo milhões, quinhentos e doze _emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
mil cruzados).
---Com oOficioS/18de 1987, 6Sr. PrefeitoMuniTrata-se, portanto, de um simples suprimento
cipal__de Juiz de Fora (MG), solicita__a rerratificaçã_o
da Resolução n9 255 de 22 de setembro de 198_6,
legislativo que permitirá ao pleiteante controlar
a referida operação de crédito sem o ônus da que autorizou aquela Prefeitura a contratar operadesvalorização da moeda, a fim de que o projeto
ção de crédito no valor correspondente a Cz$
10.304.500,00 (dez milhões, trezentos e quatro
iii ser financiado continue técnica e fimmceiramU e quinhentos cruzados), sem a necessária cormente viável.
Genericamente, entendo que as autorizações , respondência em OTN.
concedidas aos Estados e Municípios pélo SenaTrata-se, poitãnt6, de um simples suprimento
do Federal em cruzados, sem a necessária correslegislativo que permitirá ao pleiteante controJar
pondência em OTN, e que ainda não foram cona referida operação de crédito sem o ônus da
tratadas, devam ser re-ratificadas, sem maiores
desvalorização da moeda, a fim de que o projeto
exigências, já que não se muda a essência, a natua ser financiado continue técnica _e financeira~
mente viável.
reza e nem as condições fmanceiras reais das
operações.
- Genericamente, entendo que as autorizações
No mérito, a matéria já recebeu o referendum
concedi_das aos Estados e Municípios pelo Senada Casa, quando da sua apreciáção original, tendo . do Federal em cruzados, sem a necessária corresem vista o seu largo alcance sócio-_econômico
põridência em OTN, e que ainda não foram conpara aquela municipalidade.
tratadas, devam ser rerratificadas. sem maiores
Assim sendo, nos termos da Resolução n~> 01, exigências, já que não se muda· a essência, a natude 1987, acolhemos o pedido, visto ser jurídico
reza· e--nem aS- cOriaJçóes Imanceiras reais das
e constitucional, nos terrnos do seguinte:
operações.
No mérito, a matéria já recebeu o referendum
PROJEfO DE RESOLUÇÃO N• 82, DE 1987
da Casa,-quandO da sua apreciação original, tendo
em vista o seu largo alcance sócio-económico
Remotlllca o Projeto de Resolução "' para aquela ml.Ulicipalidade.
31,de 19117
Assim sendo, nos termos da Resolução n" 1,
de 1987, acolhemos o pedido, visto ser jurídico
O Senado Federal resolve:
e Constit:Y,c:!_~nal, IJ.OS t~os do seguinte:
Arl 1" O art:. 19, da Resolução n" 31, de 6
de maio de 1987, passa a vigorar com a seguinte
redação:
. PROJETO DERESOWÇÁO 1'1• 83,DE 1987
"Arl 1" É a Prefeitura Municipal de Pato
Branco (PR), nos termos do art 2" da ResoluRemttlllca o Projeto de Resolução n•
ção n• 93, de 11 de outubro de 1926, do
255 de 1986.
SenadO Federal, aUtorizada a contratar ope-O Senado Federal resolve:
ração de _crédito no valor correspondente,
- Art ]9 O art. 19, da Resolução n9 255, de 22
em cruzados, a 80.000 (oitenta mil) OTN,
de setembro de 1986, passa a vigorar com a sejunto ao Banco do Estado do Paraná SA,
guinte redação:
este na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação - BNH, hoje
"Arl 1• É a Prefeitura Municipal de Juiz
CEF, destinado à execu??o integrada de
de Fora (MG), nos terrnos do art. 2~ da Resoobras de infra-estrutura urbana:."
lução n• 93, d• 11 de outubro de 1976, do
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Senado Federal, autorizada a contratar opernção de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 96.846,80 (noventa e seis
mil, oitocentos e_quarenta e seis) OJN~junto
ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais
S/A, esse na qua1idade de agente financeiro
do Banco Nacional da Habitação - BNH,
destinado à ampliação e melhoria do sistema
de abastecimento de água naquele_ município.
Arl 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É? _paree~. Sr. ~!dep.te.
O SR.. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) Em discussão o projeto, em primeiro turno.
Em discussão. (Pausa.)
lião havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria proceder-se~ na sessão
seguinte, nos termos do art 7~' da Resolução n9
54 de 1987.
O SR.iPRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães)-

Encerrada a pauta, voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves.
O SR. LEl1E CHAVES (PMDB -

PR. Sem

revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Um dos meus discursos nesta Casa, logo- que
tomei posse, nesta Legislatura, foi sobre a dívida
externa A grande preocupação nacional era a
dívida: como pagá-la, qual a sua origem? E, então,
n6s mostrávamos que o problema do Pafs, devido
as suas peculiaridades, não era o de pagar a dfvida, e sim de contrair riovos err!préstimos. Mostrava eu, naquela época, que os financiamentos
ariteriores não foram lllficientes para que o País
gerasse meios necessários ao pagamento de seus
coinpromissos. _Isto eu defendi aqui. Defendi_ em
programa de televisão, em São Paulo - no programa Ferreira Neto- no Paraná, na Constituinte
e, ao longo deste tempo, tem sido este o meu
comportamento. Inclusive com o Presjdente da
República: por duas ou três vezes, mostrei a Sua
Excelência que um país corno o Brasil, que está
com 105 hidroelébicas, umas para serem c_oncluídas, outras para serem iniciadas, não poderia ficar
nesta contingência de discutir juros ou -congelamento; era fazer planos, e convencer o mundo.
Dizia ainda, que era o único País, ao meu ver,
que tinha condições de aplicar mais 100 bilhões
de_ dólares, corretarnente, e com segura rentabilidade.
A Casa não tem discutido este assunto, mas
se tem a_111enizado em relação a esta intranqüiJidade da existência da dívida, e passou a vê-la
como um problema normal. Entretanto, o Senado, que teve a responsabilidade de aprovar, ao
longo deste tempo, esta divida, até agora não
fez, através de Senadores ou de Uderanças, pronunciamentos a este respeito.
No instante em que alguns membros da ComissãO da Dívida estão indo aos Estados Unidos,
a fim de constatar a sua origem, é conveniente
ql!e eles também tenham a preocupação de convencer esses credores de que o Brasil carece é
de mais dinheiro.
E então, Sr. Presidente, volto à tribuna para
registrar o posicionamento de Henry Kissinger,
no Brasil. S. Ext vem e diz que o Brasil precisa
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não é apene~s de 100 bilhões, ele disse que precisa
de 150 bilhões, e mostra que há necessidade da
criação de um fundo internacional para isto, e
diz. inclusive, que ~ste fundo pode ser constituído
com a participação de 25% de organismos inter·

nacionais,. de 50% de governos de países indus·
trializados e 25% de bancos credores.
Em entrevista • O de S. Paulo, de
hoje feita com base no pronunciamento, ontem,
a empresários de São Paulo, diz S. Ex'.:

"Mas eu prefiro discutir idéias porque Já
tem muita gente no mundo que se preocupa
com os problemas de curto prazo. Aprendi
que os grandes estadistas são aqueles que
conseguem levar a sociedade para o futuro,
onde ela nunca esteve antes e tentar soluções
que, se forem adiadas, poderão custar bem
mais caro", afirmou.

Jantei c:om S. Ex', rec:entemente, e com ele
tive o primeiro cantata ern 1975, _quando visitou

o Senado. Confesso que poucos homens, na J'da,
me impressionaram tanto quanto S. Ext. Lembro-me que antes mesmo de conhecê--lo, s6 pela
sua atuaçã.o nos casos dos conflitos internacio-

nais, fiz umas observações no Senado, e que eu
me permitia ler, para atuallzar determinados fatos
e circunstâncias, porque entendo que, quando
o homem chega a detenninadas posições de cuJ.
tura e inteligência, jamais serve a interesses subalternos. Na época fiz esse pronunciamento, nã.o
em nome do meu Partido, nem em nome de
liderança ou em nome desta Casa, eu o fiz em
meu nome pessoal. Foi um pronunciamento pes-sool, de improviso, logo depois de programas de
televisão. que divulgavam flagrantes da <:onferênc:ia de Paz entre Egito e Israel.
Retirando alguns adjetivos em nada me arrependo de ter feito essa manifestação.
Ei-lo em meu livro "Consciência de Oposição".
Leio a página 39, vedlls:

"A atuação de Henry Kissinger em benefício
da Paz Mundial e, particulannente, do Oriente Médio."

Dizia eu o seguinte:
. Nos primeiros dias desta semana. os jornais e as televisões do mundo retrataram a
figura de um homem comovido, em lágrimas, confessando que' se considerara fracassado na grande missão de realizar a paz. Este
homem, Sr. Presidente é Hemy Kissinger.
Todos estão lembrados de que, anos atrás,
quMido ele recebeu a incumbência de estabelecer a paz universal, não foi, como os outros embaixadores, à França; ele não foi à
Conferência de Paris, porque viu que a paz
do Vietnã, a paz do Laos, exigiriam a caminhada pela Rússia e pela Otina.
IVJ longo desses dias - reprodupndo o
pronunciamento da época - este homem
proc:urou, independentemente do pais a que
serve ou a que pertence nacionalmente, realizar wna missão de pCIZ. Não me parece. Sr.
Presidente, tenha sido de fracasso essa missão, porque depois de sua interferência no
Oriente Médio ele manteve, e conseguiu
manter através de atas de genialidade, a paz,
por esses meses; por esses anos. E um dia
de paz é um lucro para a humanidade.
Ao final de sua missão, o mundo está mais
W'lido, as divergências já nã.o são profundes,

DIARlo DO CONGRESSO NACIONAL (Seção R)
as nações se entenderam melhor, as suspei·
tas não são tamanhas. Na sua atuação pes-_
soai, não eJãstia o seu país apenas; parecia
que todos os povos e todos O$ homens sensatos do mundo estavam na sua atuac;ão.
Não estou falando, Sr. Presidente, em nome do meu Partido; não estou falando, também, em nome desta Casa: estou falando
em nome da minha própria oonsciência, e
como Senador do meu País.
A atuação desse grande estadista haverá
de ficar na História, porque se os caminhos
não ficaram definitivamente abertos, ficaram
veredas, abertas defmitivamente, que permitirão a passagem de outros valores, a frm
de que a paz seja estabelecida, seja edificada
eternamente entre os homens.
E, esta homenagem que presto - isso,
no discurso da época - é toda propícia porque, exatamente às vésperas da morte de
um f1omem e um Deus, que morreu para
que a paz eterna se estabelecesse entre os
homens. Parece-me que me referia a Kennedy.
O meu Partido tem como prinéiplo a paz
interna e a paz internacional, porque sem
a paz nada de duradouro se construirá. Quero, Sr. Presidente, apenas prestar um testemunho. O homem a quem me refiro não
~rtenc;e a um país, a despeito de acusações
pequeninas, pertence ao mundo, é um ho-mem genial.
Neste ponto, conto a história que queria registrar aqu~ para que se saiba.
Sabem como ele apareceu? Durante a U
Guerra, os exércitos americanos passaram
a submeter a teste de quociente intelectual
Os" seus soldados, porque, durante a I Guerra,
alguns deles, por insuficiência intelectual e
intelectiva, causaram grandes prejuízos às
suas fileiras. Então, na IT Guerra todos os
soldados eram submetidos a esse teste. Foi
quando apareceu Kissinger. Os seus próprios
comandantes se swpreenderam com a elevação do seu quociente intelectual; supuseram, pela expressividade, que se_ tratava, até,
de um engano. Constatou-se, depois, que
era de fato um homem genial. Serviu como
soldado -soldado raso, apenas- intérprete
de um general americano na retomada de
cantões ficlnceses. Quando um daqueles oficiais viu, em um cantão retomado, a irnpossi..
billdade de obter uma administração radonal
e, de ser, sequer, subme~do ao comando
de um oficial,·entregou esse cantão a Kissin~
ger como soldado simples para que o admi~
nistrasse. E, ao retomar, o comandante americano constatou, com surpresa, que a mais
organizada, a mais tranqüila das regiões era
-~ente aquela que tinha sido entregue
ao simples soldado, hoje mensageiro da paz
internacional.
fsso eu dizia, em 1975, Jogo que cheguei aqui.
E tenninava fazendo algumas referências.

É um hanem singularissimo. ni!lSCeu num
pais. estudou noutro, criou-se noutro e, nós
vemos que até mesmo a diplomacia ameei~
cana perdeu alguma coisa de sua agressividade. Com Kissinger, n6s vimos mais o
gênio, mais o amor universal, mais o senti~
mento de realizar a paz efetiva entre os ho-
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mens, do que o desejo de_ atender a um tran·
sit6rio interesse de um país ou de algumas
nações.
E conclJ.da eu, na _época:
É por isso, Sr. Presidente, que hoje me
sinto no dever de, em meu nome, prestar
homenagem a este homem que, em lágrimas, supunha fora fracassada a sua missão
no Oriente Médio, quando n6s outros achamos que cad_a minuto de sua atuação, ali,
foi um minuto de valor para a paz universal.

Foi um discurso de improviso, do qual retiraria
apenas alguns adjetivos. Diz S. Ex', na matéria
do O Estado de S. Paulo, que interfere nesse
caso como não representante de governos ou
bancos; mas porque vê, nessa clã dívida latina,
outro foco de gravanil à própria paz.
O Corigresso poderia, de:sta vez mais, estudar
o caso da dívida, não para pagá-la, mas para reformulá-la. Ela poderá vir a ser até aumentada no
futuro, mas com planos definidos. O Pals tem
muito a realizar, e carece disso, e há dinheiro
no mundo para lsso.
Esse registro feito peJo Sr. Kissinger é de giande
oportunidade, porque é um homem que conhece
o mundo e a situação mundial das finanças.
Eu disse ao_ Presidente José Samey que 211 questão da dívida estava sendo muito mal conduzida.
Organizou-se uma comissão, mandaram-se pessoas tratarem do assunto no exterior. Quando
um dos credores na Inglaterra perguntou quais
eram os planos do Brasil, o Mi~ da Fazenda
passado respondeu: "N6s não temos planos; os
senhores é que têm que ononjá·los", O pior é
que foi outra missão aos Estados <fnidos comandada pelo Presidente anterior do Banco Central.
Sr. Presidente, esse homem ficou 4 horas numa
saf<l e os banqueiro_s não o recebE!ram. Disse ao
Presidente Samey: "Senhor Presidente, um caso
desses - disse na época, há dols meses - ~m
que ser negociado em três etapas: um reservado,
outro oficioso e outro oficial". Então por que não
ouvir antes homens como o Kissinger? Eis agora
que vem com a proposta de criação de um fundo,
e uma sugestão, um esboço de plano, e o Brasil
bem que precisa avaliá-lo. Quero dizer que tenho
muito respeito pelos brasileiros. mas muito deles
que estão em função pública,$r. Presidente, cau·
sarn pen12, são jccas, n_ão sabem f!i?<tUe~ mover~se

no exterior, não sabem a quem dirigif·sê nem
com quem conversar! É de causar pena; e pensamos, erroneamente, que têm qualificação para

isso.
Somos um grande País mas com grandes limi·
tações nesta área. Então acho que essa entrevista
de Kissínger é_ alvíssareira. am Pafs que deve e
· que carece de mais recw'SOS ext~os Mo pode
ficar indiferente a tais sugestões. E repita-se:
quem chega a tais culminâncias Jamais pode ser
mensageiro de causas inferiores. A própria Olina
se tivesse tido preconceito não o teria recebido
e a Guerra do Vietnã se prolongaria por muito
tempo; a mesma c:::oisa ocorreu de parte da União
Soviética. É o únic:::o homem que no mundo todo
é recebido, inclusive por platéias que pagou para
ouvi-lo. Enquanto ninguêm consegue auditório,
ele é homem ~e fala em qualquer país do mundo; é alemão. genial, díferenciado. Pode servir
transitoriamente a interes&es legais, mas, ao longo
desse tempo, tem servido a uma causa maior.
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E esta dívida do Terceiro Mundo, sobretudo, da

América latina, é wna caUsa maior.

O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Senador,
permita-me um aparte?
O SR. LErrE CHAVES -Com todo prazer,
nobre Senador.
O Sr. Mansueto de Lavor - Quero c.oncor#
dar inteiramente com o teor do pronunciamento
de V. Ext no que se refere à ailálise da dívida.
Já quanto aos elogios ao ex-Secretário de Estado

Heruy Kissinger faria reparos, uma vez que os
seus pronunciamentos e as suas posições, agora,
em que ele é um conferencista regiamente pago

por toda essa parte do Mundo, não correspondem
às suas posições no Governo. Quando o Sr. Kissinger era o todo-poderoso Secretário de Estado

do Governo dos Estados Unidos, o relacionamento bilateral entre os dois países não se alterou,
náo houve esses avanços. O tratamento da dívida
não foi diferente do que está sendo agora. Ocorre
ca:n o Sr. Kissinger o que está ocorrendo, mulatis mutandfs, com o Sr. João Figueiredo, agora,
aqui, no País, fsto é, quando estava no Governo
era wn, agora, como está fora do Governo, está
vendo as coisas de uma posição muito ampla,
muito Uberal e criticando aqueles que estão no
poder. Então, queria apenas dizer que se o Sr.
Kissinger quisesse realmente servir à causa dos
países endividados, teve uma excelente oportuK
nidade quando Secretário de Esta-do, tinha poder
junto ao Governo dos Estados Unidos, e não agora que ele não serve à causa da nossa dívida
externa vindo, indusive, contribuir para o nosso
problema de divisas, embolsando milhares de dó-lares em cada conferência. De modo que con~
cordo com o pronunciamento de V. f'.x1' no que
se refere ao melhor preparo dos nossos negociadores e ao tratamento político da dívida externa,
mas gostaria de cHscordar acerca do panegírlco
que V. Ext faz acerca do ex-Secretário de Estado
norte-americano que ora visita o País e que nós
devemos recebê-lo bem não- resta dúvida. Agora, não podemos considerar como dogma todas
as suas expressões, até porque ele não as cumPriu. quando deveria, e tinha poder para isso.
O SR.IJ!ITE CHAVES -Agradeço a V. Ex'
pelo aparte. Mas, eu me referia a um discurso
em 1975. Nessa época, ele era Secretário de Estado e estava em missão díplomátlca, sem função
nem competência de dar acobertamento financeiro. Os nossos débitos. à época eram pequenos
e nem se falava, ainda, na dívida e, tanto o é
verdade que vim a fazer um pronundamento sobre a dívida e foi o primeiro nesta Casa - a
necessidade de reescalonamento -em 1981.
Estou-me referil)do a atos. Seu aparte me faz lembrar uma passagem de Vieira que V. Ex' deve
conhecer. Parece--me que V. Ex' foi padre católico
versado em Teologia. Refiro-me do instante em
que Deus, reunido conYos anjos, procurava tomar
uma providência contra o Rei de Israel, a Rainha
Jezebel e o Rei Acab. Conversava com os lmjos,
sem que estes chegassem a um entendimento.
Eis que o demónio levanta-se e diz: "Se o Senhor
quiser resolvo o problema, porque sou diabo e
a melhor maneira de fazermos com que esse Rei
perca o reino, pensando que está: agindo no sentidO. de conserri-Jo é fazer com que os seus conselhe'kos dêem-lhe o pior conselho. Eu como sou
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diabo, pçsso
disso. Falo diversos Ymguos
- e conven~ os seus conselheiros a dizer ao Rei
de Israel qui!. deve seguir um determinado cami~
nho, e ele se perderá". Então, o que cHsse Deus?
'Tenho que de~ de acompanhar o voto dos
anjos e seguir o vtrt:o do diabo, porque o diabo
votou melhor". Então. seguiu o voto do diabo
e, assim, ocorreu. A sitllllção é semelhante. Poderá haver outros interesseS. de parte de Kissinger.
Mas. na realidade, o seu vo\Q é o melhor, porque
coriàentâneo -com os interesSes do Brasil, isto é,
a criação de um rundo internacjonal, não para
que-destruamos o Pais pagando juros, mas crian~
do meios de aumentar o nosso deses:tvoMmento
e nos recusarmos, como devemos doravante, a
continuar a ser um Pais subdesenvolvido.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. {l\1uito
bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jut.ahy Magalhães) Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo MeDo.

O SR. ÁUREO MELLO (PMDB - AM. Pronuncia o seguinte díSCW"So. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. SenadoreS:
Poucas p_essoas neste Pais terão deixado de
ouvir falar em Gastão Pereira da Silva, um dos
papas da Psicanálise no Brasil, romandsta de no-meada, médico dos mais abalizados, figura excelsa cfa nossa intelectuãJiâade. Gastão Pereira da
Silva. por assim diz.er, foi o grande difusor de
Freud para o conhecimento popular. De vez em
quando, encontramos alguém que, talvez com
aJguma empáfia ou presunçosamente, afirma já
dizia Freud, mas foi Gastão que fez com que ele
entendesse aquele verdadeiro ararueJ, aquela nata
bloqueada, que é a linguagem de Freud, inacessível para os leigos ou para os que não são grandes abalizados. Esse jequitibá, esse baobá da cultura amazônica ou da cultura brasileira, quero dizer, tombou varado pelos raios da morte, no dia
25 de maio do ano corrente.
Gastão era gaúcho, homem airoso, e todos
aqueles que estudaram, que analisaram a psicanálise neste País, beber-am da cristalina linfa oriunda da sua mente privilegiada e do seu temperamento de escol. A úJtima vez que o vi roi em
Belo Horizonte, na residência do escritor Edson
Moreira, um dos proprietários da Editora Acaiaca,
e ainda assim Gastão, quase impossibilitado de
se locomover, ainda proporcionava aqueles ma~
nanciais de conhecimentos e aquela lucidez sln~
guiar que acompanhou a sua figura até o término
desses 90 anos.
A Câmara Municipal do Rio de Janeiro. prestando uma justa homenagem, através do Vereador
Wilson Leite Passos, apresentou proposição, no
dia 29 de maio, determinando Que será dado o
nome de Gastão Pereíra da Silva a uma escola,
num Jograd~ do Município do Rfo de Janeiro.
Sem dúvida, os temas de Gastão Pereira da
Silva, a sua presença no mundo intelectual brasi~
leiro são de tal forma assinalantes, que qualquer
um de nós, ou todos nós, mesmo, talvez, sem
detectar que se tratava _da figura dele, ou sem
atentar parã- a figura do autor, já teve cOntato
com as suas obras, com as suas realizações ex.traordinárias no campo intelectual.
Quem não leu "Um Para Quarenta Milhões",
quando Gastão Pereira da Silvo. saindo da área
da ciência profunda, com aquela capacidade de
diversificação que ele pçssW., abordava a vida
do grande ator Proc6pio Ferreira, bá muitos idos?
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Quem não leu os ''\llcios de Imaginação"? Qual
o sofrente nervoso, que não fo~ às vezes, buscar
a calma nacjuelas palavras, naqueles ensinamentos que eram oriundos da grande rente freudiana,
que Gastão Pereira da Silva, que era wn discípulo
ferrenho da escola freudiana, traduziu de maneira
simples e acessível a todos, no seu livro "Vidas
de Imaginação"? O fumo, o álcool, o cafezinl,o,
o jogo, aqueles gigantes que, depois, Myra y Lopes
abordou. em esb.ldo profundo, foram analisados
por Gastão. E também aquelas teses verdadeiramente arrebatadoras, às vezes horripilantes, que
a psicanálise costuma introduzir e apresentar aos
nossos olhos, às vezes nos deixando estarrecidos
como, por exemplo, o livro "Os Mortos Sonham",
eram provenientes daquela mente especiaJ de
Gastão Pereira da Silva.
De maneira que, assinalando esse passamento
e destacando, inclusive, que Gastão deixou dois
filhos; a nossa jornalista credenciada junto ao Senado da República, a Sr" Nilza Porto Carreiro e
o seu irmão Héldo Pereira da Silva, que já possui
mais de 40 obras publicadas no campo da crítica
literária, manifesto aqui uma homenagem justa
dos representantes do Estado, para que esse nem~ não passe sem um sinal de que ele realmente
foi um brasileiro que honrou a sua época e cuja
obra se perpetuará pelos ~mpos afora.
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - V. Ex' me
permite um aparte?
-

O SR. ACIREO MELLO- Com muito prazer
ouço v. EX"
O Sr. Clcl Sabóla de Carvalho- Eu gostaria
de, como representante do Estado do Ceará, me
associar a esta homenagem-que V. Ex' está prestando aqui da tribuna do Senado Federal. E mais
ainda, dizer que o homenageado tem um papel
precursor no estudo da mente humana, no estudo
do comportamento humano e não apenas no desenvolvimento do que foi dito por Freud. Na verdade ele foi um pouco além, ele é um intelectual
que teve o seu próprio trabalho nesse difícil campo. Até diria que nesse mister dos gigantes da
alma, talvez não tenha ficado preso a Freud e
muito menos a Mira y Lopes, porque ele ficou
entre um e outro. Talvez o Mira y Lopes, na sua
vin9a ao Brasil, na sua permanência aquL no terri~
tório brasileiro, ele tenha até sabido do homenageado, tenha até tomado conhecimento de sua
obra, a do falecido Gastão, a quem homenageamos neste momento. Portanto, faço somente esse
reparo, que nesse terreno da Psicanálise ele tem
também Ci seu papel criador, o seu improviso,
a sua obra, que_ não de mero explicador de Freud,
de mero atuante na aplicação do conhecimento
de outro escritor. Ainda mais, Ex", porque Freud
foi muito contraditório e mudolJ ao longo de sua
obra. Quem tiver o cuidado de ler· toda a sua
obra, do primeiro ao vigésimo livro ou vigésimo
segundo- não me recordo bem o número exato
de suas obras - há de verificar mudanças de
comportamento, ampliação de vis3o, renúncia de
visão anterior, e_ até contradições que o nosso
homenageado, graças a Deus, não cometeu. Mas
também gostaria, aproveitando este aparte, se V.
EX me permite, queria abraçá-lo, já que no dia
em que assumiu esta cadeira, aqui no Senado,
peJa representação do Estado do Amazonas, não
pude _estar presente, porque fora chamado com
urgência ao Estado do Ceará e não pude dizer

o que gostaria sobre o seu antecessor, Fábio Lu-

cena, que teve trágico faJecimento, nem pude fel!<:itar V. Ex' por vir preencher essa lacuna, aqui
no Senado. Por isto, aproveito o aparte para esse
abraço fraterno, amigo, do mais amplo respeito,
o respeito que se fundamenta ainda mais na conduta que V. Er começa a ter no Senado da Repú-

blica
l'luitD obrigado • V. EX'
O SR. ÁCJREO MEU.O Senador Cid CaNalha.

Muito obrigado,

O Sr. Pompeu de Souza -Permite V. Ex'
wn aparte?

OSR. AOREO MELLO -Com muita honra,
nobre Senador.

O Sr. Pompeu de. Souza -Meu caro companheiro, quero associar-me ao elogio _que V. Ex!'_
faz nesse momento
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Gastão Pereita da Si1va.

Não o farei com tanta erudição freudiana, psicanalítica, como o fez o nossp brilhante colega Cid

Ccuvalho, assunto esgotado por ele e também
por V. Ex' Quero apenas mencionar a saudade
que representa para nós, velhos militantes da Associação Brasileira de Imprensa, a figura de G_<l~

tão Pereira da Süva. Ele, co_rrio seus-filhos, tanto
Nilza que aqui está presente na bancada de _!m~
prensa, como Hék:io que ç011tinua a luta da nossa
ABI, foi um dos companheiros mais constantes,
mais permanentes, em que, na nossa entidade,
na nossa gloriosa Associação Brasileira de (m~
prensa, sempre esteve na mesm~ h!ta pela -~ber~
dade de imprensa, que é a primeira das Jiberda~
des, porque é a primeira a fazer renascerem as
outras e é a primeira a ser assassinada quando
as outras também o vão ser.
Gastão Pereira da Silva, homem de ciênda., ja~
mais deixou que suas preocupações científicas
obnubilassem o_ ~eu C9!Tipromisso com o povo,
o seu compromisso com o_ ~afs, o se~_ compromisso com a democracia. Portanto, meu cãro Se·
nador Aureo Mello, receba meu abraço fraterno
de admiração pelo discurso que está pi'oferindo.
O SR. ÁIJREO MELLO -

Muito obrigado,

Sr. Senador Pompeu de Souza. Muito obrigado,
Sr. Senador Qd Sab6ia de Carvalho.
Realmente, Gastão, como disse o Senador
Pompeu de Souza, era um cidadão essen<:ialmente sodável; a par de todas as qualificações científicas, literárias e jornalísticas, ele acrescentava
aquela capacidade social de estar presente. Era
uma mente leonardiana; ele, realmente, se colocava em todos o!l setores, em todos os pólos,
em todos os parâmetros da atividade civilizada,
da atividade humana.
Realmente, Gastão era um homem impressionante, inclusive dotado de extraordinária beleza
física, que o tomava uma espécie de Adônis, tido
como um homem de elegância singular e de traços quase que apolíneos.
Reabnente, como enfatizou o nosso erudito representante cearense, ele não era estritamente
um repetidor da doutrina de Freud. É claro que
imprimiu o seu estilo, a sua característica pessoal,
a sua criativida~, mas, que me conste, Gastão
sempre pugnou pela reverência especial à chamada Escola Freudiana, porque, como sabe o nobre
e talentoso representante do Ceatá, o grupo que
combate Freud, ou que tem aquela tendência a

não seguir sua linha ortodoxa, tende um pouco
a desfigurar a orierltaÇáo do grande mestre, surgindo depois as novas escolas, chamadas psicana1íticas. de Jung e de tantos outros criadores
nesse campo,- e estudiosos, que fcu: às vezes com
que se diga, de maneira costumeira, que Freud
está superado, que Freud já não é aquele parâmetro -que normalmente se seguia em relação
à PSicanálise.
Quero acreditar que Gastãq sempre procurou
destacar aquel~ necessidade de se reconhecer
qlle a espinha dorsaJ de toPa a_ elaboração e ç:onhecimento do ;rubconscient~, do inconsciertte
e dos caro.pos da imaginação, ela se baseava estritamente no grãnde mestre de Viena.
Tive oportunidade inclusive de privar, porque
é meu amigo pessOal, com discípulos seus, como
CarlOs Weisseman, que era, além de um grande
psicanalista, autor de muitos trabalhos a respeito,
também l.lffi estudioso da hipnose, e realmente
tinham, em relação a Freud, uma devoção quase
religiosa Mas não_ serei eu quem vai analisar a
profundidade desse verdadeiro trabalho de escafandrista nos fundos abismos da alma.
Aqueles que se dedicam à psicanálise geralmente tomam-se de tal maneira obsediados por
aquela ciência, por aquele estudo, por aquela análise. que estão em permanente aprofundamento,
em continua pesquisa a respeito dessa matéria.
Ela é impositiva e tem uma beleza tão esplendorosa c:omo as próprias profundezas do mar,
que apresentam os seus campos de coraJ, os seus
bancos coloridos, os seus peixes misteriosos, as
suas passagens de vivas ·cambiantes.
De maneira que, realmente, o aparte de S. ~.
g)Je notadamente foi daqueles que puderam devassar o grande Freud nos seus trabalhos de origem, é dos maís oportunos, destacando que realmente Gastão ~ra um criador; e não poderia deixar
de ser assim, ele que tinha um poder de imaginação, um poder verbal e uma capacidade de escrever realmente :singulares.
Agradeço, ainda, ao querido Senador Cid Sabóia de Carvalho, companheiro que empunha a
lança das rosas como eu empunho, ou seja, a
da poesia, não poderia deixar de agradecer sensibilízado e emocionado a amável referência à minhã mQdesta presença ne_ste lugar para -substituir
aquele grande juazeiro do e5pírito, que foi o nosso
querido_ Fábio Lucen_a, relembrando, indusNe o
1
diálogo que recentemente tivemos em seu gabinete, ao lado do poeta Serra Azul, que traz tão
bem ª-quela expressão intelectual e fortisSirna,
coirl.Partilhãdã. por- V. Ex", ·que é ·o pensamento
literálj_g, artístico e cientifi~o do povo cearense,
do qual o modesto cidã.dâO que lhes fala é oriundO, porque sou Macedo Bringel, para dizer mais
sofisticadamente, lá das bandas do Crato. Agradeçá-serlslbilizado.
E ningUém melhor do que Pompeu de Souza,
esse que é nosso verdadeiro campeão da Imprensa brasileira; esse homem que realmente criou
um mOdelo de joma_lismo -que ~té hoje nãq foi
alcançado com a mesma exatldão e a mesma
perfeição, qué foi o seu Dl_árlo Carioca. Pompeu
de Souza é uma testemunha perfeita, como carioca legitimo que é na convivência, embora originário também dos chapadões do nosso superpoderoso ceará.
- Teriho a impressão de que o cearense é LlJll
cidad~ que vale por dois. O cearense, por sua
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resistência, que sobreviveu ali. é porque era Sú.perforte. _O_s_ frac.os forain eliminados, a natllreza é
hostil, é severa, é inóspita; o individuo que a ela sobreviveu, é porque realmente tem uma vida
quase que dupla no concernente ~ resistência.
Sempre achei assim com toda a sin<::eridade. O
cearense é, inegavelmente, o super-homem brasileiro.
-Carioca por adoção, por convivência. por necessidade, Pompeu de Souza é um símbolo do
Rio ·de Janeiro. Realmente Pompeu de_ Souza era
urna figura de todos os setores de atividade social
e· cuJtwa1 do Rio de Janeíro e se 'hoje representa
Brasília, está trazendo aquela reprodução da antiga Capital Federal que nada mais era e ê. em
gerai, a síntese do Brasil para onde deságuam
todos os caudais, em direção à ddade de onde
promanam as leis fundamentais para gerir a grande Nação, a grande Pátria e a grande comunidade
brasileira.
Então, dizia eu, Gastão Pereira da Silva, pai de
Nilza e Hélcio Pereira da Silva, não poderia deixar
de ser lembrado neste Plenário, nesta
qUe
é a- ressonância da gratlde sociedade n~dpnal
e receber, aqui, através de nossa palavra, e de
todos aqueles que o conhec~ram e acredit9 que
seja a unanimidade de todos os componentes
desta Cas?J, aquela coroa de saudadeS, de temura,
de admirac;â.o, porque o seu nome está jpamovivelmente gravado na admíração de todos os brasileiros.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

casa,

O SR. PRESIDENIE (Jutahy Magalhães) ConCedo a palavra ao nobre Senador Divaldo Surua_gy.
O SR. DJVALDO SCIRUAGY (PFL - AL
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,

Srs. Senadores: ·

A história da verdadeira arrancada desenvolvimentista do nosso Pãís tem, c:óriiO marco principal, a década de 1950-1960, perlodo em que foi
devidamente estruturada a politica governamental
de incentivos hábeis à substituiç® das _impor·
tações através da industrialização. Os ins!Nmentos então man~ados para esl!mulo a tal objeto,
foram relativamente eficientes, teni;lo provocado,
em conseqüência. a implantação de um excelente
paique indUstrial que destacou, prindpalmente,
os setores automobilístic:o, naval e siderúrgico e
pennitiu um crescimento anual de sete"pê)r cento
de nossa economia.
O:oire, entretanto, que" em se ttataiido de
País continente, com variações de solos, climas
e raças as mais complexas, e, considerondo que
as Isenções, os financiamentos e os demais incentivos eram ofertados indistintamente, sein critérios e prioridades vinculados à localização, verificaram posteriormente os governantes ~ 8 poli·
tica traçada apresentava uma grande falha - 8
tendência ao agravamento das distorções regionais -desde que os Estados pobres nio apresenw
tavam capacidade de atração de empreendimenw
tos privados, enquanto que os Estados já desenvolvíàos cresciam assustadora e desordenamente_._ dimensionando suas empresas dentro de wn2!
escala produtiva que comprometia a capacidade
de consumo de todo o Pais.
Era natural a atraçirto dos empresários privados
pela região já adotad8 de melhor infra-estrutura,
de maiores economias externas.

um
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Passou, .assim. o Centro-Sul a desfrutar, nas
relações de trocas internas do Pais, de uma situação comparável ao comércio entre país riCo, produtor de manufaturados, e país pobre, produtor
de ~primas.

Verificada. entretanto, a incampatibilização de
tais tendência, sentidas as gravíssimas conseqü&ldas que já se acentüavam, prindpa]mente

no Norte e Nordeste, regiões em que a fome,
a miséria e a pobreza apresentavam índices assustadores, idealizou o Qoyemo uma nova politica.
que se fundamentava numa fi1osofia de incentivos
dirigidos unicamente às regiões retardadas. a fim
de acelerar uniformemente o desenvolvimento almejado.
O grave problema da seca, que ocorre no Nordeste do Brasil, já não requer soluções paJiativas,

nem a seca JX>de ser lembrada. apenas, nos anos
de sua ocorrênda.
Assim, quando a região volta a viver novamente
o drama da seca. que sem embargo está atingindo
a economia agrícola daquela zona, com conseqOências econômico-sodais negativas sobre todo
o sistema nordestino, eis que se cria novo ambiente para revisão e aprimorrunento da política
para a área do poligono das secas. induzindo a
tentativa de uma abordagem mais conseqüente
dos problemas dessa área.
Fala-se em pobreza e, hoje, a pobreza absoluta
do Nordeste é miséria e miséria Sem grandes
perspectivas de superação, a curto ou médio prazo.

Se nos horroriza a constatação do fato, este
mesmo se nos apresenta como um desafio que
tem de ser enfrentado - quando mais não seja
pelo respeito à pessoa hwnana -. mas o será
pela simples realidade de que o desenvolvimento
brasileiro será uma farsa, e farsa de conseqüências imprevisíveis, ao lado do subdesenvolvimento

ou da involução desenvolvimentista do Nordeste.
Estudos há, profundos e constantes, sobre as
razões do subdesenvolvimento crónico e das crises periódicas e quase insolúveis do Nordeste.
Sabemos que o deseqoilibrio regional, em qualquer nação do mundo, é uma resultante natural
do sistema eronômlco.
Nem por isso, entretanto, podemos entregar-

nos a uma espécie de fatalismo, como se a defasagem entre o Nordeste e o CenlrO-Sul estivesse
na casa das coisas intransponíveis,- das barreiras
absolutas.

O desenvoMmento econômfco, o social e o
poUtfco, nem sempre se amarram e se integram
num desenvoMmento verdadeiramente humano,
surgindo daí as distorções que se ampliam e se

estratificam, n.õo como exceções, mas, quase
sempre. como. regra.
Entre os inúmeros problemas do Nordeste poderiamos chamar a atenção para aqueles que julgamos principais:
1) os que decorrem da escassez de recursos,

tendo ~m Vista as exigências dos programas de~ da Região como, em espedaJ,
o da industrialização;
2) os que se relacionam com os aspectos fi-

nanceiros de muitos projetos que se tomam inviáveis ou comprometidos e procrastinados, pela falta de cwnprimento nos seus esquemas de mobilização de recw-sos;
3) a escassez de recursos da SUDENE, do
Banco do Nordeste do Brasil e a centralização
administrativa do setor público, que são impasses
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consideráveis na execução dos planos e programas que se tomam superados pela demora e
pela burocracia reinante para a sua implantação.
Com facilidade, sacrificamos o regional ao universal, perdemos a noção do valor autóctone, da
vivência e da sobrevivência no trópico, _como se
estivéssemos amarrados a um determinismo hiS"
t6r_j~o de termos caudatórios do desenvolvimento
de outras regiões do Brasil.
Não acreditamos nem defendemos bandeiras
separatistas, utopias cada vez mais ingênuas, porque, antes de bldo, somos pelo desenvolvimento
do Brasil como um todo.
O que nos faz falta, entretanto, é wn despertar
para a- União inteligente de esforços em busca
de objetivos comuns.
_ __
E esta falta de esplrlto de RegÍãoacarreta necessariamente o desconhecimento reciproco das lideranças e do mundo político do Nordeste.
Cada Estado, numa demonstração dispensável
de que estamos num regime federativo, luta e
se esforça por uma maior fatia do bolo, esquecendo--se de que, isoladamente nenhum Estado do
Nordeste resoWerâ os seus problemas.
No dia em que o Nordeste entender, na prática,
que a ·sua problemática é comum e a mesma,
que
Capacidade deve ser somada, e não
subdividida em trabalho isolado de cada Estado;
sentiremos, sem dúvida, que os pleitos serão considerados com mais respeito, que as soluções
serão mais bem encaminhadas e os frutos colhi·
dos serão mais duradoW'OS.
Alegra-me ter sempre pregado - quiçá seja
pregação desértica - a necessidade imperiosa
de uma efetiva e atuante união do poder político
no Nordeste, da confraternização de um ideário
comum, peJo menos como um desejo, como um
sonho, como algo concreto que se estabelecesse
na ordem da intenção e passasse à .ordem da
ação.
-É predso ficar bem daro que o Nordeste não
é um ônus para o Brasil, um fardo pesado para
a economia brasileira, desde quando é sabido
que continuamos a gerar superávit de divisas para
o financiamento dos programas nacionais.
Unir lideranças politicas, econômicas e cultu~
rais do Nordeste seria o grande deskleratum.,
para que pudéssemos partir, em conjunto, para
as grandes soluções que têm a sua expressão
maior na implantação de uma política nadonal
realista de desenvoMmento das regiões mais atrasadas.
Somos por um autêntico desenvolvimento nacional, onde o Nordeste esteja necessariamente
inserido pela respeitabilidade de constituir um terço da população do BrasiL exigindo, naturalmente, que, PeJo menos, um terço da renda nacional
seja investida no Nordeste.
Mvogamos wn desenvoMmento nacional de
que participem todas as regiões que fonnam o
nosso País, onde vivem, trabalham e, a duras penas, ainda progridem os nossos irmãos, aguardando, apenas, um tratamento paritário e o surgimento de iguais oportunidades.

a sua-

as

A1ém do superávit do comércio exterrio do Nordeste, que não redWlda em seu próprio beneficio,
temos que registrar, ainda, o vazamento dos recursos decorrentes da depend~nda econômfca
do Nordeste em relação ao Centro-Sul, no tocante
à aquisição de equipamentos, matérias-primas e
à importação de know-how empresar:ia1.
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Batalhamos por uma nova visão do Nordeste.
Não wn Nordeste lírico, poético, pois esse o
somos, a mais não poder, e ainda exportamos
cultura e mão--de-obra a preço de nada e, vezes
muitaS, em troca de nada.
Não wn Nordeste de grandes e exuberantemente gloriosas tradições na formaçao ·da nacio-nalidade, pois isto, se nos credencia a ficar na
Hist6ria do Brasil, não resolve os nossos proble-.
mas nem nos coloca na bilha exata do desenvolvimento.
Não um Nordeste expectativo, sempre a clamar
pela ajuda externa, aguardando, à befra da estrada
de nosso destino, que o Poder Central nos socorra, entendaas situações calamitosas e venha com
os Seus recursos a resolver, quantas vezes d~ modo paliativo, aquela situação emergencial.
Queremos, sim, um Nordeste que não seja
mais área.-problema, perfeitamente engajado no
desenvolvimento nacional, onde o bem-estar do
homem rural e a ampliação das opoetunida.des
de emprego, inclusive no campo, sejam uma
constante.
O desejo que nos impele a estas reflexões é
exatamente aquele que decorre da oonscientização de que não podemos mais viver isolados,
desperdiçando as nossas já cansadas energias
e enrouquecidas vozes, em busca de objetivos
que não mais se podem cingir aos _limites de
cada Estado nordestino.
Ou marchamos como um todo - o Nordeste
inserido no contexto econômico nacional - ou
os nordestinos haverão de continuar a gemer nas
senzalas de um cativeiro que não se coaduna.
em absoluto, com a nossa vocaçao histórica.
Não podemos esPerar que rOI-ças estranhas e
esotéricas, que jamais acontecem, nos apanhem
pelas mãos para que não soçobremos no abismo
comum, na insolvência total, como se_ estivéssemos esperando a morte, a única solução quando não tivermos mais esperanças.
É Imperiosa e execuÇão de uma poiítica monetária, fiscal, cambial. creditícia e de estímulos a
investimenioS estrangeiros, diferenciada para as
regiões menos desenvolvidas, de fonna a compensar a perda sofrida pelo Nordeste com a aplicação do nosso grande saldo da balança comercial nas importações de matérias-primas pelo
Centro-Sul, onde são beneficiadas e revendidas
à Região a preços .á1fandegariamente protegidos.
Convém ressaltar que, há décadas, o Nordeste
vem, através dos seus superávits na balança de
pagamento, gerando divisas para a Região Centro-Sul, esperando-se, agora, a compreensão do
País, que não pode deixar de lhe oferecer o tratamento adequado especiaJ de que tanto necessita
para o seu soerguirnento econômico.
Tania-Se irrij:>reScindivel a instalação de indústrias nos pólos económicos do sertão para o aproveitamento dos recursos locais, tais como de mineração, de beneficiamento, de tecidos, de alimentos, de sucos. É necessária, também, a adoção de medidas técnicas que minimizem o fenômeno climático, como a Irrigação, as técnicas
de lavoura seca e um reflorestamento que utilize
as plantas xerófilas, de modo a atenuar a intensa
evaporação existente, a propiciar o aproveitamento de sucos e frutas e a awnentar o regime dos
rios peri6dicos, conforme as idéias do cientista
Guimarães Duque.
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À seme1hança das grandes obras que vêm sen-

do rea1izadas !lo Centro-Sul, a Região precisa,
também, de maciços investimentos públicos que
revitalizem a sua economia e c:ontríbuam para

fortalecer a combalida infra-estrutura nordestina.
Fortalecendo o setor secundário da ec0õ9-rnia
das áreas inclUÍdas no poligono das secas - evitando-se, assim, a repetição de um drama que
o desenvolvimento tecnológico brasileiro já não
permite- a verdadeira imagem da nossa Região
predominará: a do Nordeste car~:eador de Qivj~~
de que o nosso País tanto necessita; a: do Nordeste
das indústrias químicas; a do Nordeste de tanta
potenciaUdade turística: a do Nordeste produtor,

praticamente, de todo o petróleo nacional. A consolidação desta imagem será sempre a razão
maior da nossa luta.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Concedo. a paJavra ao nobre Senador Carlos Alberto.
O SR. CARLOS ALBERTO (PTB- RN. Pro·
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:

O<:upo esta tribuna pafa horrieriâ9é:ar a lafioriosa e sofrida classe dos taxistas, representada
por homens e mulheres que trabalham Quase
ininterruptamente, as 24li.Oras do dia, para garantir o sustento de suas famOtas.
São heróis anônimos que põem em risco as

suas vidas, enfrentando os perigos dos grandes
centros urbanos, numa luta; sem trégua, contra
as adversidades e. as ameaçaS da nossa instável
situação eConômica. __ _
Identifico-me com os taxistas, meus fiéis com~
panheiros de grandes jornadas e audiência cativa
dos meus programas de rádto e televisão, que

sempre estiveram ao meu lado nas minhas lutas

políticas, pois falamos a mesma linguagem e
sempre me posicionei na defesa de suas reivindf..

cações.
_
Tenho por essa classe um grande respeito e
preocupo-me com os seus problemas e apreensões, pois tenho consc:iência das dificuldades que
enfrentam e dos obstá.culos que têm que superar
para oferecer às suas famílias c~ondições mínimas
de sobrevivência.
A cada reajuste no preço dos combUStíveis mais
se reduz. a margem de lucratividade desses trabalhadores, sendo vitimas indefesas da recessão e
da perda do poder aquisitivo da sociedade br_asiJeira. provocadas pelo fracasso do Plano CrUzado.

dado por parte do Govemo pelo importante papel
qUe ·desempenham na nossa economia e pelos
problemas graves que enfrentam, de<::orrentes do
quadro de dificuldades em que vivemos.
A classe dos t:axi5t:!ls, a1ém dos problemas comunS a toâos- Os brasUeiros. vive problemas específicos e ligados a sua atividade profissiona1 que
devem m_ere_cer _a ~enção ~autoridades governamentais. Devem ser oferecic@s a eles condições
qUe Ihes possibilitem a renovação de suas frotas,
garantindo-lhes um boa apresentação dos seus
veículos, condição básica para o incentivo ao turismo -e para assegurar-lhes uma margem de lucratividade suficiente que os permita sobreviver
aos desajustes da nossa economia e à avassaladora onda de instabilidade sódo-econômica
que constantemente nos ameaça.
-faço um apelo ao Sr._ Ministro da Fazenda no
sentido de ser ampliado, para I 2 meses, o prazo
de_ financiamento dos veículos destinados aos taxistas, pois só assim.,etã possível assegurar-lhes
condições essenciaís para o trabalho sem comprometer o seu parco orçamento e sem amea·çar-lhes a tranqüilidade e a segurança.
O Governo precisa e deve ser sensível aos sofrimentos dessa humilhada e desprezada classe de
trabalhadores, pois só assim faremos justiça
àqueles que têm lutado por anos a fio na esperança de conquistar uma situação social que lhes
premie pela participação efetiva na construç~o
de wn Brasil maior e mais forte.
Solidarizo-me com a dasse dos taxistas e lutarei
com denodo e dedicação, sem arrefecimento, para tomar possível as suas justas aspirações e garantir o atendimento de suas reivindicações, pois
tenho um compromisso assumido com ele_s e
não os decepcionarei.
Não me calarei enquanto não forem tomadas
as medidas que farão justiça aos taxistas e tenho
certeza de que o Presidente Sarney, dentro da
sua opção pelo social, não permitirá que continue
a ocorrer esse tratamento discriminatório e perverso que avilta e ameaça de insolvência, toda
uma classe, impondo-lhe uma situação indigna
e degradante. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Carlos Alberto,
--o--Sr. ~uf:Bhy Magalhães deixa a cadeira da
· Presidência, que é ocupada pelo Sr. Hum-

beito Lui:erW.

O SR. PRESIDEI'ITE (Huniberro Lucena) .:....
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

Não podemos ficar insensíveis à situação precária vívida por essa classe, da qual depende o
sustento de milhares de famílias, pois tal atitude
levaria ao desespero aqueles que lutam com de-

tennínação e pertinác:ia pelo nosso progresso.
Por essa razão, Sr. Presidente_ e Srs. Senadores,
solicitei uma audiência ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República e reiterei 8 Sua Exce-_
lência a necessidade de ser mantida a isenção
do IPl na aquisição de veículos destinados a táxis
e recebi do Presidente a promessa de que não
haverá mudanças na legislação que beneficia
aquela classe, o que sígnifica o rec;onhedme_nto
do Governo àqueles que têm contribuído positivamente para incrementar a nossa indústria dottJris..
mo, grande pólo gerador de dívisas para o nosso

País.
Os taxistas são microempresários e como tal
devem merecer um ~ento especial e diferen·
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

OSR.JQTAHYMAGAIJIÃES(PMDB-BA.
Pronuitcla o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
A Consolidação das Leis do Trabalho, enten~
dida como um ordenamento sistemático das leis
trabalhistas vigentes à época de sua edição, não
tem por assim dizer, um fundamento de natureza
empírica onde diferentes textos legais, decisões
iterativas dos tribunais e uns tantos dispositivos
acres~nu.dos por seus compUadores, sob a influência de outros cóâigóslrabalhistas contempo- râneos, principalmente a Carta Dellavoro italiana,
foram agrupados, formando wn ·conjunto de medidas primordialmente voltadas para o trabalhador, mas inteiramente dependentes da. tutela do
Estado: . - - Na evolução e aperfeiçoamento do seu texto,
em 43 anos de existência. acabou por se tomar,
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no dizer critico-de muitos, verdadeira colcha de
retalhos, em que pontificam dispÕsições Paralelas, conflitantes e, por vezes, utópicas ou inúteis,
ante à _s~ inaplicabilidade aos fatOs e circunstâncias da relação empregatícia.
bnpõe-se, portanto, não mais a sua reformulação ou adaptação, pois que não h6. lugar para
mais remendos, mas· a elaboração de texto, inteiramente novo, coerente com a realidade do Brasil
de hoje, com seus 130 milhõeS de habitantes
e que figura entre as maiores potências econômicas do mundo. _.
_.
.__ -· _
Há que se estabelecer novas e modernas ~
para o contrato do trabalho, para aS negociaçÕes
coletivas, para a organização sindical, para o direi~
to de greve, para a proteção eficaz do sal~ e
do emprego, para a elimini\ção dos riscos ambientais e P8!8 a própria Previdência Social, suprimindo-se casuísmos e discriminações, como se
vê, ainda, com relação ao trabalho da mulher,
do idoso e do menor. Urge se assegurar, antes
de tudo, a garantia- do emprego e o direito ao
emprego. pedra de toque das sociedades modem~.

Por isso, será da malar importância seja

Lnse-

rido na nova Contituição, entre os princípios básicos do ordenamento juridico do trabalho, este
que é fundamental e inerente à pessoa__ hllf!l~
- o direito ao trabalho, entendido como o direito
natural de cada homem de exercer uma atMdade
útil, a si, à sua famUia e à sociedade, mediante
.
justa remuneração.
Fala-se muito _no aperfeiçoamento da legislação de greve, da negociação coletiva e da reestruturação da organização sindical. Tal como_aconte-ceu no passado é .de se temer que venham a
ser reformulados, apenas, textos antigos, suprimindo-se, ~ e ali, a presença do Estado em
certos atas da viela sindical, !!_repressão policial
nos movimentos grevistas ou a virtual dependência econômica e juridi~ das entidades classistas
da tutela governamentaL

São medidas de inegável valor para o aperfeiçoamento das instituições democráticas, mas que
c:ontiil.uam, como outrora, propostas de cima para
baixo e, portanto; orientadas, dirigidas e tuteladas
pelo Estado, ao invés de, .coJTlo seria desejável,
partirem doS movimentos espontâneos e reivindicatórios da classe trabalhadora, afinal de contas,
principal interessada e destinatária dos seus objetivOS.
Os Constituintes de 87 têm, portanto, sobre
seus ombros, uma árdua e nobDitante tarefa. Será
da noVa Constituição que surgirão as premissas
de uma nova ordem social e, no capitulo dos
direitos do trabalhador, hão de figurar aquelas
que vão posslbUitar de modo ef~vo. e não utópico, a sua verdadeira integração sócio-econômica
na comunidade brasileira.
-Marcha o Brasil, a passos largoS, para a pleni~
tude democrática para a sua afirmação definitiva
como- grande potência no concerto das. nações.
No entanto, ainda ressoam em nosso espírito
aquelas notícias alarmantes, pintadas com as co- res negtas do desânimo e da descrença fio futuro.
É uma inflaçã.o galopante, atingindo Õ1dices estra~
tosféricos, que a tudo corrói, afUgíndo principalmente a classe trabalhadora, a co~eçar pelos
seus salários, dia a dia defasados pela espiral alucinante dos preços, terminando pela queda da
oferta de empregos.

e
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Certos problemas dss classes trabalhadoras estão a merecer a maior atenção do Poder Público,
particularmente do Congresso Nacional ou da
própria Constituinte, entre os quais sobressaem,

DIARIO DO CONGRESSO NAOONI\L (Seção U)

já vem-se desenvolvendo há vários decênios, para
iruciar uma_ experiência partindo da estaca zero,
sem garantia de êxito, num terreno delicado e
complexo como é o social.
Existe, aíiida, a experiência internacional, a qua]
peJa sua importância e atualidade, os relacionados
com a organização sindica.!, com o direito de greve mostra que mesmo nos pafses onde é adotado
e com a Previdênda Social.
o princípio do pluralismo sindical na sua forma
mais completa, cada vez mais aparecem ações
A ORGANIZAÇÃO Sll'IDICAL BRASILEIRA
_unitárias dentro da pluralidade organizacional, devido à necessidade que têm os trabalhadores de
unirem-se para conferirem maior força às suas
REAIJDADE E PERSPECTIVAS
reMndicações.
A censura ao princípio da unidade sindical parte
A organização sindical brasileira assenta~se em do pressuposto de que ele é incompatível com
três princípios básicos: a urúdade sindical, a con~ a liberdade sindical ou, pelo menos, gerador de
tribuição sindical e a vinculação das organizações
obstáculos a ela. Entretanto, por uma análise maiS"
sindicais ao Poder Público (entenda~se Poder Exe~ cuidadosa, é possível verificar que, entre nós, a
cutivo. Ministério do Trabalho), todos eles decor~ liberdade sindical é obstaculizada não pela ado.rentes de imposição legal, na aplicação dada pelo ção da unidade sindical, mas sim pela discrimilegislador pátrio ao dlspositivo constitudonal do
nação legal existente em favor do sindicato oficialartigo 166, da Constitulção Federal.
mente reconhecido, em detrimento das associaDa legislação da organização sindlcal promul- ções profissíonais concomitantes, óbice que pode
gada sob aqueles princípios, a prática sindical de
ser afastado, desde que a lei confira às associaquase cinco decêniôs consagrou alguns instib.J- ções existentes iguais oporbmidades de reconhe-tos, tem repudiado persistentemente muitos deles
cimento oficial como sindicatos, fazendo depene forçoo a adaptação de fato de alguns outros
der tal reconhecimento unicamente da preferên-aos reclamos das classes trabalhadora e empre- cia dos integrantes das categorias, livremente masarial
nifestada através de eleição ou plebiscito.
Como as formas legais que o movimento sindiComo cresce a cada dia a grita, principa]mente
cal não aceita ou aceita apenas com alterações,
da parte da classe trabalhadora, por uma reformuno mais das vezes não são afastadas de nossa lação da legislação de organização sindical, pareordem jurídica, há uma luta permanente dos trace que uma medida salutar, em beneficio da imbalhadores e, com relação a certas matérias, tamplantação de uma autêntica liberdade sindical, sebém dos empregadores, em prol de wna refonnuria o condicionamento legal do reconhecimento
Jação da lei no capítu1o da organização sindical.
oficial como sindicato, a uma eleição direta realiEste assunto comporta um vasto estudo. mas
zada no seio da categoria interessada, para a escoé possfvel, desde logo, resumir os seus tópicos
lha da associação profissional que a maioria desefundamentais, o que tentaremos fazer.
jasse como representante legal de seus interesses.
A associação que conseguisse o maior número
1-0nklade xplunll- olndlcal
de votos seria, inegavelmente, a mais represenÉ imposição legal, no Brasil, que ,as organitativa das preferências da categoria.
zações sindicais somente podem existir à razão
E a investidura legal na representação da catede uma para cada categoria profissional ou ecogoria- mlo seria ad lnftnltum. Pelo contrário, a
nómica, em cada base territorial (art.. 516, da
lei deveria prever uma reavaliação periódica da
CLT).
.
representatividade, através de novas eleições reEste critério legal tem sido sempre criticado
queridas, em lapsos de tempo razoáveis, pelas
pelos adeptos do pluralismo stJldical pwo e simoutraS associações não oficializadas, mediante a
ples, mas, suf?metido à manifestação dos trabacomprovação de que gozam da preferênda de
lhadores e dos empregadores, as estatísticas deuma parte ponderável da categoria, a ponto de
monstram que é aceito pela maioria (Efren Cordova, "A Organização Sindical Brasileira e a Conven- -ser colocada em dúvida a maior representatividade do sindicato oficializado.
ção 87 da OIT'', Coedlção Mlb!lBRART, 1985,
Por esta forma, ninguém poderia queixar-se de
páginas 34/5).
que n&o teria iguais oportunidades de disputar
Tudo parece indicar que a razão de tal prefea representação da categoria.
rência é a consolidação inegável que o princípio
da unidade sindical adquiriu através de Wlia prática sindical de mais de 40 anos e, também, o
-o pluralismo de associações profiSSionais e
econôn:'lfcas já existe_ em nossa legislação trabafato de que, do ponto de vista dos interesses das
categorias profissionais e económicas, é ele o que
lhista (arl55S. da CLT). As associações são embriões dos sincticatos e gozam de pequenas prermelhor possibilita a consecução dos objetivos darogativas legais, enumeradas no mencionado arquelas categorias, porque favorece o fortalecitigo.
mento de suas entidades representativas ao impor, desde o nascedouro delas, uma união de
Somente a que for reconhecida oficialmente
como sindicato é que goza de todas as prerroseus integrantes, geograficamente e por atividade
gativas legais de representa~ da categoria, arroou profissão.
E dentro das caracteristicasdeste principio que Jadas no art. 513, da CLT, confonne prescreve
se vem desenvolvendo, do modo paulatino, po- o art. 512, do mesmo diploma legal
Mas acontece que o reconhecimento como sinrém contínuo, o sindicalismo brasileiro, tãnto o
dicato deve ser requerido ao Ministro do Trabalho
profissional como o patronal.
AcJ estudar a matéria, portanto, não podemos (art.. 518), o critério para tal reconhecimento não
deixar de recear que a adoçáo do pluraUsmo sindi- é objetivo, mas subjetivo do referido Ministro (arl
cal. nessa conjuntura, de modo puro e simples,, 519) e não há em nossa legislação trabalhista
significaria a brusca ruptura de um processo CJie disposição que garanta uma revisão do reconhe-
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cimento, tendo, por isso. a carta sindical, foros
de delinitividade.
Ora, em-tal sistema, desaparece de fato a liberdade sindical, porque não adianta o integrant .da categoria ter preferência. por uma
· o
que, provavelmente, não terá mais
idade
de disputar a representatividade deJa, a não ser
pela perda da carta sindical pelo sindicato oficiali-zado. Em outras palavras, pode vir a transfonnar.se em sindicato uma associação pouco representativa, caso conte com a preferência do Ministro
do Trabalho e, uma vez investida uma associação
na prerrogativa legal de funcionar como sindicato,
conquista o monopólio da representação da categoria~ sem possibilidade de reavaJiação do grau
de preferência de que goza.
Por Jsso o sistema ora proposto nos parece
o mais adequado à manutenção do princípio já
consagrado em lei e preferido pelo sindicaUsmo
brasileiro, o princípio da unidade sindical, como
garantia do maior fortalecimento das organizações sindicais, sem quebra do efetivo exercido
da Iiberdape sindical, assegurada, como visto,
através dd pluralismo de associações profissionais e econômicas, embriões dos sindicatos, todas elas com igual direito na disputa pela transformação em sindicato.
Liberdade de associação sindical, igualdade de
oportunidade das associações existentes e periódica reavaliação da legitimidade de representação
da entidade oficializada, estes seriam os três pilares de uma autêntica liberdade sindical, compatibilizada inteiramente com ambos os princípios,
da pluralidade e da Wlfdade sindical, com aproYeitamento do que ambos apresentam de vantajoso.
A alteração da legislação, conducentes ao
preenchimento das lacunas apontadas. demanda
projeto de lei adequado, que deverá atingir alguns
dispositivos legais em vigor e criar outros. V10cu·
Iam-se diretamente à lnatéria, os artigos 519 e
558, da CLT, mas, no caso de implantaçao do
novo sistema, possivelmente_ devaro ser alterados
vários OUtros dispositivos do Título V, da CLT,
o que precisaria ser estudado com critério.

2 - Conblbulção Sindical - Autonomia
Sindical
A contribuição sindical é vista pelos adeptos
da adoção pura e simples do pluralismo sindical,
como um dos principais vincules que atrelam as
organizações sindicais ao Poder Público, representando forte obstáculo à autonomia delas.
J:: fora de dt:Mda que as organizações sindicais
gozariam de uma profunda independência, se pudessem ,ser auto-suficientes em recursos materiais. Para isso, necessário seria que dispusessem
de fontes próprias de arrecadação daqueles rEt<;ursos, mormente os financeiros.
Parece remota a possibilidade de arrecadação
de recursos suficientes unicamente pela conbibuiç:ão dos integrantes das categorias, principalmente no Brasil, porque a classe trabalhadora
aqUi é sabidamente hipossuficiente. Somente o
sindlcalismo patronal tem tal possibilidade.
A solução estaria, então, no desenvolvimento,
por parte das organizações sindicais, de ativfdades
que produzissem rendas. O artigo· 564, da CLT,
proíbe a atividade econômica, direta ou incUreta,
e o artigo 548, nas suas letras c e e, admite rendas
produzidas peJos bens e valores adquiridos e ou·
tras rendas eventuais. É de se conduir que os
bens e valores somente podem ser adquiridos
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pelos recursos arrecadados através da contribui-

ção sindical compuls6tia, pelas contribuições voluntárias dos associados e pelas doações e legados, estes últimos previstos nas letras b e d do
mencionado artigo 548. Tal permissibilidade de

produção de rendas, portanto, liga-se à existência
prévia da contribuição sindical e das outras voluntárias dos associados ou terceiros.

Parece, assim, que o sistema vigente faz depender o patrimônio das organizações sindicais de
fontes, paternalista a primeira e precária as de-mais.
Portanto, a autonomia integral das organizações sindicais somente poderia decorrer da não-.
proibição legal de atividades produtoras de rendas. A não- proibição de tais atividades não significaria, entretanto, a imediata autonomia das organizações sindicais, pois é 6bvio que elas precisariam de tempo para empreender aquelas ativida-

des e de mais tempo ainda para colherem os
fru1os delas.
A não-proibição de atividades produtoras de
rendas representaria uma virada de 18Q graus

no sistema vigente, definido na norma do art. 564,
da CLT e, certamente, viria como substitutivo da
contribuição sindical. Como é patente que "a contribuição sindical constitui a fonte princ:ipa] de ar·
recadação do sincllcato, a qual chega a representar, em muitos casos, 90% (noventa por cento)
de seus recursos" (op. cilpágina39), não poderia
ela ser extinta de um só golpe.
Dai que as organizações sindicais de trabalhadores, entre nós, repetidamente vêm manifestando a opinião de que, a ser extinta a contribuição
sindical, como algumas vezes tem sido anunciado
pela Imprensa, a extinsão deverá ser gradual, num
prazo de cinco ou mais anos. ou de acordo com
a deliberação das assembléias sindicais, as quais
levariam em conta as possibilidades concretas.
Isso para possibilitar o desenvoMmento de fontes alternativas de arrecadação de recursos.
Mas, a manter-se o conceito atualmente vigente, de que a. atividade econômica não deve ser
permitida aos sindicatos, a extinção da contribuição sindical significaria, obviamente, a falência
da grande maioria das organizações sindicais do
Pais, dado o cont~ sócio-econômico em que
vivemos.
Até mesmo a. adoção do principio da liberdade
total de atividades econôm.icas teria que vir acompanhada de alguns dispositivos legais patema6stas, em caráter temporário, relativamente aos
sindicatos que são muito fracos mesmo contando
com a contribuição sindical. Tais sindicatos, por
não possuírem uma estruturaçãO suficiente, não
teriam__ como projetar e concretizar ativl.dades económicas capazes de sustentá-los. Com relação
a estes, o prazo de sobrevivência da contribuição
sindical teria que ser maior, permitindo-lhes buscar uma espécie de assessoramento técnico.
Diante de tudo isso, se nada serve a colocação
de alguns adeptos da extinção pura e simples
da conbibuiç:ão sindical, quando observam que
o sindicalismo americano sobrevive perfeitamente sem a contribuição sindical compuls6ria. Nos
EOA. os grandes sindicatos podem ter suas fontes
próprias de rendas, sendo significativa a informação de que o sindicalismo norte-americano é detentor de aprmdmadamente um terço das ações
que giram na Bclsa de Valores de Nova Iorque
(Politica Salarial, Júlio César do Prado Leite, Edições Trabalhi- SA, página 151 ).

DIARio DO CONGRESSO NAC:IOI'IIIL (Seção U)
O nosso contexto é do poderio patronal de um
lado e da hipossuficiência dos trabalhadores, do
outro, contexto herdado dos distantes tempos do

Brasil-colônia e que nosso incipiente capitalismo
ainda não ultrapassou. Há, por isso, em nosso_
Direito do Trabalho e também nO Direito Sindical,
a conotaçãO do protecionismo equijibrador, em
benefido da parte mais fraca._
A decisão de afastar a legislação protedonist.a,
em qualquer cop!tulo da legislação iral>alhista, exige, como compensaç_Ao inafastável, a adoção de
institutos substituktóres eficazes.
A ~o-se pêiÍnitir aoS sindicatos atividades produtoras de rendas, não vemos como eliminar-se
a contribuição sindiail ComPulsória, embora ela
represente, inegavelmente, um privilégio social
das organizações sindicais, sempre justificado pela invocação-de qu_e o sindicalismo é~ elemento
importante do contextQsocial do País. Enquanto
-perdurarem as características vigentes de nossá
ordem econômlca e social, pa;rece não haver
-substitutivo válido para a c:ontnbuição sindical,
desde que proibidas as organizações sindicais de
atividades económicas, pelo menos no que tange
aos trabalhadores.
Finalmente, se tiver de subsiStir ·a contribuição
sindical, dUas deformações da legislação atual,
a. elcfatin~ntes, devem sofrer imediata revisão:
em primeirO lugar, a destinaçãO obrigatória dos
recurs-os por ela gerados, prevista no arl 592.da CLT, e o destaqtie_de 20% para a conta especial Emprego e saJário, do Ministério-do Trabalho,
déterm1n~do no item V do arl 589, também da

ClT.

.....
Os contribuintes s~ Os einpregados e ·os em~

pregadores, razão pór que deve_m ter suas entidades representativas toda a liberdade para fazer
daquela verba a utilização_ que lhes aprouver, dentro das ativi.dades que lhes são permitidas em
lei e,- quarito aos 20%, não é açeitável que sejam
de._$Viados para o Ministério do Trabalho, por melhOr que seja sua aplicaÇão ali.
3 - VInculação ao Poder PúbUco

O terceiro principio que norteia a organização
sindical brasileira, a vinculação das entidades sindicais ao Poder Público, tem sido o alvo predileto
do ataque de quantos se dedicam ao estudo dO
sindicalismo no Brasü, de maneira quase unânime,_ porque é ele que tem impedido, de rriodo
direto e permanente, o _exercício da autonomia
sindical.
E não deixa de ter procedência a critica, visto
que o Trttilo V da Qlnsolidação das Leis do Trabalho está repleto de normas paternalistas e conducentes a_o atrelamento_ das organizações sindicais
ao Ministério do Trabalho.
Das 100 disposições legais que compõem
aquele Título, cremos que nem a terça parte poderia ser salva da pecha de patemalismo e intervendoniS'mo do Estado, já que todas elas, direta ou
indiretarriente, constituem um quadro impregnado de wna só filosofia.
Alguns daqueles dispositivos são expoentes ostensivos do paternalismo e do intervencionismo
do EStado, na· *'"ea sindical, como os seguintes:
parágrafo 5 9 do art. 524, parágrafo único, 1etra
a, do art. 525, art. 528. porágrafo 4• do art. 53!,
parágrafo & e 8' do ort. 551, parágrafo 2• do
art. 553, art. 557, art. 592 e outros.

No atual Governo, o Ministério do Trabalho vem
pratii::arido uma politica de favorecimento da au-
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tonomia sindical, abdicando de aPlicar numerosos dispositivos legais vigentes, que condUzem
ao atrelam_ento das entidades sindicais ao Poder
Público e existe uma expect8tiva de- que a nova
Constituição venha abrir o caminho para uma
legislação inteiramente reformulada, que piopicie
a plena autonomia sindical.
-A tarefa de reformulação será grande, mas, na
verdade, há disposições do Titulo V, da CLT, que
se tomaram_ d~_ tal modo -obso_letas, que llleJhor
seria não esperar mais para extirpá-las. Não há dúvida de que persiste entre nós o preconceito de que o sindicalismo deve_ ser controlado de modo diferen~ daquele c:OOtrole-êtas cje,.
mais atividades, c:ontido na própria legislação comum. Há uma grande dific:uldade em admitir-se
que a atividade sindical ê Yfl)a _atMdade privada,
que deve ser ~er:dda livremente,.Júnitada apenas
pelas _reStrições impostas pela CõriStifuição ~ pela
leL
A meta, no sentido da demoçratização, certa·
mente é ã einaO.-cipãção total das organizações
sindicais, mas, para atingi-la, há que superar a
filosofia vigente da ti..rtela do Estado. .
Dentro desta visão ampla do tema, o ideal é
uma reformulação integral do Título V, ® Ço_IJSQlidação das Leis do Trabalho, o que somente se
viabiliza, entretanto, através da adoção de oul:(a
redação para o artigo 166, da Constituição F'ede-

ral. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucen•) - ,

Concedo a palavra ao nobre Senador Olavo Pires,
O SR. OLA.VO PIRES (PMD!l".::CRO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) --Sr. Pre5idente1 -s~s. ·
Senadores:
Trago hoje à <:onsideração-deS-te PleniD·i"ó-ajusta reivindicação do povo de Colorado do Oeste
- em Rondô_a@. _que há mUito pretende <)brigar
em seu Munidpto uma agêflcia do Bancõ doBrasil.
Embora vivendo em uma "cidade tradicionalmente ligada à agricultura, os agricultores de CO:
!orado do Oeste são obrigados a recorrer_ à ddade
de V~hena, distante~ 85 km, em péssima eStrada
de terra, na_qual são necessárias maiS de 3 horas
de viagem sempre que dependerem da Carteira
Agrícola do Banco do Brasil
Esse entrave burocrático Serve plU'a àesestiinu~
lar ainda mais o sofrido agricultor brasileiro, que
tudo faz para produzir alimentos, em um Brasil
onde cada vez mais aumenta o número de co-.
mensais, e cada vez menos eXiste o pão à meSa.
Ségundo informações colhidas junto _ao Ministério da Agriculturci. o_ Brasij importou, ultimaMente, mais de 3 milhões de toneladas d~ milho e
de outros produtos agrfcolas que são produzidos
no Brasü.
Um país com 8 mü quilômetros de litoral, está
importando sal, e agora mesmo se esboça wn
movimento de protestos dos ag_ricult6res de
Goiá_s,_ pela importação-de a1ho que o Governo
farâ -da Espanha, em visível prejuízo à enonne
supersafra de alho que o Brasil ~stá produzindo
no corrente ano.
Estas importações, aléin de reVoltantes sob todos aspectos, representam o prejuízo da nossa
Nação. E _eu pergunto, até quando os i::ortuptos
responsáveis por estes ates continuarão impunes
e enriquecendo à custa do-_sacrifido geral?
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E neste momento em que o Brasil tanto se
preocupa em evitar a inflação desenfreada. qualquer medida tendente a baixar o custo da produção de alimentoS será inteiramente válida, uma
vez que terá reflexos imediatos rio custo de Vida.
Côriforme levantarrientos feitos pela pfóPria
Agêncía do Banco do Brasil em Vilhena, __ 80%
(oitenta por cento) do movimento ligado à área
rural provém da cidade de Colorado do Oeste,
Cãbixí e Cerejeiras. Isso justifica plenamente a
implantação de uma Agência do Banco do Brasil
na próspera cidade de Colorado do Oeste/RO,
pois ta1 medida viria minimizar --os custos e os
sofrimentos daquele povo valente e sofrido.
Ainda há pouco, pedi ao lnstiMo Brasileiro do
Café a instalação de agências em diversas cidades
de Rondônia, visando estimular a produção cafeeira e dar aos cafeicultores de Rondônfa o apoio
indispensável para que possam colher o fruto da
semeadura, em contrapartida ao fecundo trabalho
desenvolvido.
_
-Com as mesmas e justas razOes que ap"resentei
ao Instituto_ Brasl1eiro do café, solicito agora à
Diretoria do Banco do Brasil, mais especialmente
à pessoa do seu Presidente Dr. Camilo Calazans
de Magalhães, que determine seja feito pelo setor
competente do Banco do Brasil um estudo e um
levantamento para se concluir em quais os Muni·
cípios de Rondônia, se toma mais necessário a
instalação urgente de uma agência do Banco do
Brasil.
O meu Estado de Rondônia é o mais Jovem
Estado da Federação e conta com o apoio e a
participação direta da sua população, no tocante
ao progresso e ao desenvolvimento, e, nâo seria
justo que o Banco do Brasil, permitisse que a
Ddativa privada. que o arrojo, a valentia e a coragem dessa população, dos pequenos comerciantes e dos pequenos agricultores de Rondônia, ca·
rDnhasse na sua frente.
Congratulo-me com a luta desenvoMda pelo
nobre l)eputlldo Estadual Joáo Batista de Lima
que vem colocando seu entusiasmo e liderança
em defesa dessa nobre causa, qual seja dotar
a cidade de Colorado do Oeste de uma agência
do Banco do Brasil.
A ele me assoclo integralmente somando esforços para a solução do angustiante problema, que
a todos nos atinge.
Com este pronunciamento, solicito à Mesa Diretora desta Casa, que encaminhe à Diretoria do
Banco do Brasil o presente apelo, e tenho certeza
de que o Presidente Camilo Calazans haverá de
adotar as providências cabíveis visando a solução.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Não há mais oradores inscritos.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
sessão, convocat;tdo uma exttaordinária a rea]izar-se hoje, às 1 B horas e 30 minutos, com a
seguinte

ORDEM DO DIA
-lVotação, em turno único, do Projetç:> de Lei da
Câmara n9-14, de 1987 (n9 125/87, mz origem),
de iniciativa do Senhor Presidente da República,
que concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados T IPI na aquisição de automóveis
de passageiros e· dá outras providências, tendo
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DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seçüo U)
PAREÇER ~ORAL. favorável, proferido em plenário
~-'2-

Votação, em tumo (!_nico, do Projeto de Lei da
Câmara n9 16, de 1987 (n9 113/87, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República. que dispõe sobre a administração do
Território Federal de Fernando de Noronha e dá
outras providências, tendo
PARECER ORAL, favorável, proferido em plenário, da -comissão: _
_
-de Constituição e Justiça.

--'3- VotaçáÕ, em turno único, dÕ Projeto de Lei do
Senado n 9 16, de 1987-DF, que acrescenta dispositivos à Lei !1~_5.619, c:fe3 de-novembrode 1970,
qUe dispõe sobre vencimentos,lndenizações, proventos e outros direitos ela Policia Militar do Disbito_ Federal,_ e dá outras providências, tendo
~ ~ PARECERES ORAIS, proferidos em plenário,
das Comissões:
- de Constltulção e Justiça, favorável, nos
tennoS de substitutivo que oferece; e
- do Distrito Federal, favorável ao substitutivo.

-4- Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 62, de 1987, de_ autoria da Comissão Diretora, que di,spõe sobre a criação de órgãos na
esbutura administrativa do Senado Federal e dá
outras providências, tendo
PARECER~ORAL, favorável, proferido em plenário.
-

-5Dfscussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câinara rr" ·21, de 1987-Complementar (n9
236/84-Complementar, na Casa de origem), de
iniciativa do Senhor Presidente da República, que
declara não sujeitas à contribuição inctdente sobre o produto rural para o custeio do ProrruraJ
as indústrias pesqueiras (dependendo de parecer).

-6Discussão, em tumo único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n• 33, de 1987 (n' 828/86, na Origem), de 24
de dezembro de 1986, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Jayme Villa-Lobos, Ministro de Segunda Oasse, da carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República G~esa.

-7Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n• 34, de 1987 (n' 829/86, na origem), de 24
de dezembro de 1986, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Carlos Alberto Leite
Barbosa, Embaixador do BraSil junto à República
haliana, para, cumulativamente, exercer a furição
de Embaixador do Brasil junto à República Popular da Albânia.

-8Discussão, em tumo único; do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a. Mensagem

n' 35, de !987 (n' 20/87, na origem), de 22 de
janeiro de 1987, pela qua1 o Senhor Presídente
da República submete à deliberação do Senado
a escolha dô Seithor Li.liz Fernando do _Couto
Nazareth, Emb:aixador do Brasil junto à República
Popular de Moçambique, para, cumulativamente,
exercer a função de Embaixador do Brasil jl.D'lto
ao Reino do Lesoto,

-9Discussão, em turno único; do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n' 36, de 1987 (n• 21/87, na origem), de 2S de
janeiro de 1987, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Seriado
a escolha do Senhor Oswaldo Bi8to, Embabcador
do Brasil junto à República de Gana, para, cumulativarriertte. exerCer a_ f~nçâo de Embaixador do
Brasil-junto à República da Libéria.

-10Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n' 39, de 1987 (n' 24/87, na origem)~ de 28 de
janeiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete a deliberação do Senado à escolha do Senhor Guy Mendes Pinheiro
de Vasconcellos, _Embaixador do Brasil junto à
República da Guiné-Bissau, para, cwnulativamen~
te, exercer a função de Embaixador do Br8siljunto
à República da Guiné.

-11Discussáo, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mertsagem
n• 51, de 1987 (n• 61/87, na origem), de 17 de
março-~ corrente ano, pela qual o Senhor Presi·
dente da República submete à deliberação do Senado a_escolha do Senhor Moacyr Moreira Martits
Feri'eira, Mínlstro de Segunda aasse, da carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Coréia.

-12Discussão, em turno úrUco, do parecer da Comissão de ReJações Exteriores sobre a Mensagem
n' 57, de !987 (n• 71/87, na origem), de 31 de
março- do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha_ do Senhor José Ferreira L9Pes,
Embaixador do Brasil junto à República Unida
da Tanzânía, para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à Repóblica
de $eychelles.
,
-13Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n~> 58, de 1987 (n9 72/87, na origem), de 31 de
março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberaÇão do Senado a esColha do Seithor _Luiz Fernando do Couto Nazareth, Embaixador do Brasil junto à República Popular de Moçambique, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil
junto ao Reino da Suazilàndia.

O SR. PRE51DENTE (Hwnberto Lucena) Está encerrada a 'sessão.

(Levanta-se a sessão às 12 horas e 45 mi-

nutos.)

Junho de 1987
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Ata da 38~' Sessão, em 24 de junho de 1987
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 48' Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

Presidênda do Sr. Senador Humberto Lucena
Às 19 HORAS E 5 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia -Aluísio Bezetm -

Nabor Júnior

-Leopoldo Perez -Á~ M.ello- Ocklcir Soares -Oiavo Pires -João Mene~es -A1mir Gabriel - Jarbas Passarinho - Alexandre COsta
- Edison lobão -João lobo - Cllagas Rodri-

gues -Hugo Napoleão --Vi.rgfliÕTávara- Cid
Sabóia de Carvalho- Mauro Benevides -Carlos
Alberto -

José Agripino -

Lavoisier Maia -

Humberto Luc::ena - Marco Maciei - Antonio
Farias- Mansueto de LavOr:...... Guilherme Palmeira- Divaldo Suruagy- TeotôniO Vtlela Filho
- Francisco Rollemberg- Lourival Baptista Jutah_y_Magalhães- RuyBa<elar -José lgnácio

Ferreira - Gerson Camata -João Calmon Afonso Arinos- N'elson Cameíro- rtamar Franco -Alfredo Campos- Ronan Trto- Fernando
Henrique Cardoso -Mário Covas- Mauro Bor-ges -:- Iram Saraiva Pompeu de Souza -

lrapuan Costa Júnior Mauricio Corrêa -

Meira

Filho -Roberto Campos- l.Õuremberg Nunes
Rocha - Márcio Lacerda - Rachid Saldanha
Derzi- Wilson Martins -Leite Chaves-Affonso
Camargo -José Richa- Ivan Bonato- Dirceu
carneiro - Carlos Chiarem - José Paulo Bisai
-José Fogaça.

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lu<ena) A lista de presença acusa o comparecimento de
61 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciainos nossos trabalhos.
Não há expediente a
lido:
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lu<ena) Na sessão corüunta realizada às 19 horas do dia
22 do corrente foi designada Comissão Mista destinada ao est:~..~do da Proposta de Emenda à Constituição n9 98, de 1987.
_ _
Nesta data, a Presidência recebe\.1~-dêl üderança
do PMDB na Câmara dos Deputados, oficio solicitando a designação t!e..novos_rep_re_s~~~~s_4a
quele partido naquela oomissão.
Assim, a Presidência determina seja feita a
substituJção dos Srs. Deputados designados pelos
Senhores;
QenebaJdo Correia
Henrique Alves
Cid CaiValho
Manoel Ribeiro
Antônio Mariz:
Nelson Jobim
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lu<ena) Há oradores inscritos.
Concedo a paJavra ao nobre Senad-or Pompeu
de Sousa.

ser

O SR. POMPEU DE S<X1SA (PMDB- DF.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente
e .Srs. senadores:
l\gofll que os trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte entram na fase de preparaçã.o dos
textos serem submetidos a plenário, acho da
maior justiça vir a esta tribuna, Sr. Presidente,
para fazer alguns breves comentários, ainda mais
porque esta é uma das nossas últimas sessões
antes do recesso do Congresso ordinário. Quero
praticar um ató de indispensável justiça com Os
serviços desta Casa, Sr. Presidente.
Na verdade, se esta Assembléia, que tem sob
- sua responsabilidade elaborar a Constituição do
Pais, esta funcionando de maneira cronomêtrlca,
sem,_nenhuma perda de prazo, com uma precisão
exemplar e com l,irn__ perl'eito conhecimento de
todo o enonne acervo de sugestões de toda ordem, de todas as procedências, de emendas que
preCisam_ Ser, e qiae foram- apre<:iadas pelas 8
ComisSÕ~e$ Temáticas que, por sua vez,. se subdividiram erii 24 'Suboomissões, isso se deve, Sr.
Presidente, ao trabalho realmente modelar dos
serviços desta Casa. E é preciso que isso seja
reconhecido, porque esses serviços nem sempre
têm_ sido reconhecidos e proclamados. Pelo contrário: térii. sido injustiçados.
Refiro..me aos vários_ serviços, mas destaco ini- cialmente. e, _principalmente - porque foi aquele
com o qual travamos um Contato mais pennanente. mais intimo - o Centro de lnfotmática
e Processamento de Dados do Senado Federal,
o Proda:sen. Porque no Prodasen CaminhoU toda
- a elaboração constitucional nesse período." E
olhem que este caminho era praticamente inviá~
. ver, no tempo· cumprido de vez que, pela primeira
vez, na História desde Pais, e creio mesmo que
na hist6ria do todo o Mundo, está sendo eJaborada
uma ConstituiÇão de baixo para cima, uma Constituição sem nenhum anteprojeto preliminar, uma
-- Constituição -comO que -nasc:ida da célula para
o organismo, composto do ajuntamento de células, juntando as 24 célu~s que depois se c:om-

ª

põem- em--8 órgãos -e esses órgãos depois irªo
compondo o _prg~nismo. Esta partida do particular para o geral, contra todas as experiências
e todos os precedentes, é um trabalho sem dúvida
excepcional, e, do ponto de vista operacional, um
tr®~o ~lucionário. Vou referir-me ao lado
positivo e négativo deste trabalho, mas antes quero proclamar aquüo que disse no princípio: um
VQto de louvor ao Prodasen- Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Fede-raJ. ao Cegraf- Centro Gráfico do Senado Federal, à Blbliote<a, ao Arquivo, à Sub>ec:retalja de
Edições Técnicas, à Assessoria, aos assessores,
aos- fuitcionários das Comissões e à Secretaria
Geral. ~s nossos companheiros funcionaram

ao lado dos Constituintes, ao lado dos parlamentares, como companheiros de trabalho iricansá·
veis; e aqueles que, çomo eu, tiveram a experiência de acompanhar e participar da -elabOração
dos documentos_ básicOs, tanto nas Subcomissões, como na CàmiSsão Terrtática, sOmos- testemunhas de que eles funcionaram conosco, com
wna dedicação, com uma competência e com
uma tQtal participação no nosso trabalho, quase
que numa co-autoria, Sr. Presidente, Srs. Senador..es. E isso __ ~ 9-e j1..1stiça que proclamemos. nós
que vivemos ao la_do desses funcionários exem-piares, sobretudo no Prodasen, dizia eu. ..
O Sr. João Lobo --V. EX' me J)ennite um
aparte?

O SR. POMPEU DE SO(ISA- Pois não,
João Lobo.
O Sr. Joio Lobo - Queria pedir a V. Ex'
que incluísse nessa relaçã_o dos órgãos que tão
bons serviços prestaram, o serviço de taquigrafia,
que tem com tanta dedic~ção açompanhado e
sofrido todas essas sessõeS realizadas ao longo
da Constituinte.
·
Sem~,dor

O SR- POMPE!l DE SOCISA ~É de inteira
justiça, meu caro colega, realmente; e está, desde
já, inclufdo. Não o assinalara, porque, na verdade,
estava mais voltado para a elaboração do texto
constituclonal. Por isso, é um lapso, e agradeço
muito a V. Ex' essa lembrança.
· -- ·
Mas dizia eu...

O Sr- Mauro Benevldes - V. Ex' permite
um :aparte, Senador Pompeu de Sousa?
O SR- POMPEU DE S<XISA - Pois não,
com muito prazer e honra. meu caro Senador
Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Benevldes - É apenas para
ine -asSociar ao enaltecimento justo _e merecido
que faz V. Ext à equipe de servidores do Sena.Qo
Federai, equipe extremamente dedicada e que
vem· 'prestando uma c:ontnbuição inestimável aos
trabalhos de elaboração constitucional. Diria- a V.
Ex'!' e à Casã:que,-recentemente;num-a--d-CJS últimas
reuniões da Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, tivemos oporb.midades de oferecer wna
opinião idêntica à de V. Ex", ao próprio Presidente
Ulysses Guimarães_que, por sua vez, também expressou a sua_ admi~ção peJas equipes que, nesta
Casa, estào mais diretamente colaborando com
os trabalhos de feftura da nova lei fundamentaJ
do Pais.

O SR- POMPEC.I DE SOCISA - Muito obrigãdo, nobre Senador Mauro Benevides, pela honrosa colaboração que V. EX" traz ao meu pronun·
ciamento.
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Mas dizia eu que, no PRODASEN, furn:ionaram
cerca de 100 servidores do órgão, destinados exwclusivamente a essa tarefa: técnicos da Coorde-.
nação de Informática, que elaboraram relatórios,
listagens, quadros comparativos, sem os quais
não teríamos produzido nenhum dos anteprojew
tos, nenhum dos substitutivos, que foram numerosíssimos, Sr. Presidente, nos reduzidos prazos
regimentaiS, se não houveSse essa colaboração.
E todo esse material foi distribuído através de
642 terminais, 535 dos quais no Congresso. Dessa fonna, todos os Congresslstas tiveram, permanentemente, o contato com· essa elaboraçãq_. E:.
além dos 535 terminais do_ Congresso, maiS 65
órgãos públicos de Brasília, onde se bicluem a
Presidência da RepúbUca, os Ministérios. os Jribunals SuperioreS e o-GOverno do DiStrito Federal,
que também puderam acompanhar, dia a dia,
hora a hora, minuciosamente, os trabalhos, atraw
vês do PRODASEN. Ainda participaram desse beneficiO 42 órgãos públicos, nos vários Estados,
entre os quais, 15 Assembléias Legislativas. Notese, mais, que o PRODASEN instalou duas centrais
púbUcas: uma na Câmara e outra no Senado,
para que o próprio póólico ê:Jue aqui comparece
pudesse, ele mesmo, ser informado sobre esses
trabalhos.
Quero lembrar, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
daquele trabalho insano que foi a elaboração dos
vários substitutivos das várias subcomissões e co-missões temáticas em que estivemos, lado a lado,
Constituintes, funcionários e servidores do PRODASEN ao longo de dias inumeráveis e ininterruptas que se prolongavam por noites indormi~
das. Lembrar da maneira por que, lá, fomos acolhidos, em que os diretores e _coordenadores ce-deram suas salas para que n6s nelas trabalhás~
semos. Quero assinalar, também, o trabalho pregresso, o trabalho já anterior que o PRODASEN
tinha feito. ·os bancos de dados desenvoMdos
e os serviços de apoio de informática foram _preciosos para a elaboração da Constituição. A inidativa original desse trabalho se deveu ao nosso
prezado colega, o Senador José lgnáciõ Ferreira,
que, na época, era o Presidente da Comissão de
Justiça do Senado. S. EX"' promoveu a criação
do banco de dados e de sugestões do cidadão,
pelos quais o cidadão comum, o homem da rua,
o mandante_ do nosso mandato, pôde oferecer
sugestões, que foram enviadas a esta Assembléia
Nacional Constituinte, nUm total e mais de 100
mil, através desse banco de dados. Isso levou
a um total de 814 horas de pesquisa, através da
rede de terminais, num curto espaço de 4 meses,
o que significa um uso realmente excepcional.

a

Outra grande iniciativa dÓ PRODASEN foi a
transposição, para o banco de dados, dos textos
integrais de todas as Constituições brasileiras e
25 Constituições de diversos países, baseados em
trabalhos realizados pela Subsecretaria de Publicações Técnicas do Senado.
Para se ter uma idéia desse ~olume gigantesco
de tarefas. basta dizer que, em termos de linhas
impressas, o equipamento central apresentou
uma Produção de 7 milhões e 800 mil linhas
em fevereiro, pulando para 15 milhões e 600 mil
em abril, para atingir 46 milhões de linhas em
maio. E as horas de ocupação da unidade central,
de 65 horas em fevereiro, cresceram para 99 horas em maio. Há uma série de dados que, por
serem realmente muito numerosos, vou me dis-

pensar de ler para não cansar a pactênda dos
meus colegas.

O Sr. Itamar Franco-

Permite-V.~

um

aparte?
O 8_~ POMPEU DE SOUSA- Com multa
hpnú1~ nobre ~nadar Itamar Franco.

O Sr. Itamar Franco - Senador Pompeu,
no momento em que V. ~. no seu pronunciamento, mostra ~ ação, de wn modo geral, dos
funcioriários. tanto da Câmara dos Deputados e
particularmente do Senado, mas destaca, sobremaneira, o Centro de Processamento de Dados,
eu gostaria, nesse aparte, de pedir licença a V.
Ex", destacando não só, desde a época do Senador Petrônio PorteUa, quando dirigiu esta Casa
e outros Presidentes, mas destacar, sobremodo,
o trabalho, como Presidente da Casa, do Senador
Jarbas Passarinho.
O avanço-à administraçãO descentralizada que
o Senador Jarbas Passarinho imprimiu e, particu~
larmente, o Centro de Processamento de Dados
é que permitiram exatamente que hoje se possa
ter de V. ~ esse elogio da tribuna.
O Senado da República tem hoje instalado e, talvez, nem o Senado americano o tivesse na
época - um termlnal dé computação, que permitiu que se estendesse a todos os gabinetes dos
Senadores. Portanto, no momento - e me associo ;;to_ elogio de V. Ex', destacando também a
atuaçáo do então Diretor, RWJaniques-gostaria
de colocar, no seu discurso, com sua licença,
a ação do Senador Jarbas Passarinho, como Presidente desta Casa. Foi tão forte o entendimento
de S. Ex' que, pela primeii"a vez, se conseguiu,
na_ chamada CPI das Polonetas, cujo Relator foi
o Senador Virgílio Távora, que também utilizássemos o Centro de Computação ·de Dados do
Senãdo da República.
O SR. POMPEU DE SOUSA- Agradeço,
profundamente satisfeito, o aparte do nobre Senaw
dor Itamar Franco; porque seria mais um ato de
injustiça que, por omissão,- eu praticaria, por motivo de ser um velho Senador estreante nesta Casa, um novo velho Senador. Novo, por ser estreante, mas um velho Senador. E só por isso não
me reportei a essa origem realmente digna de
todos os louvores e que não surpreende a nenhum de nós, pelo espírito altamente renovador
e progressista que sempre caracterizou o meu
prêUido amigo Jarbas Passarinho, de quem podem me separar posições políticas e até ideológicas, mas não me separa à admiração pela sua
inteligência, honradez e fidelidade à causa pública.

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite--me V.
EX um aparte?
.
Õ SR. POMPEU DE SOUZA - Ouço V.
~.compr~r.

O Sr. Jarbaa Passarinho- Agradeço a inter~
venção do Senador Itamar Franco, mas devo declarar a V. f:x' que, sem transformar isto numa
sessão de elogios mútuos, o mérito prin-cipal coube a S. Br, o Senador Itamar Franco. QUando
fizemOS a adrTiinistraç!lo descentralizada na Casa,
coube ao Secretário, à época, Itamar Franco, a
supervisão do PRODASEN. Foi por iniciatiVa de
S. EX"' que fizemos a reformulação do projeto,
inclusive os primeiros convênios feitos aqui com
as Assembléias Legislativas dos Estados; depois,
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com as universidades. Hoje, o PRODASEN nierece realmente esse elogio que Y. Ext faz, extensivo
a todos os servidores da Casa, a todas as Seções
que foram chamadas a colaborar, e o fiZeram
de maneira tão brilhante durante o período que
já trabalhamos, e vamos ainda trabalhar e funcionar, no próximo periodo. Ao agradecer também
à reparo de v. EX', - que não é reparo - v.
EX, de fato, não acompanhava a administração·
àquela época, portanto, não foi nem omissão de
V. EX", porque omissão seria esquecimento no caso, não haviã conhedmeoto, logo, não há
esquecimento - swpreendo-me até em ouvir V.
EX!' dizer que temos divergências ideológicas. Peço a V. Ex" que me conceda uma audiência para
descobri-las.
O S~ POMPEUJ:lE SOUZA - Discutiremos isso, depois, em particular. Hoje, estamos
num festival de fazer justiça; fazer justiça ao nosso
nobre colega Itamar Franco; além do mais, pelo
seu conhecimento técnico, por ser realmente um
homem da área, da competência específica, além
de ser um homem aberto às novas conquistas
do homem que, na verdade, não poderia deixar
de paitiêipar dessa obra.

Quero dizer também, report.ando~me ao aparte
do Senad9r hamar Franco, porque não citei o
então Diretor do Serviço do PRODASEN à época
da sua instalação, como não mencionei o atual.
Gostaria de citar o atual, não só do PRODASEN,
mas, ainda, o do CEGRAF, da Subsecretaria de
Edições Técnicas, do Arquivo, como também da
Biblioteca; mas não cito porqUe não vou citar
nOme algum: teria que ficar o resto da noite citan·
do nomes, e qualquer omissijo seria uma injustiça. Assim como não menciono o contínuo que
me serviu café lá no PRODASEN, não vou citar
também o atual Diretor, pelo qual tenho o maior
apreço, p-ela correção, pela dedicação com que
nos atendeu, cedendo até a sua sala para que
trabalhássemos lá.
Mas quero ainda acreScentar outro dado que
me parece muito importante, sobretudo sendo
eu um Jornalista: um banco de dados importante
desenv:olvido no PRODASEN foi o de jornais, con~
tendo referências às informações veiculadas na
imprensa brasileira sobre a Assembléia Nacional
Constituinte. EssaS- infonnaçõis forarrl annaze..
nadas pela Subsecretaria da Biblioteca da Secretaria de Documentação e Informação do Senado
Federal, e totalízam cerca de oito mil documentos,
informando o sistema que nos últimos três meses
obteve mais de cem horas de pesquisas, através
de vários terminais.
Estava querendo fugir dos dados estatísticos,
mas há um ao qual não posso deixar de referir~ me:
a criação do banco de dados de emendas e anteprojetes da nossa Assembléia Nacional Consti·
tuinte, que permitiu cadastrar todas as 21288
emendas ofereddas durante as diversas fases da
elaboração constitucional. Por enquanto, Sr. Presidente, porque· outras virão ainda, talvez em número ·maior. O PRODAS~N. enfim, funciona
exemplarmente, constituindo-se em motivo de orgulho do Legislativo brasileiro, como vários outros
serviços desta Casa, que deram ao País um exemplo de trabalho, de dedicação e de esforço, que
todos devemos aplaudir, sobretudo porque esses
serviços têm sido muito injustiçados, inclusive na
imprensa.

Junho de 1987

DIARJO DO CONGRESSO NACJONi\L (Seção U)

T eriâ, também, vários dados estatistl.cos sobre
o serviço do Centro Gráfico, que, na verdade, foi

igualmente exemplar o seu trabalho; porém me
reservo para fazê-lo em_ outra pr6Jàma oporturúdade.
Já que estamos fazendo esse balanço da transição da elaboração legislativa, da elaboração do
texto constitucional, quero referir-me aos acidentes de percurso que têm__caracterizado o nosso
trabalha constituinte. Lembro que esta Assembléia foi, desde antes do primeiro dia, submetida
a uma verdadeira campanha de intimidação e
de enfraquedmento prévio, porque certos setores
da nossa vida pública temiam que prodwíssemos
uma Constituição um pouco menos injusta para
com o povo brasa eira do que as instituições vigen~

tes neste Pais. Era uma espécie de vacina prévia
contra uma Constltui_ção com mudanças. Era preciso evitar o "perigo" de que os privilégios dos
bem-nascidos e bem-herdados pudessem ser wn
pouco atenuados em proveito, num tímido proveito, dos deserdados. Era preciso eVitar que isso
ac~se. Então, esta Assembléiã foi aCometida de uma campanha prévia de desrriOraJizac;ão
e de intimidação.
A este

respeito

teria muitos

outros

aspectos

a destacar, desta campanha, que até hoje se prolonga, Sr. Presidente; mas deixarei para um futuro
pronunciamento, já que_ V. Ex' me atinge com
uma luz vermelha que daqui me ofusca os olhos,
e eU sou essendalmente disciplinado. Mas, antes
de encerrar estas considerações, devo dizer que
essa campanha contra a mudança, essa campa~
nha em defesa dos privilégios dos bem-nascidos
e bem-herdados, que temem que os deserdados
e mal-nascidos venham a ter um pouco de justiça
neste País, prossegue hoje, de uma maneira realmente das mais lamentáveis.

Há. hoje, uma verdadeira campanha contra o
parlamentarismo, contra a possibilidade de qualquer refonna parlamentarista. porque dizem que
o poVo brasileiro não está preparado para o parlamentarismo, que não temos partidos políticos.·
E, assim, ficaremos eternamente despreparados,
porque não temos partidos políticos, e não temos
partidos políticos porque não temos Parlamento.
Esta é que é a verdade, Sr. Presidente. Esse argumento até me parece foi usado de uma dessas
duas tribunas,. não me lembro bem, por um cidadão pelo qual tenho a maior admiração como
atleta, porém, o maior desprezo como cidadão,
o Sr. Edson Arante$ do Nascimento, quando aqui,
a serviço da ditadura, disse que era cOntra a· eleição, porque o povo brasileiro não _sabia votar,
Tal como um ditador disse que o povo brasileiro
não sabia nem escova~: os_ {:l~mtes.
Sr. Presidente, esse argumento é o m~smo.
Quer dizer, é o argumento do obscurantismo, alegando o nosso suposto atraso, para que este Pais
não dê wn passo adiante no caminho da justiça.
Assim como há, neste momento, também uma
campanha contra a complementação da anistia
dos militares. que me parece algo inaceitável, insustentável. Na verdade, o que se está alegando
é _que se permitir o retomo desses anistiados que
se quer desanistiar - porque eles nunca foram
totalmente anistiados, querem de~ a complementação da sua anistia - Se voltarem às
Forças Armadas, eles iriam enxovalh6.-la, porque
.Iru.l.llos deles seriam corruptos ou pederastas.
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Meu Deus do céu, o motivo por que eles tiveram
Nordeste e no Sul do Brasil. Havia uma luta entre
as suas patentes cassadM, por que foram excluítécni<::os, saia João Saldanha e um técnico que
dos das Forças Armadas, está bastante bem apuentrava, que era o Técnico Zagalo. O ambiente
rado nos inquéritos, e estão bastante bem separaera o pior possível. A impressão que se tinha era
dos os pederastas e os cOITUptos daqueles que
que a Sela.ção Brasileira ia sair daqui para receber
foram alijados das fileiras das nossas gloriosas
as maiores derrotas ou sofrer as maiores derrotas
Forças Armadas por motivos políticos! E menos
na competição mundial.
do que por motivos políticos, até por motivos mfli..
Chãmamas- b Brigadeiro Jerônimo Bastos tares, porque em 1964 eles defendiam a legalidevo também ter uma palavra de reconhecimento
dade e a Constituição, e deFendiam a vontade
a João Sa1danha, que teve a dignidade-de recolher
popular contra um golpe de Estado, uma traição
as suas críticas e ~raro resultado final da cciinà lei, à Constituição e à vontade do povo brasileiro.
petic;ão- e o Brigadeiro foi encarregado de cheHá a alegação de que essa gente não pode voltar
fiar a delegação brasileira, e o fez de uma maneira
às fileiras. Meu Deus do céu, essa gente não tem
exemplar.
nem Idade! São capitães, são tenentes que hoje
Fo11ãfnbém Vice-Presidente do Comitê Olímestão quase com a minha idade, pouco menos
pico Brasileiro. _Na ocasião, se dedicou muito ao
do que a minha idade, e realmente não se poderia
programa de natação e do esporte de rerrio, tiveesperar que -eles voltassem às fileiras, mas que
mos, pela primeira vez. os barcos de remo nossos
voltassem com a dignidade a que têm direito,
colocados, inclusive sediaQ.os na Europa ou no
a dignidade que é a dignidade das forças NinaBrasil, de maneira que as nossas equipes de natadas deste País, porque, na verdade, não acredito
ção e remo pudessem -disputar em condições
que o ExérCitO brasileiro, que a Marinha brasileira,
vantajosas os ~mpeonatos. Com isso n~o tiveque a Aeronáutica brasileira, que dão, todos os
mos competidores mais na América do Sul. Sodias, exemplo de patriotismo, exemplo de dedicaçáo ao Pais, possam considerar-se imposslbili· mente quando entrava o Campeonato Pan-Americano é que o- Brasil encontrava ~ompetidores
tados de c:onviver com seus camaradas que demais rortes nos Estados Unidos e no Canadá.
fenderam a legalidade, que defenderam a consti~
Um homem que morreu com 84 anos. Sr. Presi~
tuclonaJidade, que defenderam, índusive, a hierar~
dente, teve na figura de Eduardo Gomes o seu
quia e a disciplina e até estão incluídos entre estes
os veJhinhos, os velhinhos da minha: geração que- grande líder, a sua grande inspiração. Morreu pobre, mas morreu cercado, naturalmente, do res·
lutaram em defesa do "petróleo é nosso". Até
peito de _tod_o_s_ ~ s~_l,ls companheiroS, de todos
esses está9 atingidos!
Sr. Presidente, esta é uina obra elementar de aqueles que foram seus alunoS,_ e eu me- refiro
a ele com uma ternura de quem aprendeu a admíjustiça. N'ão posso acreditar que as Forças Arma·
das deste País estejam_ contra ela. As Forças Ar~ rá~lo, exatamente eu, já_ na posição de Ministro
madas deste País têm o sentimentO
justíça,- -de Estado, e _ele _como awâlfar prestimoso no Contêm tradição de justiça e, ao longo de toda a selho Nãdonal de Desportos.
História deste País, deram os exemplos mais edifi.
O Sr. Mauro Bencwldes- Nobre Uder Jarcantes !:lesse espírito de justiça. Não posso acreditar que haja qualquer veto militar, que haja qual- bas Passarinho, V.~ me permite?
quer contraposição do espírito, do verdadeiro es·
O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço V.
pírito castrense contra o retomo dos velhos cama- Ex' com prazer.·
radas que roram alijados das fileiras por um moO Sr. Mauro Benevides - Uso da palavra
mento de insânia que este Pais viveu.
para ~ssociar-me, em: rheu próprio nome e em
O SR. PRESIDEI'IlE (HumbOrto Lucena) nome-.da Bªncac!-a do PMJ?_B, à homenagem que
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Pas- V. EX' presta, neste momento, a_ um mUltar dos
sarinho.
mais distinguidos, que prestou assinalados serviO SR. JARBAS PASSARII'IHO (PDS - PA. ços a Arma à que.pertenceu e. çle forma particular,
PronlUlcia o seguinte discurso. Sem revisão do ao desporto na<:ionaJ. A homen_ãQem, pOttanto,
também do PMDB pelo desaparecimento do Bri~
orador.) ~Sr. Presidente, Srs. Senadores:
J:: com profunda-tristeza que Ocupo a atenção gadeiro Jerónimo Bastos.
do Senado para comunicar o falecimento do Bri·
O Sr. Jarbas Passarinho- Agradeço a V.
gadeiro Jerónimo Bastos.
Ex'- esta asSocia_ção, que tanto m~ comove e que
O Brigadeiro Bastos, desde os seus terripos faz justiça ao velho Brigadeiro.
de Tenente, que foi uma espécie de nume tutelar
O Sr. Carlos Chiarem- Permite V. EX' um
de Educação Física na Escola da Aeronáutica,
e, mais tarde, tod_a a sua vida voltada para o espor- aparte?

ae

te~ c::om_<ilia_capacidade

de liderança, e o homem

que sabía liderar Jjela _persuasão e não pela coação, -nãO Usària para ele o tenno chefia, usaria
muito mais o tenno liderança, para mostrar que
ie trataVâ éle Um líder nato.
- E ele fOi Presidente, na minha gestão no Minis·
tério da Educação, dá Conselho Nadonal de Desportos, e prestou ao País um relevantisimo serviço,
na oCasião em que-nos preparávamos para dispu·
tar o Campeonato do Mundo, em 1970, última
data, aliás, em que nos sagramos campeões.
Como se sabe, a Seleçào Brasileira estava jogando em diversos campos, nos estádios brasileiros, sendo vaiada em todos eles, no Norte, no

O SR. JARBAS PASSARINHO -·Com
muito prazer ouço V. ~

O Sr. Carlos ChlareDi- Ouço o relato preciso e precioso de V. Ex" a respeito de um evento
infausto. Tendo_ acqmpanhado, ainda que à dis~
tância, mais como esportista do que como político
administrador, as atividades notórias do Briga~
deiro JerQnimo 6astos, nesta hora em que V. Ex'
nos traz a infonnação do seu falecimento não
há como deixar de associar-me às manifestações
de pesar e de homenagem, e de precoce relato
de toda uma vida que foi tão dedicada a tantas
atividades valiosas no quadro das realizações pes-
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soais, profissionais e comunitárias. Perdem segu-

ramente as Forças Armadas uma figura de _expressão e perde o esporte brasileiro um homem
que tanto se dedicou à causa, sobretudo do esporte amador. Assedo a manifestação de pesar da
Bancada do Partido da Frente Liberal às palavras

brilhantes de V. Eli'
OSR.JARBASPASSARINHO-Agradeço

a V. Ex', nobre Líder Carlos Chiarelii, especialmente essa referência ao esporte amador, que,
foi, talvez, a peça de resistência em toda a vída
do BrigadeiroJerônimo Bastos. E o Seriado, pelos
três Partidos que aqui falam, recebendo como
recebi, a solidariedade do PMDB e da Frente Libe--

ral, naturalmente recebe esta homenagem que
se presta posb.Jmamente a um homem que foi
modelar na sua vida, recebe, repito, como o mfrtimo que _se pode prestar como recompensa àque.
Jes que se conduzem com dignidade, com probidade, com decência e com devotamento ao País.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Esgotada a lista de oradores.Passa~se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n• 14, de 1987 (n• 125/87,
na origem), de iriiclativa do_ _Senhor Presidente da República, que conc_ede isenção do
Imposto_ sobre Produtos_ Industrializados lPI, na aquisição de automóveis de passageiros,_ e dá outras providências, _tendo
PARECER ORAL FÁYORÁVEL, proféitao
em plenárlo.
A matéria foi inckúda em Ordem do Dia, nos
termos do art, 79 da Resolução rt' 54/87. _
Passa-se_ à votação do projeto em turno único.
Os Srs. Senadores qUe Oaprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O profeta vai à sanção presidencial.
E o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 14, DE 1987

(n9 125/87, na Casa de origem)
Da iniciativa do Senhor Presidente da República.

Concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados -IPI na aquisJção de automóveis de passageiros e
dá outras providêndas.
O Cóngresso Nacional decreta:
Art. 19 Ficam isentos do Imposto sobre -Produtos Industrializados- IPI os automóveis de pas-sageiros classificados no Código 87.02.01.03 aa
TabeJa de lncidência do Imposto sobre Produtos
IndustriaJizados - TIPf, quando adquiridos por:
I - motoristas profissionais que, na data da publicação desta lei, exerçam, comprovadamente.
em veículos de sua propriedade, a atividade de
condutor autónomo de passageiros, na condição

DIMIÕ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
de titular da autorização do poder concedente,
e desde que destinem o automóvel à utilização
nessa atividade, na categoria de aluguel (táxi);
n- motoristas profissionais autônomos que,
na data da publicação desta lei, sejam titulares
de permissão ou conces-são para exploração do
serviço de transporte individual de passageiros,
e desde que destinem o ve1culo à ub11zaçao nessa
ativídade, na categoria de aluguel (táxi), e que
tenham deixado de exercer a atividade em virtude
de destruição completa, furto ou roubo do veícu1o;
m-as cooperativas de trabaJho que s_ejam permissionárias ou concessionárias de transporte púDllco de passageiros, na categoria de aluguel (táxi); e desde que se destinem tais veículos à utiliza:.
Ção nessa atividade;
JY- pessoas portadoras de deficiência físicoparaplégica, amparadas pela Lei Complementar
n9 53, de 19 de dezembro de 1986.
Parágrafo único. Ressalvados os casos excepcionais, em que ocorra destruição completa, furto
ou roubo do veículo, o benefício previsto neste
artigo somente poderá ser utilizado uma ónica

vez.
Art. 2'? A isenção-dependerá de prévia verificação, por parte da Secretaria da Receita Federal
do Ministério da Fazenda, de que o adquirente
preenche os requiSitos estabeJecidos no artigo anterior.
Art. 39 Os-documentos· j:irOduzidos na vigên-tia da Lei n97.416, de 10 de dezembro de 1985,
em qualquer órgão público ou privado, para a
-aqülSTçl"Õ de veículos novos com isenção do !PI,
são hábeis para a aquisição na forma prevista
nesta lei.
Art. 49 Fica- ã.Sse9"urada a inânutenção_ do
crédito do Imposto sobre Produtos IndustrializadOS -:--=.:IPJ, relativo às matérias-priri1as, aos produtos intermediários e ao mateiiãl de embalagem
efetivamente u_tilizados na industrialização dos
produtos referidos no art 1o _desta lei.
_
Art 5" O imposto incidirá nonnalmente sobre quaisquer acess6rios opcionais que não se-jam equipamentos originais do veículo adquirido.
Art. 6~ A aJienação -do veiculo, adquirido nos
termos desta le~ antes de 3 (três) anos de sua
aquisição, a pessoas que não satisfaçam os fequisitos_eas condições estabelecidas no art. }9, implicará o pagamento, pelo alienante, do tributo dis~
pensado, monetariamente corrigido.
§ 1~ A inobservância do disposto neste artigo
acarretará, além da exigência do pagamento do
tributo; mOhetariamente corrigido, a cobrança de
multa e juros moratórias previstos na legislação
própria, parã a hipótese de fraude na falta de pagamento~ do irripóSto devido.
§ 29 O previsto neSte artigo não será -exigidO
em caso de sinistro ·em que ocorra a destruição
total do veículo, comprovada por perída técnica
realizada pelo Departamento de Trânsito Ioçal.
Arl 79 Na aplicação do disposto nesta lei observar-se-á a preferência para os que já se encontravam inscritos na fomla da legislaÇão anterior
e que não foram atendidos na época própria.

Arl 89 Esta lei vigorará a partir da data da
sua publicação e até 31 de julho de 1988.
Parágrafo único, Fica o Poder Executivo autorizado, se julgar conveniente, a prorrogar o prazo
constante deste artigo.
Art 9" Revogam-se as disposJções em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Humbetto Lucena) -

ltem2:
Votação, em turno único, do_ Projeto de
Lei da Câmara n" 16, de I9-t17 (n9 113/87,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
- Presídente da República, que dispõe sobre
a adrrifuistração do Territ6ri0 Federal de Fernando de Noronha, e dá outras providências,
tendo
PARECER ORAL, favorável, proferido
em Plenário, da Comissão:
de Constituição e Justiça.
A matéria foi incluída em Ordem do Dia nos
termos do art. 7~ da Resolução n9 54, de 1987.
Passa-se à votação do projeto em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovarri queiram per~
manecer sentados. (Pausa.)
AproVado.
O projeto irá à sanção presidencial.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 16, de 1987

(1'1' 113/87, na Casa de origem)
- De iniciativa do_ Sr. Presidente da Rep~bUca .
Dispõe sobre 8 admfnisUaçáo do Teni-

tório Federal de Fernando de Noronha
e dá ou~ provJdêndas.
O Congresso N""àciÕnaJ decreta:
Art. 19 O Território Federal de_F_emando de

Noronha, criado pelo ~ecreto-lei n 9 4.1 02, de 9
de fevereiro de 1942, fica vincuJado ao Ministério
do Interior, para os efeitos de supervisão minis~
teria!.

Art. 2'1' O Ministério do Interior

-

-

Promovefl e

coordenará a realizaçã<;> de estudos, programas
e ações, tendo em vista o desenvolvimento social
e económico do Território Federal de Fem_ando
de Noronha, com a finalidad~ de tomá-lo, a~i
nistrativamente, autônomo e participante do desenvolvimento do Nordeste.
§ 19 Considerar-se-ão prioritários os seguintes objetivos:
I - proporcionar adequada assistência ao homem, especialmente nos setores da educação,
da saúde e da habitação;

li- implantar obras de infra-estrutura, com
prioridade para os setores de abastedmento de
água, saneamento, energia, comunicações e insta1açõe~ aetoportuárias;
Ill- incentivar o adequado desenvolvimento
da agricultura e da pecuária, bem como a exploração de recursos e potencialidades -naturais do
arquipélago; e
IV- preservar o meio ambiente e o património
paisagístico e histórico do Território.
§ 29 O Ministério do Interior ou, sob sua coordenação, o Governo do Terrltõtíõ, poderá' firmar
convênios O\.! contratos com outros Ministérios
ou órgãos da Administração Pública e com entidades de direito público ou privado, para cumprimento do -disposto neste artigo.
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Art. 39 As medidas que vierem a ser adotadas,
em cumprimento do disposto no art 2"' desta
leL deverão prever a instalação e manutenção de
uma infr21-estrutura adequada às operações mili-

Art. 12. -Revogam-se os ãrts. 19, 39, 49, 9'1 a
13; 15, 27, 28, 30 e .33 a 38 da Lei n' 6.971,
de 14 de dezembro de 198l,e demais disposições
em contrário.
- --

tares, que possam tornar-se necessárias à defesa
e segurança do território nacional.
Art. 4"' O Tei'ritório Federal de Fernando de

Item):- ·

Noronha será administrado por um governador
nomeado, em comissão, pelo Presidente da República, escoJhfdo dentre brasUeiros natos, maiores
de vinte e cinco anos e no exerdclo dos direitos

políticos.
.
. -Parágrafo único. O Governador tomará posse
perante o Ministro de Estado do Interior.
Art. 59 O Governador do Territ6rfq será auxiliado, no desempenho de suas atribuiçõeS, por
Secretários de Governo, nomeados em comissão,

escolhidos dentre brasileiros natos. maiores de
vinte e cinco anos e no gozo de direitos políticOs.· Parágrafo único.

Os Secretários de Governo

tomarão posse perante o Governador do Território.
Art. & O Poder EXecutivo disporá sobre a es.trulura básica da administração do Território Federal de Fernando de Noronha, que se constituirá
de um Gabinete, de uma Secretaria Geral e de
outras Secretarias. de acordo com as necessidades da administração do Território.
·
Parágrafo único. Con'lp'efifá ão SecretárioGeral substituir o Governador nos seus impedimentos e afastamentos temporários e exercer as
atribuições previstas no art. 16 da Lei n 9 6.971,
de 14 de dezembro de 1981, sem prejuízo das
que lhe forem cometidas pelo decreto que dispuser sobre a estrutura básica da administração do

Tenftório.
Art 79 O Governador e os Secretários de Go-verno do Território Federal de Feinãndo de Noronha farão jus aos mesmos direitos e vantagens
atribuidos a iguais cargos nos outros Territórios
Federais.
Art. & Até que se organize o quadro próprio
de funcionários do Território, poderão continuar
a seu serviço, sem prejuízo de direitos e vantagens,
os servidores civis e militares atualmente lotados
no Território Federal de Fernando de Noronha.
Parágrafo único. Ouvido o Ministério do Interior, o Governador do Território poderá promover,
junto à Secretaria da Adfiiinistração Pública SEDAP, a requisição de seiVidores.
Arl 9\l?s serviços de transportes marítimo e aéreo, necessários ao apoio e suprimento do Território Federal de Fernando de Noronha e intercomunicações com o continente, serão mantidos
e executados nos mesmos nívei se com as freqUências atuais pelos Ministérios da Marinha e
Aeronáutica, enquanto não forem substituidos pelos órgãos dos Ministérios civis e competentes
e. por linhas comerciais de navegação rri'arítima
e aérea..
Art 10. O Poder Executivo disporá sobre as
providências necessárias à execução desta lei,
bem como quanto ao que se refere à Guarnição
Militar do Território Federal de Fernando de Noronha e à transferência de dotações orçamentárias
para consignação ao Ministério do Interior, em
favor do Território. Federal de Fernando de Noronha.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de
sua pubUcação.

o SR. PREsiDErrrE (Humberto Lucena) -

Vol:aiçâo, em tumo úniCo, do Projeto de
Lei do Senado n9 16, de 19,87-DF~ que acrescen~ dispositivos à Lei tr' 5.619, de 3 de
novembro de 1970, que dispõe sobre vencimentos. inde:nizações, proventos e outros 'direitos da Polícia Militar do Distrito Federal,
e ..dá outras providências. tendo
P.ARECERES ORAIS, proferidos em ptená~
rio, das Comissões:
Constltulçio e .Juotlça, favorável,
nos termos de substitutivo que oferece; e
~do Dlsbito Feclend, favorável ao substitutivo.
A matéria foi induida na Ordem do Dia nos
tennos do ait. 79 da ResoluçãO no 54, de 1987.
?aSsa-se à VotãÇão do substitutivo, que tem
preferência regimental.
OsSrs. Senadores que o aprovam queiram per~
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o substitutivo, fica prejucUcado o projeto.

-de

o SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, a redação do vencido, elaborada
pelo Relator, Senador Pompeu de Souza, que será
Hda pelo Sr. Primeiro-Secretário.

É lida a seguinte

Reclação do vencido para o turno suplementar do Projeto de Lei do Senado
"' 16, de 1987-DF.
O Relator apresenta a redação do vencido para
o turno Suplementar do Projeto de Lei do Senado
n9 16, de 1987-DF, que acrescenta dispositivo
à Lei n~' 5.619, de 3 de novemQro de 1970, que
dispõe sobre vencimentos, indenizações, proventos_ e outros direitos da Polícia Militar do Distrito
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desti~

na-se a cOmpensar ostlesgastes _orgânicos
pelo desem-penho- e_fe?vo C: continuado das
atividades profissionais.
§ 3° As c:ondições e atividades que dão
direito à indenização_ orgânica serão reguladas pelo Governador do Distrito Federal, mediante proposta do Comandante-Geral."
Art. 29 Acrescente-se ao Caput. -do artigo 93,
da Lei n? 5.619, de 3 de novembro de 1~70, 9
item 4. e maiS os parágrafos l9 e 39, renume~
rando-se o atuaJ parágrafo único para SegunêJo.

"Art. 93. -·--···----·---···---·

1-............_________--------,--····2 -..-·-···--·-··-~-------3 -.....- ..·--··-·--·-----~4 -a indenização de compensação orgânica.
§ 19 A indenização da compensação orgânica será paga ao policial militar na iriatividade nos mesmos percentuais fixados para
aque1e em atividade, caJculada sobre o respectivo soldo ou quota soldo.
§ 2' ····--···---·····-·····--···-§ 39 O policial militar ao ser transferido
para a inativfdade fará jus:

1- a uma ajuda de custo correspondente
ao _va.lor de um soldo do último posto ou
graduação em atividade; H- ao transporte para si e seus dependentes.. aí compreendidas as passagens e a
translação das respectivas bagagens, para a
JocaJidade que fixar residênda no Tenitório
Nacional, no prazo de 180 (cento e oitenta)
diaS,-- a partir da data do seu desligamento
do serviço ativo."

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 4l' Revogam-se as disposições em contrário.
· O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão o projeto, em turno suplementar.

Federal, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 24 de junho de 1987. -

(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro

Pompeu de Souza, Relator.

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

ANEXO AO PARECER
Reclação do veílddo para o

turno su-

plemenblr do Projeto de Lei do Senado
R' 16, de 1987-DF.

Acroscenta dlspoolllvosà Lei n• 5.619,
de 3 de novembro de 1970, que dispõe
sobre vencimentos, lndenlzaçõea, pro-.
ventoaeoutrooclreltosdaPolidaMIIItar
do Distrito F - . e dá outras provi-

~--

O Senado Federal decreta:
Art -1 ~ Acrescente~se ao artigo 28, da Lei n~
5.619, de 3 de novembro de 1970, os seguintes
parágrafos :29 e 39, renumerando~se o atual pará~
grafo único para primeiro.

"Art 28. -··-·-····----··--·-§ 1•

- - § 2'

·-·-·····-···-···-··--····-----··-

O polícia! rrulitar fará, ainda, jus à

ind~nização de

compensação orgânica, o.Uo
-- VãlOfCOrreSpOnd.ente é de 20%, incidente so-

manecer sentados. (PaUsa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção presidencial.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) ltem4:

Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução 0 9 62, de 1987, de autoria da Comissão Diretora. que dispõe sobre a c::riação
de órgãos na estrutura administrativa do Senado Federal, e dá outr8$ providências, tendo
PARECER ORAL, favorável, proferido em
plenário.
A matéria foi incluída na Ordem do Dia nos
tennos do art. 79 da Resolução n~ 54/87.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per- manecer·sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. I'RESIDEI'ITE (Humberto LUC<Ona) -

Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada .

I
I
I
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pelo Relator, Senador Francisco Rollemberg, que
será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.

É lida a seguirlte
Redloçáo final do Projeto de Resolução

n'62, de 1987.
O Relator apresenta a redação fÚlal do Projeto
de Resolução n 9 62, de 1987., que dispõe sobre
a criação de órgãos na estrutura administrativa

do Senado Federal e dá outras providências.
Sala das Sessões, 24 de junho de 1987. Franc:loco Rollembel'g, Relator.
ANEXO AO PARECER
Redaçio lbud do Projeto de Resoluçáo
... 62, de 1987.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do arl
52, item 30, do Regimento Interno, promulgo a
seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE I987

Dlopóe sobre a criação de órgãos na
eatrublra administrativa do Senado Fedend e dá outro pro-ndu.

O Senado Federal resolve:
Arl I' O artigo 2' da Resolução n' I 06, de
1983, passa a vigorar Cõm a següü1te redação:

..Art. 29 É criado, na estrutura da Diretoria Geral, e a ela subordinada, o Serviço

de Administração das Resldêndas Ofidais do
Senado Federal na Super Quadra Sul 309,
Blocos C, Q e D, ao quaJ compete coordenar
os trabalhos de planejamento, controle e execução dos trabalhos de m21rtutenção dos ediffdos; zelar pela limpeza e pelo perfeito fimdanamento das instalações hidráulicas, el:étrlcas e dos eJevadores; detenninar os reparos necessários; exercer a guarda e controle
patrimonial dos bens móveis ali ~entes
ou que venham a ser adquiridos e executar
outras tarefas correlatas.
§ I • São órgãos do SeiViço de Administração das Residências Oficiais da Super
Q.ladra Sul 309:
1-Seção de Administração;
U-Seção de Manutenção e Instalações;
W-Seção de Controle Patrimonial
§ 29 Á Seção de Administração compete
receber, controlar e distribuir o material e
o expediente do Serviço; registrar e encami~
nhar as solicitações dos ocupantes dos imóveis; executar traba1hos datilográficos; proceder ao controle interno do pessoal do Serviço
e das prestadoras de serviços contratadas,
estabelecendo es_calas de plantões e distribuindo os focais de trabalho; coordenar e
executar outras tarefas correlatas.
§ 3~> A Seção de Manutenção e Instalações compete coordenar as atividades de
previsão, controle e execução dos trabalhos
de manutenção dos edifícios; zelar pela fiel
obseMncia dos contratos de limpeza dos
blocos residenciais e áreas adjacentes, pelo
perfeito funcionamento das instalações de
redes hidráulicas, elétricas e dos elevadores,
determinando os reparos e modificações necessários; tnanter em perfeito fundol?-~en-

to os equipamentos elétricos e máquinas instalados e executar outras tarefas correlatas.
§ 4~ A Seção de Controle Patrimonial
compete receber, conferir, mtmter sob sua
guarda e distribuir aos destinatários os materiais adquiridos; manter escrituração própria
- sobre matedal; atender às requisições dentro
dos limites de fornecimento estabelecidos;
elaborar dados estatisticos de consumo de
material; realizar o tombamento dos bens,
inventariando anualmente os bens patrimoniais, sob orientação e controle da Subsecretaria de Administração de Material e PatrimônJo e executar outras tarefas correlatas.''

Art. 2~> A Tabela de Funções Gratificadas,
anexa ao Regulamento Administrativo fica acresdda de I (um) OlefeJle SeiViço, S'unbolo FG-1,
2 (dois) Chefes de Seção, Simbolo FG-2 e 3 (três)
Auxiliares de_ Controle de Informações, Símbolo
FG-3 com lotação nos órgãos ora criados.
Pªrágrafo único. A Subsecretaria de Administração de Pessoal procederá às alterações necessárias na Tabela de que trata este artigo para
atender ao disposto nesta resolução.
Art. 39 A Comissão Diretora regulamentará,
no prazo de 30 dias, esta resofuçâo.
Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data
de ·sua publkação.
·
Art. 5:9 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDEI'I'IE (Humberto L.ucena) -

Em -discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente __aprovada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESJDEl'fJ'E (Humberto Lucena) -

ltem5;
_Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n~ 21, de 1987-Complementar
(n~> 236/84-:..corrtplementar, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que declara não sujeitas à contribuição incidente sobre o produto rural para
o custeio do Prorrural as indústrias pesqueiras (dependendo de parecer).
Nos termos do art. & da Resolução n9 1/87,
designo o nobre Senador Maw-o Benevides para
proferir o parecer sobre o Projeto de Lei da Cârnàra n9 21/87-Complementar.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE.
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Projeto de Lei Complementar n" 21, de 1987,
foi apreciado pela Câmara dos Deputados nos
termos do arl 51 da Constituição Federal, recebendo emendas e parecer favorável na Câmara,
das Comissões de FU18nças, Constituição e Justiça, Trabalho e Legislação Social.
Na Exposição de Motivos n9 31, de 18 de outubro de 1984, do Ministério da Previdência Social,
o CONEP - Conselho Nacional das Entidades
de Pesca, entende que as indústrias de pesca de~
vem ser isentas da contribuição de 2,5% incidente
sobre o produto rural, destinada ao custeio da
previdência social rural, visto serem seus empre-
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gados, por força de disposições legais, incluídos
na previdênda social urbana
Isto significa que as indústrias pesqueiras contribuem para a previdência social urbana pela totalidade de seus empregados, pagando, também,
conforme o arl 15, item U, da Lei Complementar
n" 1.171, a contrtbuição de 2,4% sobre a folha
de salários, prevista para todas as empresas urbanas, destinadas a contribuir com parte do custeio
doPRORURAL
Este fato implica que as indústriM pesqueiras
ao contribuírem para o PRORORAL na fonn!l do
disposto no art. 15, item I, da Lei Complementar
n 9 1 r, de 25 de maio de 1971, com as alterações
da Lei Complementar n9 16, de 30 de outubro
de 1973, e no art. 59; da Lei n9 6.195, de 19
de dezembro de 1974, são Oneradas com uma
segunda contribuição para o mesmo fim.
Esta situação de dupla contribuição já foi reconhedda por algumas decisões judiciais que favoreceram várias indústrias do setor, levando a que
outras empresas deste ramo de atividade deixassem de pagar esta contribuição ao PRORORAL
_Tambem flca daro que esta Lei,_de caráter interpretativo, refere-se única e exclusivamente lls indústrias de pesca de que trata o art. 18, do Decreto-lei n 9 221, de 28 de feverciro de 1967, devidamente registradas no Registro-Geral da Pesc8,
que tenham seus empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, sujeitas
à contribuição estabelecida no inciso l, do art.
15, da Lei Complementar n9 11, de 25 de maio
de 1975, alterada pela Lei Complementar n~ 16,
de 30 de outubro de I973, e no art. 5•, da Lei
n• 6.195, de I9 de dezembro de I974.
Do exposto, opinamos pela aprovação do refe-rido projeto de lef.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) O parecer é favorável.
Pâssa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo que peça a palavra, encerro a
discussão.
A votação da maté_ria far-se-á na sessão seguin~
te~ ilos tennos do art. 7~> da Resolução n9 54/87.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto L.ucena) ltem6:
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exterlores sobre a Mensagem
n• 33, de I967 (n• 826/86, na origem), de 24
de dezembro de 1986, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Jayme Vdla-Lobos, Ministro de Segunda Oasse, da carreira de Diplomata, para exercer a função' de Em_baixador do
Brasil junto à República gabonesa.
Item 7:
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre ã Mensagem
n' 34, de I967 (n• 829/86, na origem), de 24
de dezembro de 1986, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Se~
nado a escoJha do Senhor Carlos Alberto Leite
Barbosa, Embaixador do Brasil junto à Repúblka
italiana, para, cumulativamente, exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República Popu~
lar da Albânia.
ltem8;
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de ReJações Exteriores sobre a Mensagem
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n• 35, de 1987 (n' 20/87, na origem), de

22 de

janeiro de 1987, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Luiz Fernando do Couto
Nazareth, Embaixador do Brasil junto à República
Popular de Moçambique, para, cumulativamente,
exercer a função de Embaixador do Brasil junto
ao Reino do Lesoto.

Item 9:
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Discussão, em turno único, do Parecer da C~
missão_ de Relações Exteriores ~bre a Mensagem
n• 36;de 1987 (n• 21/87, na origem), de 28 de

janeiro de 1987, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Oswaldo Biato, Embaixador
do Brasil junto à República de GaTia, para, cumula~
tivamente, exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à República da Ubéria.
Item 10:

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n• 39, de 1987 (n' 24/87, na origem), de 28 de

janeiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi·
dente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Guy Mendes Pinheiro
de VasconceUos, Embaixador do Brasil junto à
República da Guiné--Bissau, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasiljunto
à República da Guiné.

Item 11:
Discussão, em turno único, do Parecer cta. <;omissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem

n9 51, de 1987 (no? 61/87, na origem), de 17 de
março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Mgacyr Moreira MartinS
Ferreira, Ministro de Segunda Oasse, da carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Coréia.
Item 12:
Discurssão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
11' 57, de 1987 (n• 71/87, na origem) de 31 de
março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor José Ferrelra Lopes,
Embaixador do Brasil junto à República Unida
da Tanzãnia, para, cumulativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil junto à República
de SeycheDes.

Item 13:
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
no 58, de 1987 (n• 72/87, na origem), de 31 de
março do corrente ano, pela qual o Senhor Presi~te da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Luíz Fernando do Couto Nazareth. Embaixador do- Br~ junto à República Popular de Moçambique, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil
junto ao Reino da Suazilândia.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) As matérias constantes dos itens 6 a 13 da Ordem

do Dia da presente sessão, nos termos~ da alinea
h do art. 402 do Regimento Interno, deverão ser
apreciadas em se'!osão se~
Solidto aos Srs. funcionários as providências
necessárias, a fim de que seja respeitado o dispositivo regimental.

(A sessão transforma-se em seCreta às 19
horas e 55 minutos e volta a ser pública às
20horas.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Está reaberta a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Cori:Cedo a palavra ão nobre Se,nador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRAI'ICO (PL-MG. Pronun-

cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs.Senadores:
Junto,a minha voz à do Pre"feito Municipal de
Campii'la-Verde....:::.. MG,_Sr. Aluízio de Freitas Rezende, do Presidente da Câffiara, Sr. Vicente Paula
Ferreira,-e do Pr-esidente do PMDB daquele mliDicípio, :?r. Anaby Rezende, em justa solic;:itação ao
Presidente da República, aos Ministros da Fazenda, Agricultura, presidente do Banco Central e
outras autoridades, visando a obter a exclusão
da correção monetária na vigência do Plano Cruzado, dos contratos fumados p~los produtores
de abacaxi, bem como novas prorrogações de
prazos, dando-se, assim, aos abacax:icultores, o
mesmo tratámimto que o Governo- ve_m dando
a outros_ custeios ~grícolas.
o~mUnic;ípio de Campinâ Verde, que se encontra no Pontal do Triângulo Mineiro, há cinco-anos
vertfdesenvolvendo a cultura do abac~ que absorve significativa mão-_Ç.e-obra g_l!-e se toma ociosa nos periodos de entressafra, das atividades de
petuárla- e .agrlcultur~ daquele município. Hoje
há 400 hectares de área cultivada com abacaxi,
mas o plantio de 84/85 foi sever:amente castigado
pela grande estiagem de 85. E a produção, que
deveria ocOrrer 2_anos após (ciclo normal da cultur_(l do abacaxi)~ ficou prejudicada, como ficaram
os produtores que não puderam saldar suas dívidasjunto_aos agentes financeiros.
Apesar da prorrogação da maioria dos vencimentos, os produtores, diante do alto custo fmanceiro, continuaram inadimplentes, e as resoluções
do Governo não os beneficiaram.
Daí a ieiviildicação daquela Cia,sse, a quaJ repito,
considero jus~ e endosso.
-Confio qUe nossas vozes serão ouvidas pelas
autoridades competentes.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Coiicedo a paJavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
OSR.Jtti'AHYMAGAUIÃES(PMDB-BA.

Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Prossigo, Sr. Presidente, as considerações que
faz em pronunciamento anterior, sobre este importante assunto.

DIREITO DE GREVE E
NEGOCIAÇÕES COLETIVAS
1. Introdução
Amudança da legislação que regula o exercício
do clir_e_ito de greve foi dos primeiros compromissos a-ssumidos pela atual administração. A lei
vi_gente_ (n9--4330, de 10 de junho de 1964) data
dos primórdios do reQíme anterior e reflete com
fideliâade o momento 'pOlítico de sua elaboração.
Seu conteúdo é acentuadamente restritivo, a ponto de quase imposslbilitar a realizaçãO de greve

que

atend~
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todas exigências de legalidade nela

dispostas. Tal dispositivo legal só sena posSíVel

numã épOca em que as-manifestações dos trabalhadores eram co_n$deradas ameaças à ordem
pública e, como tais, sistermrticamente cerceadas.
Na medida, porém, em que o processo de abertura política foi-se aprofundando e que 0$ espaços
de participação dos cidadãos, principalmente dos
trabalhadores, foram-se ampliando, a Lei n9 4.330
começou a mostrar defasagem crescente em re~
lação à realidade social.
O surto grevista de 1978-1980 demonstrOu 00:
bejamente o ~macronismo do texto legal vigente.
Milhares de trabalhadores em todo o País, inclusive categorias vinculadas a atividades essenciais
(como médicos, bancários, seiVidores públicos,
etc.) entraram em greve reivindicando melhores
salários e condições de trabalho. A Partir de então
a greve passou a ser mais um recurso, sempre
passível de utilização, à disposição do trabalhador
no processo de negociação.
A lei, no entanto, não sofreu alterações. Em
conseqüência, o exercido do direito de greve encontra-se hoje regulado por um dispositivo legal

que, além de condenado -~napirl)emente pelas
lideranças sindicais, é infringido, parcial ou total·
mente, toda vez que é desencadeado algum movimento grevista no Pais.
Essa inadequação manifesta da lei à realidade
e, no entender de alguns, sua conseqüente desmoralização, levaram o Ministério do Trabalho a
divulgar, já em maio de 1985, um primeiro anteprojeto de lei a_respeito da matéria, ao tempo
que .solicit<Jva, das entidades de empregadores
e trabalhadores, críticas, sugestões e sub.~idi~
para seu aperfeiçoamento.
Na verdade, esse primeiro ante projeto do Ministério do Trabalho foi objeto de crítica tanto por
parte das lideranças empresariais quanto das de
trabalhadores. Estes últimos consideraram o anteprojeto tímido, principalmente por manter a
possibilidade de encerramento da greve mediante
recurSo ao dissídio coletivo. Os empresários, pOr
sua vez, conSide'raram;.no excessiva_mente brando
por descriminalizar a greve (que passaria a ser
considerada procedente ou improcedente, ao invés de legal ou ilegal), nã.o prever penalidades
para os grevistas além das dispostas no C6digo
Penal e institucionaJizar as Comissões de Fábrica.
Sem dúvida, a polêmica contribuiu em mt.ito
para dar a forma presente ao Projeto de Lei tf'
8_059, jã encaminhado ao Legislativo. Procederemos a sua análise_ comparando suas disposições com as apresentadas na lei vigente, concluindo em seguida com as avaliações de _caráter
mais geral.

2. O Projeto de Lei n• 8.059 ·
DMde~se o Projeto de Lei e;m ~~_títulos: Da
negociação coletiva do trabalho, Do direito de
greve e Disposições finais. Seu espírito, portanto,
é o de considerar a greve parte integrante do
processo de negociação coletiva, uma das formas
possíveis de encaminhar solução para os impasses nele verifica_4os. Hoje, a greve é regulada por
dispositivo legal próprio (Lei n• 4.330, de 1964)

e as normas que regem a negociação coletiva
encontram-se nos artigos 61 1 e 629 da Consolidaçã<? das Leis do Trabalho.
Além deste ~nfoque integrado abrangendo greve e negociação coletiva, cabe destacar como
grande inovação do Projeto a tentativa de_ retirar
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do Estado parte do poder de intervenção de que
dispõe sobre a negociação coletiva de trabaJho,
abrindo a possibilidade do recurso à. arbitragem
extrajudicial. A viabilidade desse mecanismo de
superação de divergências e a própria questão
da diminuição da ingerência estata] no processo
de negociação serão discutidos posteriormente.
2.1 A negociação coletiva
Até_ o momento da verificação de impasse, o

processo de negociação não difere

substancial~

mente do previsto hoje na Lei. Seu objetivo é
chegar a um contrato normativo pelo qual se estiR

pulem condições de trabalho aplicáveis às relações individuais de trabalho. No caso de ser celebrado entre sindicatos de trabalhadores e sindicatos de empregadores, o contrato denomina-se
Convenção Coletiva de Trabalho. Quando as partes são sindicatos de trabaJhadores por um lado
e empregadores, por outro, o contrato é um Acordo Colelivo de Trabalho.
A diretoria de um sindicato pode encaminhar

negociações visando à celebração de Convençiio
ou Acordo mediante autorização prévia de sua
Assembléia Geral. No caso de inexistir sindicato,
o processo pode ser encaminhado pelas respectivas federações e confederações. Caso as três
instâncias sindicais se omitam, podem os trabalhadores blteressados asswnir o processo de negociação.
Chegando esta a bom termo, as condições
ajustadas para reger as relações individuais de
trabalho deverão constar de Acordo ou Convenção; juntamente com as normas para a condliação das divergências; as disposições sobre sua
suspensão, interrupção, prorrogação, revisão, denúncia e revogação, as penalidades a que se sujeitam seus infratores e o prazo de sua vigência.
O Acordo ou ConVenção deve ·ser registrado
no órgão competente do Ministério do Trabalho
e divulgado pela imprensa e mediante afixação
na sede da enlid~e sindicaL
Os procedimentos para a suspensão, prorrogação, interrupção, revisão ou revogação de Acordo ou Convenção, são os mesmos necessários
à sua celebração.
Com relação à legislação vigente, as alterações
mais importantes propostas pelo ProJeto são:
a) a revogação do art. 623 da CLT que dispõe
ser nuJa de pleno direito disposição de"... Convenções ou Acordos que, direta ou indiretamente,
contrariem proibiç~ ou norma disciplinadora da
política económico-financeira do Governo ou
concernente à Política Salarial vigente, não·produzindo quaisquer efeitos perante autoridades e repartições públicas, inclusive para fins de revisão
de preços e tarifas de mercadorias e serviços".
b) a fixação de prazo minimo de I ano de validade de Convenção ou ACordo. O art. 613 da
CLT prevê apenas o prazo máximo de 2 anos,
mantido pelo AnteproJeto.
c) a não-estipulação do quorum necessário
à realização de Assembléia Geral que autorize a
diretoria a celebrar Acordo ou Convenção. O arl
612 da CLT exige a presença ·e votação de, i1o
mínimq, 2/3 e 1/3 dos associados em primeira
e segunda convocação, respectivamente.
d) a definição de Acordo e Convenções Coleti'-:as de Trabalho como contratos. Na verdade,
o tenno "contrato" exprime melhor o caráter de
obrigatoriedade dos termos ajustados nesses casos que "acordo", que consta da definição da

CLT (art. ô!I), ou "ajuste", utilizado no antepro-.
jetOanterior do Ministério do Trabalho.
22 Olmpasse
COflforiiie o _Projeto, o_corre impasse iias negociaçOes nos seguintes caSos:
I - recusa à negociação
II- não-manifestação da parte provocada decorridos 5 dias do recebimento das reivindicações
m- declaração expressa de uma das partes
_da impossibilidade de celebração de Convenção
ou Acordo.
EquivaJe, ainda, a situação de impasse, o "des-cumprimento pelo empregador de lei, norma contratual coletiva, decisão normativa ou disposição
regulamentar, na órbita das relações indMduais
de trabalho".
Verificada a situação de impasse, a parte inte~_$~comunicará o fato ao Ministério do Trabalho, que convocará as partes e tentará conciliáwlas.
Esgotado esse recurso abrem-se às partes três
possibilidades: o arbitramento extrajudicial, a instauraç!lo de dissldlo ooletivo e a greve.
O arbitramento extrajudicial pressupõe o acordo entre as partes a respeito das questões em
pauta e do perito que irá julgá-las. O resultado
do arbitramento produzirá os efeitos de COnvenção ou Acordo Coletivo de Trabalho.
-A alternativa do dlsSídio obedece ao disposto
na CLT. Pode ser instaurado a requerimento de
qualquer das partes, mas o Projeto proíbe o processO" de dissídio coletivo antes que as partes esgotem as possibilidades de celebração de Convenção ou Acordo Coletivo.
N_a possibilidade de ocorrer greves, o Projeto
faculta ao Ministro do Trabalho a coordenação
da retomada das negociações.
A.maior inovação do Projeto, quando comparado à legislação vigente, é a prática do arbitramento extrajudicial. Sem dúvida abr~se a possibilidade de as partes celebrarem Acordo ou Convenção, produzindo o impasse, sem a tnte!Vençâo
do Estado. A aplicação das medidas apresenta,
no entanto, algwnas dificuldades. Não é simples
a aceitação por ambas as partes de um perito
considerado neutro. No que se refere à aceitação
de veredito p_elas partes, prevê o Projeto que "a
opção pelo arbitramento extrajudicial deverá ser
exercida mediante termo de compromisso" e_ que
este deverá ser registrado no órgão competente
do Ministério do Trabalho. No entanto, para garantir a aplicabilidade desse mecanismo seria necessário, na regulamentação da Lei, estatuir a obrigatoriedade de as partes aceitarem a decisão do
árbitro. Se, à parte que sejulgue prejudicada, couber ainda o recurso à greve ou ·ao dissídio, o
arbitramento extrajudicial não terá efeito algum.
·-23Agreve
,2-.J.1 A legalidade
A greve - conforme o Projeto, "paralisação
coletiva, pacífica, temporária, total ou parcial da
prestação de serViços" ..,.... tem como uma razão
nele prevista "impasse insuperável nas negociações realizadas com o objetivo de obter a celebração de Cohvenção ou Acordo Coletivo de Trabalho". Convenções ou Acordos (artigo 6 9, parágrafo
29 do Projeta) tratam exclusivamente de assuntos
relativos às relações individuais de trabalho. É
conseqüente, portanto, o Projeto ao considerar
ilegal toda greve deflagrada sem a obseiVânda
do processo de negociação nele previsto e aque-
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las realizadas por motivos alheios às relações de
trabalho. Exclui-se unicamente o caso da greve
deflagra@_ em r_azão de mora salarial, que pode
ser realizada independentemente de quaisquer
formalidades, desde que precedida de comunicação escrita ao empregador, com antecedência
mínima de 24 horas.
O art. 22 da Lei n• 4330, de 1964, dispõe que
a greve será considerada ilegal quando não forem.
obserwdos os prazos e conclir;ões nela estabelecidos, se tiver por objeto reivindicações juJgadas
improcedentes pela Justiça do Trabalho, há menos de um ano, e as deflagradas por motivos
políticos, partidários. religiosos, sociais, de apoio
ou solidariedade, ou que tenham por fim alterar
condição constante de acordo sindical, convenção coletiva de trabalho ou d~isão normativa
da Justiça do Trabalho em vigor.
2.32 A defla9raçao
O Projeto simplifica as exigências para a deflagração de greve. O quorum da Assembléia Geral
convocada para deliberar sobre a matéria é reduzido de 2(3 e 1/3 para metade mais um e 1/5
dos associados em primeira e segunda convocação respectivamente. Nas entidades que representam mais de 5.000 trabalhadores o _quORUI
é reduzido de 1/8 para 1110, sempre que respeitada a presença de ao menos 700 trabalhadores.
No caso de deliberação de greve Para toda uma
categoria, a ant~edência mínima da convocaçio
reduz-se de 1O para 5 dias.
Prevê o Projeto que o Presidente da Assembl~a
seja eleito pelos participantes, ao contrário do disposto no artigo 69 da Lei n9 4.330, -que atribui
essa função a membro do Ministério Público do
Trabalho ou pessoa idônea designada pelo Procurador-Geral do Trabalho ou Procuradores Regionais.
-É reduzido, da mesma forma, o prazo de notificação ao empregador ou sindicato patronal de
5 dias para 72 horas. Permanece a exigência de
notificar o Ministério do Trabalho.
É mantida, no Projeto, a exigência de a votaçào
na Assef!lºtéia ser direta e secreta. Esta disposição contraria por completo a prática do movimento sindical brasileiro e é de difícil implementação nas categOrias mais numerosas. Bastaria
esse detalhe para qualificar de ilegais a maioria
das greves realizadas nos anos recentes no Pais.
2.3.3 O encaminhamento
O Projeto garante aos grevistas o recrutamento
padflco dos trabalhadores em área externa à em·
presa; a utilização de propaganda compatível com
as exigências municipais, ·a proibição de aplicação
de qualquer pena1idade, salvo as nele previstas
e a proibição de sua substituição pelo empregador. A Lei vigente não restringe o a1iciamento
pacífico _ao exterior das dependências da empre-

sa.
Por outro lado, é--lhes vedada a ocupaç!o, apossamente ou dano a bens ou instaJações, bloqueios
de acesso aos locais de trabalho e agressões à
pessoa do empregador, seus representantes e demais trabalhadores, assim como o aliciamento
de pessoas estranhas à categoria profiSsional para
participar do movimento grevista. Na lei em vigor
o bloqueio ao acesso de trabalho não é relacionado entre os ates de violência.
No que se refere às penalidades, é _revogado
o artigo 29 da Lei ~ 4330, que previa a pena
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de 6 meses a 1 ano de prisão pela realização

A particij>ação em greve nesses setores cons-

de greve que fosse considerada ile:gaL Prevê o

titl.!i, pelo Projeto, "falta disciplinar na forma da
Lei". O Decreto-lei n~ 1.632 prevê as penalidades

Projeto, além das sanções penais cabívels, a aplicação das penas de advertência, suspensão por
até 30~dias e_.demis~ão por justa causa.
Ao trabalhador que não aderir à greve é assegurado, c:::omo na legislação vigente, o mais ar'nplo
direito ao trabalho.
Assegura ainda o Anteprojeto ao empregador
a faculdade de convocar para serviço trabalhadores escolhidos de comum acordo com o sindicato, com a iinaJidade de preservar os equipeimentes e instalações essenciais da empresa. O
único caso em que a substituição do empregado
grevista é autoriZada é o de recusa em atender
a essa convocação. O artigo ~ d4 Lei n" 4.330
prevê a organização de turmas de emergência
com a mesma fina~dade, por determinação do
Tribunal do Trabalho, nas atividades c:ons!deradas
fundamentais.
23.4 O enc:erramehtO
A greve poderá encerrar~se por conciliação das
partes, decisão da diretoria ou Assembléia Geral
da entidade sindical ou decisão da Justiça do
Trabalho. A Lei n9 4.330 não dá à diretoria esse
poder. No que se refere à Justiça do Trabalho,
esta pronunciar-se-á sob~ a legalidade ou não
da greve ao juJgar o d.issidio coletivo. Decretada
a iJegalidade, o Tribunal detenninará o retomo
ao trabalho e decidirá sobre o pagamento dos
dias não trabalhados.

Cabe lembrar que o artigo 23 da Lei n~ 4330
prevê que, em caso de greve, não ocorrendo conciliação, o Ministério Público do Traba1ho ou seu
representante local anunciará a ocorrência ao Pre~
sidente do Tribunal RegionaJ do Trabalho, instaurando-se dissfdio coletivo. Por sua vez, o AntepfOo
jeto dispõe que o dissídio pode ser instaurado
a requerimento de uma das partes (art.. 15). Por
outro lado, dispõe igualmente que "a instauração
do dissfd.ip coletivo obed~rá à forma do disposto na CLT'. Ora, o artigo 856. não revogado expressamente pelo Anteprojeto, diz que, em casos
de suspensão do trabalho, poderá ser requerida
sua instauração pela Procuradoria da Justiça do
Trabalho.
235 Serviços Públicos e atividades essenciais
O art 165 da COnstituição veda a realização
de greves nos serviços públicos e atividades essenciais. A matéria encontra-se_ regulam_entada

pelo Decreto-lei n• 1.632, de 1978.
O Projeto não se limita a relacionar ãs atiVidãdes
consideradas essenciais, mas as define da seguinte maneira:
"Consideram-se essenciais, para os efeitos desta lei, as atividades nas quais a continuidade na
prestação dos seiviços é estritamente indispensável ao atendimento imediatQ da população em
suas necessidades básicas". Na relação apresentada, a alteração mais relevante é a restrição da
atividade bancária essencial ao serviço de_ com-:-pensação.
-.
Inova também o Projeto ao condicionar o reconhecimento da ocorrênc::ia de Qreve nesses setores a requerimento formal e circunstanciado do
empregador ao órgão competente do Ministério
do Trabalho. De acordo com o disposto no Decreto-lei n• 1.632, de 1978, cabe ao Ministério do
Trabalho re<:onhecer a greve, independentemente
da manifestação do empregador.

de_açtvertên_cia,_ SUSRensão por até 30 dias e demissão por justa causa. Não são mantidas, contudo, as penalidades de advertência, suspenSão,
destituição ou perda de mandato para os diri9entes sindicais que apoiarem movimento grevista
nesses setores.
Assegura o projeto aoS -empregados das empresas públicas o direito de sindicalização. Dessa
rrianeira, poderão manter negociações coletivas
com seus empregadores, solucionando eventuais
impasses rilédiante arbitramento extrajudicial ou
dissídío coletivo, embora continue sendo-lhes vedada a greve.

23.6 Locaute
O art. 29 da Lei n~ 4.330 diz "ser crime promover, participar ou insuflar greve ou Cocaute com
-desrespeito a esta lei". Daí deduzem alguns que
o locaute, na fonna da lei, não configura crime.
O projeto não menci9_na o locaute.

3.

ConciiiSÕel
-

Na verdade, o projeto não introduz modíficações significativas na lei vigente. No _que se refere
à grande inovação nele contida - e arbitramento
extrajudicial, inúmeros líderes sindicais e advogados trabalhistas manifestaram dúvidas a respeito
da possibilidade de sua aplicação à realidade bra·
sileira. Além do consenso a respeito do árbitro
e das questões em jogo - consenso este nada
simples- seria necessário à sua implementação
uma definição mais precisa, talvez a nível de regulamentaçãO da lei, a respeito da obrigatoriedade
de cumprimento do veredito. Evidentemente, se
a parte que se Considere prejudicada puder ainda
recorrer à greve ou ao dissídlo, a eficácia do arbítramento será nula.
Tampouco representa o Projeto _uma limitação
significativa do poder de ingerência estatal no processo de negociação coletiva Em prtmeiro lugar,
não é alterada a estrutura sindical, que permanece
atrelada ao Mtnistéiro do Trabalho. Assim, permite-si~ o projeto dispor sobre que~ de convcr
cação, quorum e funcionamento de assembléias
de trabalhadores que, sob uma perspectiva não
esta_tfzante. _que enfatiia-se a livre negociação entre as partes, deveriam ser matéria adusiva: qe
deliberação dos interessados.
Além dissO; e mais irii.portante, preserva o prõjeto O-poder de a Justiça do Trabalho decidir
sobre o fm da greve, à ·revelia da vontade dos
tra!:la.lhadores. Esse o ponto crucial da- questão.
Se_ a Situaçi;io tida como desejável é a de rilerior
interferência possível do Estado e a d~ maior auto-_
nomia do processo de livre negoc~.Ção entre as
partes, o que se depreende de reiteradas declar~
ções do Sr, f1inistro do_ Tr~alho, o recurso ao
dissídio coleti.vo só poderia ser autorizado após
acordo entre as partes a esse respeito. Proposta
com essa Ji_n.álidade encontra-se contemplada em
substiU.ativo ·elaborado pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar- DIAP, que
veda o·lijUizament.o de dissídio -coletivo desde a
decretaçã~ da greve e enquanto esta perdurar.
Ou Seja, verificado
no decorrer da greve

impasse

podem, patrões e empregados, optar pelo re<:urso
ao dissídio, cessando a greve de imediato.

Quinta-feira 25_ 1255
_Deixando de_ lado essa questão, fundamental,
o Projeto apresenta -alguns pontos favoráveis aos
trabalhadores:
-a diminuição das exigências burOcráticas para a deflagração da greve;
-a possibilidade de sindicalização dos emp-regados das empresas públicas;
-a possibilidade de Convenção ou· Acordo
conter disposições conti:árias à política econômtca do governo;
- a possibilidade de solucionar-se o impasse
pela via do arbitramento extrajudicial.
Deve-se ressaltar que esses avanços constib.Jem em alguns casos reconhec;imeri.tO legal de
situações que vêm ocorrendo de rato há muito.
Por outro ladÕ, estão muito aquém do que almejam os trabalhadores. Para algumas liderançaS
sindicais o direito de greve deveria ser assegurado
na Constituição e nãO restringido ou regulamentado posteriormente em lej ordinária, a exemplo
do que ocorre em ~orb,igal. Outros, mesmq reco-_
nhecendo a necessidade de uma lei de greve,
advogam a não ingerência legal da definição do
funcionamento das Assembléias Sindicais, o direito de greve do servidor público e, principalmente,
o término do poder que a_ Justiça_ do Trabalho
tem de pronunciar-se sobre a greve sem a solicitação ou aquiescência dos trabalhadores.
Além de conceder muito menos que o esperado pelos trabalhadores o projeto mantém dfspositivo considerados restritivos, a. saber:
-a restrfçáo do conteúdo de Convenção ou
Acordo às relações individuais de trabalho;
- a ilegalidade da greve por motiVos outroS
que não o impasse nas negociações;
- a in~lusão do bloqueio ao acesso ao local
de trabalho entre os chamados atos de violência;
e principalmente
-a manutenção do poder da Justiça do Trabalho de decretar o fim da greve, dispondo a volta
ao trabalho.
. Em suma, do ponto de vista dos trabalhadores,
o projeto pouco altera a situação atual. O atendi!Tle_nt.o a suas reivindicações daria origem a substitutivo sirriilar, no essencial, ao elaborado pelo Departamento Intersindlcal de Assessoria Parlamentar- DIAP, aqui citado.
A nosso ver, no entanto, há duas reivindicações
dos trabalhadores que reputamos de fundamental
importància, merecendo, por isso, cOnstituirem·
se objeto de.emen4a ao pro:feto governamental:
a) a proibição de ajuizamento de ~ídio coletivo desde a decretação da greve e enquanto esta
perdurar; e
b) a retirada, do projeto, de toda disposição
referente a convocação, funcionamento, ·quorwn
pãra instalação de deliberação e processos de
deliberação das_ A.$embléiéis de _trabalhadores e
o conseqüeniê recOMeciinento da autoridade do
estatuto de cada entidade sobre essas questões.
Este pronunciamento já estava pronto quando
soube que o Executivo havia resolvido envi~ um
novo projeto sobre este momentoso asstmto.
Por considerar extemporâneo o envio de um
projeto que trata de assunto pertinerite à Constituinte, na hora mesmo em que estamos tratando
sobre unicidade ciu Pluralismo sindical, bem como de novas medidas sobre o ·direito de greve,
poderia deixar de fazer uma nova abordagem sobre o fato novo. Não deixarei, porém, -de analisar
a nova mensagem rrWs~diante, em outra oportu-
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nidade, embora o que há de mais importante,
no meu entendimento, já tenha sido comentado

7
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neste discurso. (Muito bem!)

o SR. PRESIDEI"'TE (Humberto Lucena) A Presidência convoca sessão extraordinária a
realizar--se amanhã, às 1O horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Projeto de- Lei da
Câmara n" 21, de 1987 - Complementar (n9

236/84 - Complementar, na Casa de origem),
de iniciativa do Senhor Presidente da República,
que declara não sujeitas à contribuição incidente
sobre o produto rural para o custeio do PRORU~
RAL. as indústrias pesqueiras, tendo
PARECER ORAL. FAVORAVEL. profendo em
Plenário.

2
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no;o 63, de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal de Canindé do São Frandsco, EStado de
Sergipe, a contratar operação de crédito no valor

em cruzados equivalente a 8.823,16 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER ORAL. FAVORÁVEL, proferido em
Plenário.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~

ção n9 64, de I 987, que autoriza o Governo do
Estado do Amazonas a contratar operação no
vaJor correspondente a 422.932,33 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER ORAL, FAVORÁVEL, proferido em
Plenário.
4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~
ção nQ 65, de 1987, que auto~ a Prefeitura Muni~
cipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, a
contratar operação de crédito no valor em cruzaM
dos equivalente a 74256,09 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER ORAL, FAVORÁVEL. proferido em
Plenário.
5
Votação, em tumo único, do Projeto de Resolução nQ 66, de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal de Culabá, Estado do Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor em cruzados
equivalente a 202.760,53 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN, tendo
PARECER ORAL, FAVORÁVEL, proferido em
Plenário.

6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'1 67, de 1987, que retifica a Resolução n9
191, de 1986, que autorizou a Prefeitura Municipal
de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cz$
8.512.000,00 (oho mDhões, quinhentos e doze
mil cruzados), tendo
.
PARECER ORAL, FAVORÁVEL, proferido em
Plenário,

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 68, de 1987, que re-ratifica a Resolução
n9 244, de 1986, que autorizou a Prefeitura MuniCipal de Campo Grande, Estado do Mato Grosso
do Sul, a contratar operação de crédito no valor
deCz$ 155.857.060,80 (cento e cinqüentaecinco
milhões oito_centos e cinqüenta e sete mil, sessenta cruzados e oitenta centavos), tendo
PARECER ORAL, FAVORÁVEL, profertâo em
Plenário.
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(três milhões, setecentos e vinte e i.un mil, quinhentos e setenta e s_eis cruzados), tendo
PARECER ORAL, FAVORÁVEL, proferido em

Plenário.
14

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 75, de 1987, qlie retifica a Resolução n"
330, d~ 1986, que autorizou a Prefeitur.,. fi_unicipal
de Alegrete, Estado do Rio Grande do_Sul, a contratar operaçãO· ·de crédito no valor de __ Cz$
20.726.400,00 (vinte milhões, setecentos e vinte
e seis mil e quatrocentos cruzados), tendo _
8
PARECER ORAL, FAVORÁVEL, proferido em
votãção.~m turno único, dO-Projeto de Resol~~· Plenário.
ção n9 69, de 1987, que re-ratifka a ~esolu~
15
n9 322, de 1986, que autorizou a Prefeitura Municipal de Serra, Estado. do Espírito Santo, a conVotação, em turno único, do Projeto de Resolutratar operação de crédito no val?r _de C~$
ção n" 76, de 1987, que autoriza a Prefeitura Muni127.680.000,00 (cento e vinte e sete mlihoes, seiS- cipal de São Miguel Aleixo, Estad~ -~e S~rgipe,
centos e oitenta mil cruzados), tendo
a contratar operação de crédito no valor corresPARECER ORAL, FAVORÁVEL, proferido em . pendente, em cruzados, a _17 .646,32 Obrigações
Plenário.
do Tesourh Nacional- OTN, tendo
PARECER ORAL, FAVORÁVEL, proferido em
9
Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~
16
ção n'~ 70, de' 1987, que autoriza a Prefeitura Muni~
Votação, em turno único, do Projeto de Resol.uclpal de Jl!\artinópolls, Estado de São Paulo, a conção n9 77, de 1987, que autoriza a Prefeitura Muni~
tratar operação de crédito no valor corresponcipal de Mauá, Estado de São Paulo, a contratar
dente, em cruzados, a 8.478,18 Obrigações do
operação de crédito no valor correspondente, em
Tesouro Nacional- OTN, tendo
cruzados, a 97.537,67 Obrigações do Tesow-o
PARECER ORAL, FAVORÁVEL, proferido em
Nacional- OTN, tendo
Pieiláno.
PARECER ORAL, FAVORÁVEL. proferido em
10
Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu17
ção n9 71, de 1987, queautorizaaPrefeituraMuniVotação, em turno único, do Projeto de Resolucipal de ltatiba, Estado de São Paulo, a contratar
ção n9 78, de 1987, quç autoriza a PrefefturaMunioperação de crédito no valor de Cz$
21280.000,00 (vinte e um_ milhões, duzentos e _cipal de Campinas, Estado de São Paulo, a contratar operação de. .crédito no valor de Cz$
oitenta mil cruzados), tendo
519.286.352,00 (quinhentos e dezenove milhões,
PARECER ORAL, FAVORÁVEL. proferido em
duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e cinqüenta
Plenário.
e dois cruzados), tendo
11
PARECER ORAL, FAVORÁVEL, proferido em
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu- Plenário.
ção n9 72, de 1987, que autoriza a Prefeitura Muni18
cipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, a conVotação,
em
turno
único,
do Projeto de Resolutfãtar operação de crédito no valor de Cz$
ção n" 79, de 1987, que a~ o Governo do
3.721.576,00 (tréS milhões, setecentos e vinte e
EstadO de Banta Catarina a contratar operação
um mil, quinhentos e setenta e _sei_s cruzados),
de crédito no valor de Czl 414.960.000,00 (quatendo
trocentos e quatorze milhões, novecentos e sesPARECER ORAL. FAVORÁVEL. proferido em
senta mil cruzados), tendo
-Plenário.
c PARECER ORAL, FAVORÁVEL, profertdo em
Plenário.

12

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 73, de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal de Dom Aquino, Estado do Mato Grosso,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 37A27,00 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER ORAL, FAVORÁVEL, proferido em
Plenário.

13
Votação em turno único, do Projeto de Resolução n• 74,' de 1987. que retifica a Resoluçiio n•
32,. de 1987, que autorizou a Prefeitura Munrc!pal
de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, a contratar
operação de crédito novalordeCzl 3.721.576,00

19
Votação, em turno ·único, do Projeto de Resolução-n9 _80, de 1987, que re-ratifi~a a ~esolução
n9 329, de 1986, que autorizou a Prefeitura Municipal de Ouarapuava. Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor de Cz$
63.840.000,00 (sessenta e três milhões, oitocen~
tos e quarenta mil cruzados), tendo
PARECER ORAL, FAVORÁVEL. proferido em
Plenário.

20

-Voi:âção, em turno único, do Proj~to de R~u
ção n9 81, de 1987, quere-ratifica a Resolução
n9 40, de I 987, que autorizou a Prefeitura Mll'licipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, a con~
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tratar operação de crédito no valor de Cz$
8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze
mll cruzados}, tendo
PARECER ORAL, FAVORAVEL, profertdo em
Plenáno.
-

W 31, de 1987, que autorizou a Prefeitura Muni-

cipal de Pato Branco, Estado do Paraná. a contratar operação de crédito no valor de Cz$
8.512.000,00 (oifu -milhões, quinhentos e doze
ma cruzados), tendo
PARECER ORAL, FAVORÁVEL, profertdo em
Plenário.

22
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 9 83, de 1987, que re-rati_fiça_ ª- Resolução
n 9 255, de 1986, que autorizou a Prefeltwa Municipal de Juiz de Fora, Estado de Minãs Gerais,
a contratar operação de crédito no va1Qr de Cz$
10.304.500,00 (dez milhões, tiezentos e quatro
mil e quinhentos cruzados), ~ndo
PARECER ORAL, FAVORAVEL. profertdo em
Plenário.

-

--

_
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23

NS-17, _do Quadro Permanente do Senadq_fede-

Votação, em turno único, do Requerimento n9
91, de 1987, de autoria._ do Senador DivaJdo Suruagy, que requer a cOOstituição de comiSsão especial destinada. a apurar fatos constantes de pu- blicação jornalística âatada de 17 de jUnho de
1987. (Dependendo de parecer.)

ral, nos termos dos artigos 101, inciso I, e 102,

21
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 9 82, de 1987, que re-ratifica a Resolução

Quinta-feira 25

O SR. P~JDENTE (Humberto Lucena) -

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a sessão.
(Levanta-se a Sessão às20 horas e 2 ~/nu
tos.)

inciso I, alínea "b", da ConStituiÇão da República
Federativa do l3rasil, combinados com os artigos
416, inciso I ri"' 428; inciSo lli, § 2 9, 429, inciso
III, e 414, § 4•, da.Resolu~õo SF n• 58, de 1972,
e artigos 2 9, parágrafo único, e -3.,., dã Resolução
SF n~ 358, de 1983, e artigo 3? da Resol~ão _
SF n• 13, de 1985, e artigo I• da Lei n• 1:050,
de 1950, com proventos integrais, observado o
disposto no artigo 102, § 2"', da Constituição Federal.
Senado fedetat 7 de maio de 1987. -Humberto Lucena, Presidente.
("') Republicado por haver $aido coffi íricorreções
no DCN, Seção II_, de 9-5-87.
__

• ATO DO PRESIDENTE
N• 128, DE 1987

O Presidente cb_ senado Federal, no uso das
~tribuições

que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento interno, e de
acordo com a ·delegação de J:OJ;11petência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Direiora
n~ 2; -de 4_ de abril de 1973, e tendo em vista
o que- corista do 'Próc.esso n"' 007815!87-5, resolve:
- - -- ·
Aposentar, por invalidez, Mário de Melo Franco,
Adjunto Legislativo, Oasse "única·~, Referência

PORTARIA N•15, DE 1987
· DO PRIMEIRO-SECRETARIO
O Primeiro-Secretáii_o do Senado federal, no
uso das suas atribuições regimentais e nos termos
do disposto no art. 5? do Aío _n~ 152 de 1985
do Senhor Presidente do Serladq Fede;a1,
Art. 1? Designar o servidor Raimundo Carrei~
ró Silva para, em substltu.ição a EduardO Jorge
Caldas Pereira, compor o Grupo Especial de Trabalho instituído pela Pórtaria no 14, de 1987, do
Primeiro-Secretário.
·
Senado Federal, 24 de junho de 1987. --Senador Jutahy ~galhães, Primeiro-Secretário.

resolve;
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SENADO FEDERAL
-SUMÁRIO
1 - ATA DA 39• SESSÁO, EM 25 DE
JUNHO DE 1987

1.1- ABERTURA
12- EXPEDIENTE
1.2.1--Comurucação,
Do Senador Odacir Soares, de que se ausentará do Pais.

1.2.2- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senéldo rt> 23/87, do
Senador Carlos Chiarelli,_que autoriza o Poder
Executivo a estender ao D_epartamento Nacional de Obras e Saneamento -:-- ON_OS, di§po- .
sição da Lei no 7.388, de 23 de outubro_ de
1985.
1.23- Discursos do Expediente
SENADORJOSÉFOGAÇ4--0rganização
sindical proposta pelo Governo ao Congresso
Nacional.

SENADOR LOUREMBERG fiUf'{ES RO-

CHA -Medidas efetivas para preservação do
pantanal mato-grossense.
1.2.4 -Comunicação da Presidência

Cancelaméhto da sessão conjunta, anterior-

mente convocada para hoje, às J8 horas e
30 minutos, no Plenário da Câmara dos Deputados.
1.25- Leitura de projeto
Projeto de Resolução n9 84/87, do_~enador
Fernando Henrique Cardoso, que autoriza, em
caráter excepdonal, a elevação temporária

dos. limites a que se refere a Resolução n9
62, de 28/1005, das operações qu.e espedfica.
1.2~6- Comunicação

74.256,09_ Obrigações do_Tesouro Nacional
~ OTN. Votação- adiada por falta de quo-

rum.
-Projeto de Resolução n9 66/87, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado
do Mato Grosso, a contratar operação de crê~
dito no valor em cruzados equivalente a
202.760,53 Obrigações do T escuro Nactonal
- OTN. Votação adiada por falta de quo-

da PresJdêncla

Prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Resolução n9 84/87, anteriormente
Hdo.

rum.

1.3-0RDEM DO DIA
-Projeto .de Lei da Câmara rt' 21/87 Complementar (n9 236/84 - Complementar,
na··easa_de origem), que_ declara não sujeitas
à contribuição in!=idente sobr~ o produto rural
_para o custelo do PRQRURAL, as indústrias
- pesqueiras: Aprovado, tendo usado da palavra no Seu eltC:aiTiinhameilto o Sr. João Menezes. À sanção.
-Projeto de ResolUção n9 63/87, que éiuto. rizclâ.-Prefeitura Municipal de Canindé do São
FrandScO, Estado de Sergipe, a contratar operação_ de crédito no yaJor em CI\IZados equjvalente a 8.823,16 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. VotãçãO adiada por falta de

qUorum:···----

· ·

-PrOjeto de Resolução n9 64/87, que autoriza o Governo do Estado do Amazonas a
confrãfii(Operação de crédito no valor-correspondente a 422.932,33 Obrigações do T escuro Nacional - OTN. Votação adiada por
falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 65/87, que autoriza a Prefettura_Munidj:>al de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará a contratar operação de
crédito no valor em cruzados equivalente a

~

-

-·

-Projeto de Resolução n9 67/87, que relifica a Resolução n9 _191/86, que autorizou a
Prefeitura Municipal de Aparecida de Qoiânia,
Çstado de Goiás, ,a contratar Operação de crêdito no vaJor de Cz$ 8.512.000,00. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n" 68/87, que rerratifica a Resoluçãq n9 244/86, que autorizo~
a Prefeitura Municipal_de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de créQito no valor de Cz$._
155.857.060,80. Votação adiada por falta de
quorum.
___--:-_Projeto de Resolução n9 6f)/87, que rerratifica á Resolução n9 :322/86, qué · autorizoLi
a Prefeitura Municipal de Serra, Estado do Espírito Sa"nto, a contratar operação de crédito
no valor de Cz$ 127.680.00Q,00. Votação
adiada poi- falta de quorum.
-Projeto de Resoluçao n9 70/87, que autoriza a Prefeitura MunicipaJ de Martinópolis, Estado de São Paulo, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a a478,18-0brigações d.o Tesouro Nacional
.=o!N. Votação adiada por falta de quo-

rum.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PÓRTO
Oiretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor ExecutivO
LUIZ CARLOS DE BASTOS

píretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA_

Diretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Di reter Adjunto

-Projeto de Resolução n9 71/87, que autoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba, Estado
de São E:aulo, a contratar operação de crédito

no valor de Cd 21.2_80.000,00. Votação
adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 72/87, que autOriza a Prefeitura Municipal de Dois ViZinhos,

Estado do Paraná, a contratar operação de
crédito no va1or de Cz$ 3.721.576,00. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n" 73!87, que aL,Jfõriza a Prefeitura Municipal de Dom Aquino,
Estado do Mato Grosso, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 37.427,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resolução n~ 74/87, que reti·
fica a Resolução n~ 32/87, que autoriiou a
Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito
no valor de Cz$ 3.721.576,00. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução il" 75/87, qUe retlfica a Resolução n" 33D/86, que autorizou a
Prefeitura Municipal de Alegrete, Estado do
Rio Grande dO ·sul, a contratar- Operação de
crédito no valor de Cz$ 20.726.400,00. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n" 76/87, que autO--riza a Prefeitura Municipal de São MiQuel Aleixo, Estado de Sergipe, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 17.646,32 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. Votação adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Resoluçao n" 77/87, que· autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado
de São Paulo, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em crwzados, a
97.537,67 Obrlgaç6e5 do- Tesouro NaCional
- OTN. Votação adiada por falta de quo·

rum.
-Projeto de Resolução n" 78/87, que autoriza a Prefeitura Municipal de Campinas, Esta-

do de São Paulo, _a contratar operação de crêdito no valor de Cz$ 519286352,00. Votação
adiada por falta de quorum.

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

Semeslral ...........................•...................... Cz$ 264,00
Despesa d poslagem ....................•... ~ .......... Cz$ 6ô,OO
(Via Terrestre)
330 00
TOTAL
'
Exemplar Avulso ......._..... ~- ~- ..... ~~-............ .. Cz$
VlO
Tifãgem:-2.200 exemplares. -

_-Projeto de Resolução n1 79/87, que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina
a contratar operação de crédito no valor de
Cz$ 414.960.000,00. Votação adiada p-or falta de quorum •
...... Projeto de Resolução n'? 80187, que rerratifica a Resolução n'? 329186, que_ autorizoü
a Prefeitura Municipal de Guarapuava, Estado
do Paraná, a contratar operação de crédito
no valor de Cz$ 63.840.000,00. Votação
adiada por falta de quorum.
-"---Projeto de Resolução n..,. 81/87, que rerratifica a Resolução n9 40/87, que autorizou a
Prefeitura Municipal de Coronel Vrvida, EStado
do Paraná, a contratar operação de crédito
no v:ator de Cz$ 8.512~000,00. Votação adia·
da por falta de quorum.
-:-Projeto de Resolução no 82/87, que rerratificil- a Resolução no 31/87, que- autorizou a
PrefeitUra Municipal dEi Pato Branco, Estado
do Paraná, a contratar operação de crédito
no valor de Cz$ 8.512~000,00. Votação adiada por falta de quorum.
- ~rqjeto _de Resolução no 83/87, que rerratifica à ResolUção n" _255186, que autorizOu
a Prefeitura- Municipal- de _Juiz de Fora, Estado"
de Minas Gerais, a Coritrataf-operação de crédito no valor de Q:$ 10.3.04.500,00: Votação
adiada por falta ç:le quorum.
-Requerimento n'-'91/87, de autoria do Senador Divaldo Suruagy, que requer a cons_tituição de comissão especial destinada a_apurar fatos constantes de publicação jornalística
datada de 17 de junho de 1987. Votação
adiada por falta de quorum, havendo proferido parecer o senador Alfredo Campos.
1.3.1-DiScursosapósaOrdemdoDia

SENADOR FRANGSCO ROLLEMBERGA construção do canal. que liga uma lagoa
de decantação ao rio Vaza Barris, na Bahia.
comprometerá o meio ambiente.

SENADOR ODAC!R SOARES -

Necessi-

dad~_ da revisão da lei que diSPõe sobre a
conce$sào_comercial entre produtores e distribuidores de ve:iculos automotores de via terrestre._ Relatório de sua viagem à Antártica.

1.3.2 ~Comunicação da Presidência
Convocação de sessã_o extraordinári_a__a realizar-se hoje, às 18 horas de_30 minutos,_com
Oi"dem do Dia que designa.

1.4-ENCERRAMENTO
2-ATA DÁ 40• SESSÃO, EM 25 DE.
JUNHO DE 1987

2.1 -ABERTURA

22- EXPEDIENfE
2.2.1- Offclos do Sr. Primeiro-Secretário da Câ~ dos Deputado~
Encaminhando à revisão do Senado autó-

grafos dos Sf!B-Uíntes prqjetos:
-Projeto de Lei da Câmara n~ 24/87 (no
8.551/86, na Casa de origem), que dispõe
quanto à proteção da propriedade íntele.ctu_al
sobre programas para computadores e sua
comercialização no País, e dá outras providêndas.
-=Projeto de Lei da Câmara n" 25/87 (n"
22/a7, na Casa de origem), que altera o Decreto-lei n9· 1370, de 9- de dez~mbro <je 1974,
que dispõe sobre a tributação dos rendimentos auferidos por Qarimpeiros matriculados e
dá outras providências.

-Projeto de Lei dã--Cârrlara n9 26/87]n~
163L87, na Casa de origem), que dispõe sobre
a suspensão dos process_os de despejo e dá
outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n9 27/87 (nç
8.331/86, na Casa-de. origem), que autoriza
a PetróleO Brasileiro SA - PETROBRÁS e
a PETROBRÁS Distribuidora SA - BR a, nas
condiçóes que estabelece"; participarem docapital de outras sociedades.

..;...... Projeto de Decreto Legislativo n9 5/87 (n9
4/f!il, na Câmara dos D_eputados);que aprova
o texto do Tratado sobre a Proibição de Colocação de Armas Nucleares e ·outras de Destruiçã9 em Massa nos Fundos Marinhos e Lei~
tos Oceânkos e noS seus. SubsOios, concluido
a 11 de fe~ereiro de 1971, nas cidades de
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Moscou, Londl:es e W_ashington, e assinado

pelo_Brasi1 a 3 de s&embro de_ 1911._
2.2.2 -Comunicação
-Do Senador Mauricio Corrêa, de que se
ausentará do Pais.
·
2.2.3 -Discursos do Expediente

SENADOR LETTE CHA~- Exercício do
voto, pelos filiados do PMDB, na C9flStituinte.
SEIYADOR /IWIZ/0 BEZERRA - Desenvolvimento articulado da Amazônia braslleira
com os países vizinhos.
SENADOR MAR!O M4L'1 ,-Proposta da Co·
missão da Ordem SociaL de anistia ampla,
gera1 e irrestrita para militares cassados a partir

de 1964.
2.3- ORPEM DO DIA
-Projeto de Resolução n~ 63, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Munidpal de Canindé do
São Francisco, Estado de Sergipe, a contratar
operação de _crédito no vaJor em cruzados

equivalente a 8.823,16 ObrigaÇões do Tesouro Nacional- OTN. Aprovado.
Redação final do Proj~to de: Re_s_olução 1;1~
63/87, · apredado anteriormente. Aprovada.
À promulgação.

autQJj_ZQJ,I ___q_Prefeitwa Municip~1 de Campo
Orande, Estado do Ma!o Grosso_do SuJ, a contratar operação de crédito no valor de Cz$
155.857.060,00. Aprovado.
Redação fmal do Projeto de Resolução n 9
68/87, apreciado anteriormente. Aprovada.
À promulgação.
~
~
---Projeto. de Resolução n? 69, qe_1987, que
r_erratjfiçª a Resolução _n9 322, de 1986, que
autorizou a Prefeitlll"ii Municipa1 de Sen-a, Esta-uo do_ Espírito SaritO, a contratar operação
de crédito no valor de Cz$ 127.680.000,00.
Aprovado.
Redação fmal do Projeto ·de Resolução n~
69/87, apreciado anteriormente. Aprovada.
À promulgação.
:....Projeto de Resoh.iÇâo n9 70, de 1987,
que autoriza a Prefeitura_ Municipal de Martinópolis, Estado de São Paulo, a contratar operaÇao-de- Crédito no valor correspondente, em
Cruzados, a 8.478,18 Obrigações do TesOurO
Naciona1 - OTN. Aprovado.
. -R~açã-; finaJ.dO Projet'o _de- ReSQJ1,1ção n 9
70/87, apreciado anteriormente. Aprovada.
À promulgaç_ão.
-:-Projeto de Resoluçãon9 7l, de 1987,que
autOriza a Prefeitura MuniciPal de ltatiba, Estado de São Paulo, a contratar operação de cré~<lito no vªlor. de ez$ 21.280.000,00. Apro·
vado.
----

-Projeto de Resolução n\' 64, de 1987, que
autoriza o Govemo~do Estado do Amazonas
a contratar operação no Wlor correspondente
a 422.932,33 Obrigações do TesQ_uro Nado- _
ReaaçãO final do Projeto de R~ução n 9
na! -~OTN. Aprovado.
71/87, apreciado antenormente. Aprovada.
À promulgação.
Redação fmal do Proj~ de Resolução n~
64/87, apreciado anteriormente. Aprovada.
.._Projeto de Resolução n<> 72, de 1987, que
À promulgação.
~:
aút0I'llã ã Prefeitura Municipal de Doís VIZi-Projeto de Resolução n9 65, de 1987, que
nhos, Estado do Paraná, a contratar operação
autoriza a Prefeitura Municipal de Juazeiro do
de crédito no valor de Cz$ 3.721.576,00.
Norte, Estado do Ceará, ·a cOntratar ·operação
Aprovado.
de crédito no valor, em cruzados, equivaJente
Redàção finai do -PrõJeto de ResolUçãO n 9
a 74256,09 Obrigações do Tesouro Naciona1
?2187,
apreciado anterlof!llente. "provada.
- OTN. Aprovado.
A promUlgação.
Redação final do Projeto de Resolução n9
-=Projetq de Resolução n9 73, de 1987,
65/87, apreciado anteriormente. Aprovada.
que autoriza a Pref~itura M1-1nicipal de Dçm
À promulgação.
__ __--c __
·
-AqUino;- Estado dÇ> Mato Qrosso, ~__ç_ol]traf?~r
operaçãq de crédito no valor corresporidente,
-Projeto de Resolução n 9 66, de 1987, que
em c~dos, a_ 37.427,00 Obrigações do Teautoriza a Prefeitura Muntdpal de Cuiabá, Essouro ~cionai_":""".OTN. ~roVado.__
tado do Mato Grosso, __a contratar operação
de crédito no valor_em_ cruzaçlo_s_e_qui'{al~nte.
· Redas;ão fmal_ d.Q Projeto de, Resoh,J.ção n9
a 202.760,53, 00rig8çõfs ao Tesouro Nacio-_ ·73l87, apreciado anteriorniente. Aprovada.
na! - OTN. Aprovado.
À promulgação.
:
Redação final do Projeto de Resoluçâp n 9
-Projeto de Resolução n9 74/87, que reli66/87, apreciado anterioonente. Aprovada.
fica a Resolução n9 32/8_7, qu~ autorizou a
À promulgação.
Prefeitura Munidpal de Barbosa Ferraz. Estado do Paraná, a contratar operação de crédito
-Projeto de Resolução n9 67, de 1987, que
retifica a Resolução n9 191, de 1986, que auto-_ _no valor de Cz$ 3.72157j5,QO. Aprovado.
rizou a Prefeitura Municipal de Aparecida de
Redação final dq Projeto de Resolução n~'
Goiânia_. Estado de Goiás, a contratar _opera74/87, apreciado anteriormente. Aprovada.
ção de crédito no valor de 8.512.000,00.
A promulgação.
Aprovado.
-Projeto de Resolução n9 75, de 1987,
Redação fmal_do Projeto_ de Resolução n 9
que retifica a Resolução n9 .J?O, de 1986, que
67/87, apreciado anteriormente. Aprovada.
autorizou a Prefeitura Municipal de Alegrete,
A promulgação. -""- -.-. _
Estãdo do Rio Grande do Sul, a çontratar ope-Projeto de Resolução n9 68, de 1987, que
ração de __crédito no valor de Cz$
rerratifica ·a Resolução n9 244, de 1986, que
20.726AOO,OU. Aprovado.
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Redação final do Projeto de ·Resolução I)~
75/87, apreciado anteriormente ..Aprovada.
À promulgaçao.
_
-Projeto de Resolução n9 76, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel
Aleixo, Estado de Sergipe, a contratax operação de crédito. no valor correspondente,_ em
cruzad_os, a 17.646,32 Obrigações do Tesouro
Naciona1 - OTN. Aprovado.
Redação finaJ- do Projeto _de. Resoluçã,a n1
76/87, aPreciado- anteriormente. Aprovada,
À promulgação.
-ProjetodeResolvçãon9 77, de l~87,que
· autoriza a Pr~feitura Municipal de Mallá, Estado de SãO _Pal,llo, a ~ontratar oPeraçãO de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 97.537,67 Obrigações do Thsouro N"acion;;tt
~ OTN. Aprovado.
Redação fmiil dO -Projeto de ResolUção n~
77/87, aprecia-do anteriormente. Aprovada
À promulgação.
•

._ -Projeto de Resolução n9 78, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de CãmPlhas,
Estado de São Paulo, a contratar operação
de crédito no valor de ez$ 519286352,00.
Aprovado.
Bedação finaldQhQjeto de Resolução n 9
a_pretiado anteriormente. ~provada.
À prom~gaç~o.
, . ·- ". ~- _ ___ ~
78/87~

--Projeto de Resolução n9 79, de 1987.. que
autoriza o Governo do Estado de Santa Cata-.
tina a contratar operação de crédito no VÇ\Ior
de ez$ 414.960.000,00. Aprovado.
Redação_ final do_ P(ojeto _de Resolução n9
79/87, apredado_ anteriormente. Aprovada.
ÀpromuJgação.
-~ .• ---~·
-Projeto de ReSOfu_ção n9_80, de 1987, que
rerratifica a Reso!uçã_o n9 329, de 1986~-que
autorizou a Erefeitura Munidpa] de Guarapuava, Estad.o_ do Paraná, a çontratar operação
de crédito no valor de Cz $ 63.840.000,00.
Aprovado.
_RedaçãQ_ fmal do Proj~to- de R~olução n?
00/87, apreciado anteriormente. Aprovada.
À promulgação.
- Projetó de Resolução no 81, de 1987, que
rerratiflca ã ResoluçãO ·n9· 4Q,_dEi:l987. que
autoriioU a Prefeitura MuniCipal de Coronel
Vivida, Estado do Paraná, a contratar operação
de crédito no valor de Cz$ 8 ..512.000,00.
Aprovado.
Redação fmal do Projeto de Resolução no
81/87, apreciado anteriormente. Aprovada.
A promulgação.
-Projeto de Resolução n9 82, de 1987, que
rerratifica a Resolução n9 31, de 1987, que
autorizou a Prefeitura Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, a contratar operação
de crédito no valor de C_z;$ 8.512.000,00.
Aprovado.
Redação final do Prõjeto de Resolução n~ __
82/87, apreciado anteriormente. Aprovada.
À promulgação.
-Projeto de Re_Soluçâo n183, de 1987, que
rerrablica a ResolUção n9 255, de -1986, que

1262 Sexta-feira 26

Junho de 1987

DIÁRIO DO éõNGRESSÕ NAOONÃL (SeçãÕ IÍ)

autorizou a Prefeitura Municipal de Juiz de Fo-

ra. Estado de Minas Gerais, a Contratar operação de crédito no valor de Cz$ 10.304.500;00.
Aprovado.
Redação fmal do Projeto de Resolu._çã_o n?
83/87, apreciado anteriormente. Aprovada.
A promulgação.
__

-Requerimento n9 91, de 1987, de autoria
do Senador DivaJdo Suruagy, qúe requer a

constituição de Comissão Especial destinada
a apurar fatos-constantes de publicação jornalística. Votação adiada para a sessão de_
29-6-87, nos termos do_RQS 96/87, após usarem da palavra os Srs. Cid Sab6ia de Cai"Valho,
Jarbas Passarinho, Carlos Chiarem, Leite Otaves e Fernando Henrique Cardoso.

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n933/87 (n9 828/86;
na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado
a escolha do S.enhor Jayme Villa-Lobos, Minis:-

tro de Segunda Oasse, da carféira-de

Diplo~

mata,. para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à República gabonesa. Apre-

dado em sessão secreta.
-Parecer da Comissão de Relações Exte_~
riores sobre a Mensagem n 9 34/87 (n" 829/86,
na origem), pela qua1 o Senhor Presidente:_ da
República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Carlos Alberto Leite Bar~
bosa, Embaixador do Brasil junto à República
italiana, para, cumu1ativamente, exercer a fun~
ção de Embaixador do Brasil junto à República
Popular da Albânia. Apreciado em sessão
se=la-Parecer da Comissão_de Relações Exteriores sobre a Mensagem n<' 35/87 (n? 20/87,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à dellberação do Senado
a escolha do Senhor Luiz Fernando do Couto
Nazareth, Embaixador do Brasil_junto à Repú~
blica Popular de Moçambique, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do
Brasil junto ao Reino do Lesoto. Apreciado
em sessão .secret&
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n'~' 36/87 (n'~' 21/87,

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 79187 (no 122/87,
na origem), pela qual o Senhor Presidente .da
República s_ubmete à _deliberação do _Senado
a escolha do Senhor Paulo__tiqg_l)~ira Batista,
Ministro de Primeira aasse, da carreira_ de Di~
plomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à OrQaniza:ção das Nações Uni-

na origem), pela qual" o Senhor Presidente da_
República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor:_ 0swo1Jldo Biato, Embai~
xador do Brasil junto à República de Gana,
para, cumula~vamente, exerc~r a função de
Embaixador do Brasil Junto à República da
__Ubé_da_,_ Apreciado em sessão secreta.
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n1 39/87 (n9 24/87,·
na origem), pela qua1 o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Guy Mendes Pinheiro
de Vasçoncellos. Embaixador do Brasil junto
à República da Guiné-Bissau, para, cumtilati~
vamente, exercer ã função de Embaixador do
Brasil jlirito à-República da Guiné. Apreciado

das. Apreciação adiada.

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 92/87 (n 9 148187,
na origem), pela qua1 o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado
a escolha elo SenhQr Ena1do Çarhaz de Maga~
lhl"eS, MiniStro de Segunda Oasse, da carreira
de Diplomáta, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Popular
de Bangladesh. Apreciação adiada.
2A -Discursos após a Ordem do Dia

em sessão secreta.
-Parecer da Comissão· de Relações Exte~
riores sobre a Mensagem n9 51/87 (n9 61/87,
na _origem), pela qual_o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Mo?Jcyr Moreira Martins
Ferreira, Ministro de Segunda Classe, da cãrreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República da
Coréia. Apreciado em sessão secreta.
-Parecer da ComiSsão de Relações Exte~
riores soõre Kensagem n9 57/87 (n9 71187,
na origem); pela qual o Senhor Presidente d~
E<eJ)ública submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor José Ferreira Lopes, Em~
baixador do Brasil junto à República Unida
da -Tanzârua, para, cumulativamente, exercer
a função de Embaixador do Brasil junto à Re~
pública de Seychelles. Apreciado em sessão
secreta.
-Parecer da Comissão de Relações Exte~
rlõres sobre a Mensagem n9 58/87 (n9 72/87,
ria Origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Luiz Fernando do Couto
_Nazareth, Embaixador do Brâsil junto à RePú~
blica Popular de Moçambique, para, cumulati~
vamente, exercer _a função de Embaixador do
Bl-asil junto ao Reino da Suazilândia. Apre~

a

SEJYADOR LOURIVAL BAPTISTA'--- DepoimentO do Doutor Ed_uardo Matt~i. de_ home~
nagem aO ProfeSsor José Silveira.
SEJYADOR JOSÉ TGNAao FERREIRA ,Instalação de equipamento laboratorial neces~
sárlo à detecção do vírus da AIOS nos exames
'de sangue, no Estado do Espírito Santo. Fi se a~
lizaç:ão de todos os órgãos do Poder Executivo
capixaba, inclusive os da administração indíreta, pela Assembléia Legislativa.

2.5 --Comunlcaçã4) da Presidência
Convocãção de sessão extraordinária a rea~
próxima, dia 29, às 10
horas, com Ordem do Dia que designa. __
lizar~se segunda~feira

dado em sessão secreta.

2.6- ENCERRAMENTO

3 - MESA DIRETORA

4 - LIDERES E VICE-LfDERES DE
PARTIDOS
5 - COMPOSiçAO DE COMISSÓES
PERMANEriTES

Ata da 39" ·sessão, em 25 de junho de 1987
1ª Sessão Legislativa Ordiná ria da 48ª Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. Humberto Lucena, José lgnácio FeiTeira,
Jutahy Magalhães e. Francisco Rollemberg
As 10 HORAS ACHAM-SE PRESENTES OS -- - Alexandre Costa ..,- Edison l_obõo - João
SRS. SENADORES:
~ Lobo --=- ·Chagas :Rodrígues - Hugo Napoleão
Mário .Maia -

AJufzlo Bezerra -

-Leopoldo Peres -

Nabor Júnior

Carlos De"Carli -

Áureo.

MeDo - Odacir Soares - Olavo Pires -João
Menezes - Jarbas Passarinho ....;... João Castelo

- Vir!=Piio Távora -Cid Sabóia de Carvalho-Mauro Benevides - José Agripino - Lavoisier
Maia - Humberto Lucena - Marco Madel Antônio Farias - Mansueto de Lavor- Guilherme Palmeira - Divaldo Suruagy --:- Francisco

RoUemberg -

Lourival Baptista -

Jutahy Maga-

lhães ~ Ruy Ba.ç_.el_ar -José lgnácio Ferreira
- Gerson Cã.rriata - João Calmon - Afonso
Arinos - Itamar Frarico - Alfredo Campos Ronan Tito - Femãndo Henrique CardoSo ~
Mário Covas - Mauro Borges - Iram Saraiva
- lrapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa
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Maurício Corrêa -

Meira Filho -

Roberto

Campos -louremberg Nunes Rocha- Márcio
Lacerda- Rachid Saldanha Derzi ___:Wilson Mar-

tins -Leite Chaves - Affonso Camargo --José
Richa- Ivan Bonato-Dirceu Carneiro- Carlos
Chiarelli -José Paulo Biso!- José Fogaça.
O ~R. PRESJDEN1E (Francisco Rollemberg)

-A li~. d~ p_resença acusa o comparecimento
de 59 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

O-SR-: PRES~~ (Francisco Rollemberg)
"'-'-- Sobre a mesa, projeto de _lei que será lido
pelo Sr. Primeiro-Secretário.

É lida a seguinte

Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de ~corda com o disposto no art. 43, alínea
a, do Régimento Interno, que me ausentarei dos
trabalhos da Casa a partir do dia 26/6 a 1on
para breve viagem ao estrangeiro, em caráter par~
ticular.
Atenciosas saudações, Odadr Soares.

O SR. P~IDENTE (Francisco Rollemberg)
O expediente lido vai à public;ação:
O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

-

O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg)
-Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador João Menezes.
O SR. JOÃO MENEZES (PFL -

PA Pela

ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
estou verificando aqui que o projeto de lei refe·
rente a determinadas terras do Estado do Pará,
que era o item 1 da Ordem do Dia, e estava
em votação na última sessão, não está constando
mais da Ordem do Dia.
·
· Como esta é uma sessão ~ªordinária, pergunto a V. Ex" se ·esses OUtros pTõjeros qUe não
estão aqui catalogados não estavam tarn_bém jun·
tarnente com qs projetes da Ordem do Dia da
sessão anterior?
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-A Presidência comunica que a matéria voltará
à Ordem do Dia, segunda-feira, em sessao ordinária. Sendo esta uma sessão extraordinária, a Presi·
dência avoca o direito de ~laborar nova pauta. -

O SR. JOÃO MENEZES -

Sr. Presidente,_

esses projetes que constam da pauta desta sessão

extraordinária não faziam parte também da mes·
ma pauta da Ordem do Dia da sessão ordináf!a?
OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Faziam, sim.
O SR. JOAO MENEZES- Verifiquei, ainda,
que preteriram a votação do projeto de lei.
Deixo aqui o meu protesto diante da Mesa do
Senado federal.
O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg)
-Fica registrado o protesto de V. Ex' Na próxima
sessão ordinária, segunda-feira, o projeto voltará
à pauta.

LEJ N• 7.388,

DE 23 DE OUTUBRO DE 1985

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 23, DE 1987
Ãô.iorlza o Poder ExeCutivo a este·nder
ao Departamento Nacional de Óbras e
Saneamento - DNOS, dlsposJções da
Lei n" 7.388, de 23 de outub~o de 1985.
O Cori9resso Nacional decreta:
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a
estender ao Departamento Nacional de Obras e
Sanea_m~t~- DNOS, o disposto na Lei n9 7.388,
de 23 de outuDro de 1985.
Parágrafo único. As tabelas de que trata o art
2• da Lei n• 7.388, de 23 de outubro ae 1985
serão, no caso do órgão mencionado no caput
deste artigo, por este elaboradas e submetidas
~o Presidente_ da República, através dos respectivos Ministérios.
O Poder Executivo~ no prazo de 90
(noventa) dias, contados da publicação desta lei,
editará seu competente regulamento.

- - Art. 29

Art. 3 9 Esta lei _entrará em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4 9 Revogam-se as disposições em conU:~_!io._ -----

---- -
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É ~~O o seguinte

Sobre a proteção de Deus, iniciamos nos~os

trabaJhos.
- Sobre a mesa, comunicação que var _ser lida
pelo Sr. Primeiro-Secretário. - -
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-

-

Dispõe sobre a Tabela de Pessoal da
Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste - Sudene e dá outras providências.
O Presidente da RepúbliCa. faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lel: ~
Art. 19 A Tabela de Pessoal da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste-Sudene; autarquia federal criada pela Ler It' 3.692, de
15 de dezembro de 1959, vinculada ao Ministério
do Interior, será organizada nos termos desta lei.
Parágrafo único. A tabela de pessoal será
constitUída de empregos, regidos pela legislação
trabalhista, cujo provimento inicial far-se--á nos
-teiTnoS deStaie[ -- - -Art. 2° -A Tabela de Pessoal, com os corres-pondentes salários e "gratificações sérá elaborada
pelo Conselho Deliberativo da Sudene e aprovada
pelo Presidente da República.
Art. 3_9 Os empregos da Tabela de Pessoa]
de que trata esta lei serão providos inicialmente:
a) mediante aproveitamento dos atuais servidores do Quadro e da Tabela Permanentes da
Sudene, nos termos do art. 49 desta lei;
b) mediante aproveitamento áOs atuais servi~
dores das Tabelas Especiais e Emergenciais da
Sudene, habilitados em processo seletivo elaborado pela_Secretaria p-ecufivã da Sudene e aprOvado pelo r.espectivo Conselho Deliberativo.
Art. 49 Os atuais servidores pertencentes ao
quadro e _à Tabela Permanentes do Plano de Qas.
sificação de Cargos, instituído na conformidade
da Lei n9 5.Q;l5, de 1O de d~mbro de 1970,
poderão optar pelo seu aproveitameritO na Tabela
de Pessoal, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, contado a partir da data da vigência desta
lei.
§ 19 Observado _o disposto no art. 89 desta
lei, o .aproveitamento dos ~rvidores regidos pela
legislação trabalhista implicará alteração do con~
trato de trabalho.
§ 2 9 Os Servidores que optarem pelo seu
aproveitamento na Tabela de Pessoal não farão
jus aos direitos e van~gens pertinentes aos
dores incluídos no Plano de OassificaÇáo de Car~
gos, instituídos na conformidade da Lei n9 5.645,
de 1O de dezembro de 1970. ·
§ ""39 O aproveitamento doS servidores na Ta·
bela de Pessoal não exclui a possibilidade de Os
mesmos serem submetidos a regime juridico que
legalmente venha a ser estabe1ecidp.
Art. _5 9 __ OS servidores que não optarem pelo
seu aprovéltarrtento na Tabela de Pessoal serão
incluídos em Quadro ou Tabela Suplement.ares.
em extinçãO, mãhtida a classificação de cargos
e empregos, feita com base na Lei n9 5.64.5. de
1O de dezembro de 1970.
§ 1~ ___ As c_at~gorias funcionais do Quadro e
·da Tabela Suplementares serão estruturadas com
observância dos percentuais fixados para progressão funcional.
§ 2? Os cargos e-empregos pertencenteS às
categorias funcio!lais de que_ trata o parágrafo
anterior serão eXfinfos à medida gue vagarem,
c

Justificação

d;

A Lei n 9· 7.388, de 23
~~iubro de 1985,
trata da disciplinação _da Tabela de Pessoal da
Süperinterirlência do Desenvolvimento do Nor·
?~-s~ - Su.deoe, fixando critérios de provimento
iniCial_ de cargos, de aproveitamento de servidores
9~tabelas especiais e emergenciais, bem como
dispondo sobre formas de remuneiação do quadro de pessoal.
Não oferece -a Proposição maiores ditkuldades
de assimilação, por isto que se busca simplesmente estender aos servidores do Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS
e do Departamento Nacional de Obras e Saneamento, os beneficias daquela lei beneficiadora
dos funcionários _da Sudene.
__
.
EStamos _convencidos da justeza da proposta,
na medida em que considerarmos que os dois
organismos (DNOCS e DNOS), são muito assemelhados à SUDENE, pelos objetivos que perseguem, sobretudo na área de atuação no Nordeste.
Trata-se de uma questão de justiça para com
os _funcionários dos dois organismos govemamt:::ntais, os quais, como salientado, desemp~
nham funções equivalentes aos pertencentes à
SUDENE. Eis porque não temos dúvida de que
apresente Proposição é deveras viável e oportuna.
Sala _das Sessões, 25 de junho de 1987.Carlos ChiarelU.

servi-
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assegurado o direito de a_s.censão e de progressão
funcionais.
Art 6"' O pessoal incluído em Quadro ou Ta~
bela Suplementares perceberá, a título de vantaw
gem individual, a diferença verificada entre sua
remuneração e a dos servidores da mesma categoria pertencentes à Tabela de Pessoal.
Parágrafo único.

A diferença individual perce-

bida pelos funcionários, sobre a qual incidirá contribuição previdenciária, será incorporada aos pro-

ventos de aposentadoria.
_
Art. 7"' Os servidores requisitados perceberão
a remuneração correspondente à função que
exercerem na Sudene, assegurado o direito de
opção pelos estipêndios do órgão ou da entidade

de origem, acrescidos de gratificação a ser fixada
nos termos do art. 2 9 desta lei.
Parágrafo único. A prestação de serviços pelos servidores requisitados pela Sudene não acarretará vinculação empregatícia.
Art 8~> Os efeitos financeirOs decorrentes da"
execução do disposto nesta lei vigorarão a partir
de 1_9 de julho de 1985. _
Art. 9'1 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. _
,
_.:
Art I O. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 23 de outubro de 1_985; 164~> da Independência e 97~ da República.
Durante a leitura do projeto, o Sr. Francisco RoUemberg, Suplente de Secretário,
debal a cadeira da presidência, que é ocu~
pada pelo Sr. José lgnádo Ferreira, Pri_me//'0-<
Vice--Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
-O projeto lido vai à publicação.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fo-

gasa.
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-- Se nos detivermos na análise do conteúdo desse projeto de lei, BJ, então, a nossa estranheza,
o nosso estarredmento será ainda maior, porque
vamos verificar que o conteúdo da proposta, da
mensagem enviada pelo Governo, entra em colisão frontal com aquilo que vem sendo çonsagrado, majoritária _e maciçamente, pelas Comissões específicas que tratam da matéria no interior
da Assembléia Nacional Cq_nstituinte. Não consigo entendei' coino essã mensagem, exa.tamente
no momento-em que a Comissão da Ordem Social aprova um conjunto de decisões específicas
sobre: a matéria, essa mensagem se apresenta
com um conjunto de propostas frontalmente contrárias a tudo aquilo que foi aprovado na Constituinte.
Por isso que, Sr. Presidente, a nós, nesta Casa,
neste momento, nos cabe ~minar, analisar, e,
acima_ rle -tudo, registrar esse entendimento de
que o Governo poderia ter aguardado um pOuco
mais, poderia ter esperado, talvez, alguns meses
para tomar essa iniciativa.
Quanto ao conteúdo da proposta, o que parece _
mais notório, o que pa~ece mais saliente, o que
se--deve-mais ressaltar é: o fato de que a proposta
oriuhda do Governo trata de criar mecanismos
claros de interferênCia na vida íntema dos sindfca- .
tos. Aparentemente há a instalação de uma nova
fase de independência, de autonomia sinclical. Es-te talvez seja um dado positivo da proposta, no
momento em_ que proíbe a interVenção do Ooverno noS sindicatos, -mas cria, também, ao mesmo
tempo, mecanismos de dissolução dos sindica-tOs. Os mecanismos de dissoluçãp, segundo a
lei, são sete, Ou sete possibilidades ou sete e:ven~
tualidades, a partir das quais o Governo pode dissolver um sindicato. E entre ~s possibilidades
está acjliela de "receber ajuda do exterior".
Ora, esta é uma questão realmente muito polêmicã: e de interpretação muito difícil. Existem inúmeras fundações no mundo inteiro de caráter
· democrático que não geram, muitas vezes, dependência política; fundações de c::aráter cultural
que auxiliam entidades sindicais, cuhurais e assistenc:iais em nosso País. A caracterização da recepção de recursos exterio~s por parte dos sindi·
catos é realmente uma questão muito polêmica
e até se toma _mujto fácil de se caracterizar. A
partir daí, portanto, o Governo passa a ter nas
suas mãos mecanismos poderosos de inte[Venção na vida sindical, através desse processo de
dissolução.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Pronuncia _o seguinte discurso. Sem revtsão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Farei algumas observações a respeito do projeto de Jeí sobre matéria sindical que o Governo
enviou anteontem ao Congresso_ Nac::ional. Em
primeiro lugar, registro minha estranheza. Na verdade, causou-me espécie o fato de que, em pleno
andamento do processo constituinte e Assembléia Nacional Constituinte, o Governo tenha tomado a iniciativa de enviar a esta Casa um projeto
de lei tratando de matéria que é objeto desta Assembléia Nacional Constituinte, ou seja, a_orgaiiiNão fosse apenas a questão da dissolução, chaz.ação slndical em nosso País.
Acreclito que o Governo desejou, com isso, maria ãtenção, também,_ nesta proposta, para a
marcar posição. Desta forma é que vejo e inter- plUralidade sindical. Aqui nãO falo sequer em plu~
preto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, .a atitude ralidade sindical, diria qUe a merisagem remetida
adotada pe1o Governo brasileiro, até porque quem a eSta Casa está propondo, sugerindo, muito mais
do que isto. Está sugerindo a rigorosa pulveripuder observar criteriosamente o andamento dos
zação sindical, porque, se é possível criar tantos
trabalhos legislativos nesta Casa verá que muito
dificilmente esse projeto de leí será votado ainda sindicatos quantos forem possíveis criar dentro
neste ano, ainda dentro desta sessão legislativa. -da mesma base territorial, pode-se criar um sindica~<)- por fábrica, um Sindicato por empresa. EnSignifica dizer, clara e inequivocadarnente, que
esse projeto de lei s6 poderá ser examinado, vota- tãO, realmente o movimento sindical estará não
só pluralizado como fulminantemente pulverizado
do, após a promulgação da nova Constituição
e fragmentado. É -aaro- que esse processo joga
brasileira. É evidente que terá necessariamente
no sentido contrário dos interesses dos trabalhaque se moldar aos princípios consagrados na Cardores deste País.
ta constitucional.
Se -examinarmos a realidade econômica, instfDaí por que me cabe, neste momento, registrar
tucional dos países de capitalismo avançado, nas
esta estranheza, registrar a estupefação diante da
sodedades de abundância, onde a divisão de riatib.lde do Governo, evidentemente quanto ao as~q_!.!_ezas coopta também a cl~se _operária, vamos
pecto político da questão.
·

verificar que esses mec::anlsmos, essa organizaç~o
sihdiCal vai-se aâequar müito bem a um sistema
siridfcãl que vigora numa sOciedade de abundância c:apitalista, como nos Estados Unidos ou na
Inglaterra. É evidente que numa sociedade de baixo nível de organização sindical, onde há setores
operários que ainda vivem sob precárias organizações, setores mais atrasados dos trabalhador_es
de-Ste ~aíS, qUe airlda _nãO _enc-Ontraram
s~s
formas m~is adiantadas de organização, veremos
ql!e essas lel_ joga exatame!l.te no sentido contrário.
- -

as

O Sr. Mauro Benevldes- Permite V. Ex'
um aparte?
O Sr. João Menezes aparte?

Permite; V. Ex' um

O SR. JoSÉ l'OGAÇA- Concedo o aparte
ao hotire Senador Mauro BenevidesJ e, em seguida, ouvirei o ilustre Senador João Menezes.
O Sr. Mauro Benevfdes - Nobre Senador
José Fogaça, V. Ex" com o brilho proverbial que
caracteriza todos os seus pronunciamentos e, so~
bretudo com rara oportunidade, reaJmente debate, nest~ momento_,. o problema relacionado com
o envio ao Congresso Nadonal de mensagem
de Sua Excelência,_ o Serili.ót Presidente da República, disciplinando o díreito de greve e a estrutura
sindical, ·enfim, tudo aquilo que se rel~ciona com
esses importantes _aspectos da vida institudonal
brasileira. Na manhã de _ontem, o nobre Senador
Mansueto de Lavor se reportou a esse tema e
o fez igualmente com brilho, estranhando que,
no .momento, em que a Assemblê_ia Nacional
Constituinte vai defmlr as linhas mestras que direcionarão a estrutura sindical brasile~, t~nha chegado a esta Casa uma prop-osição do Senhor Pre~
sidente da República que s_equer se beneficiou
do dispositivo constitucioni;l.!, e que poderia favorecê-lo, de tramitação mais rápida Esta Casa, em
relação a este assunto, se defronta também com
o problema da apreciação da Convenção 87 da
OIT. Então, são matérias realmente convergentes
em termos de atenção do .Parlamento, divergem
em seus aspectos, e naturalmente: vão (ecl~ar,
a nível de debate constitucional e_ a níxe_I de votação ordinária, bastante acuidade de S.ena.dores
e Deputados, no âmbito do CongreSso Nadonal
e da. Assembléia Nacional Constituinte, para que
se c:hegU_e, realmerite, a uma nOrma qUe possa
permitir à vidã: sindical brasileira uma atuação de
forma que atenda aos _lnteress~ das categorias
ec:onômicas e profissionais.

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Agradeço a V.
Ex' por este aparte que consolida o entendimento
e a convicção que tenho em tomO dessa matéria.
Tem V. Bc' o aparte, emiilente Senador João Menezes.
O Sr. João Menezes - Eminente Senador
José ~ogaça, escuto c:om bastante atenç:ão o pronunciamento que faz sobre a pluralidade sindical.
Apenas acho_9Ue há uma certa contradição, pois
V. ~. homem ardoroso, hOrTiem que sempre
lutou pela liberdade de pensamento, pela liberd~de de expressão, pela participação do povo e,
n~ entanto, nessa questão sindical, V. Ex' se Posiaona contra a pluralidade sinclicai, que todos os
sindicatos sujeitos a uma única direção, quer di~
zer, corta V. ~todos os caminhos que poderiam
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levar a uma liberdade sindical. Não quero dizer
que sou favorável a este assunto, apenas estou
examina_ndQ a posição de V. Ex-, na- quaJ acho
que há uma grande contradição: V. Ex", de um
lado, defende a liberdade, e, de outro lado, cerceia

a liberdade, achando que todo sin.djcªto d~y_e ficar
sujeito a Uma ditadura, a uma presidência ou a
uma diretoria sindical única. Agora, quanto a
oportunidade, também me parece que, estando
a Constituinte tratando do assunto nas suas Comissões. o projeto de lei que transitar neste mo-mento nas Casas do Congt'e.Sso~hão me pãrece
ter_ muita objetividade. Entretanto, ficar sem lei,
também não pode. Existe wna lei sindical, uma
lei que regula a greve, e, enquanto a Constituição

não determinar os .s_eus parâmetros, que se ponha
em vigor a lei que _existe - se é _que existe lei
regulando o assunto. Nes_s_e ponto acho que o
que V. Ex'- tem dito é da maior importância para
a C:asa e para o Pais. Era es~ intérven~o que
eu queria dar a V. EX--

ª_

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Muito obrigado
a V. Ex', mas gostaria de, respondendo à primeira
questão levantada por V. Ext, dizer que, em primei~
ro lugar, agradeço o atributo "liberal" que V. Ex"
me confere. Realmente, eu também considero
que o liber~liSmo_ é uma-grande .conciutsia. da
humanidade, mas não quero ficar preso a um
libera1ismo- do século XIX. ao l!Peralismo do Iaissez faire, Iaissei: passer, -ou seja, um liberalismo
que estabeleça a lei da selva; "li]:>erdade para todos",portanto;predomina alei do mais forte sem~

pre.
Não, esse liberalismo _não me s_~~e.
Quero um conjunto ode liberdades democráticas que possibílítem aos mais fracos igualdade
de direitos com os mais fortes.
__
É por isto que, se V. Ex' pre9a esse Jibe~aJlsmo
exacerbado, de um pluralismo sindfca1 que é fragment.ador e pulverizador do movimento sind.icr;~:l,
V. E>r está apostando no sentido de qtlfbrar as
pernas do movimento operário neste País, ou seja,
de romper com a sua unidade e enfraquecê-lo
exatarnente para que ele naõ possa avançar no
sentido das suas conquistas.
Esse tipo de liberalismo conservador não me
serve e por ele não propugno. Ao contrário, acho
que compete a nós, neste momento, superar essa
etapa de um liberalismo_ conservador para criarmos co~dlções de um liberalismo democrático,
progressista nas novas instituiçõ_es brasileiras, que
a Assembléia Nadona! ConstitUinte _há de criar.
Mas, de qualquer forma, agradeço a intervenção de V. Ex" porque foi eõrique_cedora e inclusive
permitiu-me_ que esclarecesse essa questão.
O Sr. João Menezes um novo aparte?
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V. Ex• me permite

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Como não!

O Sr. João Menezes - O assunto- é ~l
mente interessante. V. Ex" disse que aqui estou
querendo um liberalismo· do tempo das selvas,
dos tempos antigos. Não! Acho que a liberdade
tanto é igu~l no tempo das selvas como hoje.
A liberdade não tem- diferen~a nenhuma é a mesma, apenas circunstancial. Uma é a liberdade de
casaco, blusa, paletó e gravata e a outra é só
de "tanga", mas a liberdade é _uma só. Então,
o que V. Ex' prega, embora com ·o sentido de
manter a força sindical, é uma ditadura sindical;

V. Ex~ prega a massificação sindical. Quer dizer,
V.-~ não dá o direito a ninguém de pensar difetente nessa tese que defende, Estamos aqui falando em tese. V~Ext atribuiJ..!-me uma posição quando eu apenas interVi quantO à tese qúe V. EX"
levao,ta. Então, entendo que essa tese - V. E}(que é um liberal, eu reconheço, tenbo acampanhado a sua carreira política -essa tese de V.
Ex', por circi.l_nstânc_ias várias, propugna é juntar,
-é_ manter uma ditadura sindical. N_inguém tem
o clireito de ter outra jdéi,a a l)ão ser a,quela governada pela cúpula sindical._ Não estamos aqui discutindo pósiciona_mentó,_-estamos discUtindo um
fatojmportante dentro, digamos assim, da política
sindical e d.q política hlstórica do País. São coisas
completamente diferentes. E isto é que quero que
V. ~ entenda na nossa intervenção. É que V.
Ex-, quanto aó-sindicato, quer ditadura. V. ~ não
ac::eítá a:Jiberdade_ de pensamento dos outros, mas
_sQ_a liberdade dªquele comando, e mais nada.
-Era isfo que eu _queria" deixar bem claro, bem
explícito aqui, e não qUanto ao meu posicionamenta nessa questão.
O SR. JOSÉ FOGAÇA_ v. Ex" é extremamente generoso no julgamento que faz deste mo_desta Senador, mas, ao mesmo tempo se equfvoca, quandq supõe que.eu estejã defendendo Uma·
ditadUra sindical. Até porque, nenhum Presidente
de_ sindicato c\lega a sê:lo sem _que haja uma
eleição, da qual participem todas aS correntes siriclicais. __ _
" -=. _ _
_
Estamos registrando agOra, no Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo, a_ existência de. três
correntes, que estão disputando .a sua presidência, q!Je, taJvez, seja a organização sindical mais
poderosa ede maior presença no movimento sindical brasileiro.
Pois bem! Imagine V. Ex_. se c;riássemos urn
Slriclici!.to, como quer V. Ex", para cada uma dessas
correntes, o que jsto signifiCaria 1"!0 ·sehtido de
fragmentar e de enfraquecer a força reivindica~
tória desses trabalhadores. Se esvazia e se anula
o argumento de V. Ex•, no momento em que
argüi em termos de uma ditadura sindical, porque
eles estão lã disputando, democraticamente, atravês_ do voto, o direito de presidir e de liderar o
Siridicato da categoria. Não há, portanto, essa ditadura. Onde_ há eleição, onde há livre participação,
onde há aDertu-ra para o livre jogo das contradlções Cjue- se dâo dentro do próprio movimento
sindical, é evidente que isso_não caracteriza uma
ditadura. Se permitir que cada cOrrente_ d_o_movimerito sindical crie o seu próprio sindicato, V.
EX' estará fazendo, exatamente,_ o jogo que interessa aos patrões, ou seja, aqueles que desejam
VetCimovif!'Jento sifidical enfraquecido, para que
suás:teivindicaÇ:ões fiquem, também, pulverizadas
e diluldas.
Infelizmente, não posso concorda-r com V. ~
pois a minha posição__ é-outra, tanto_do ponto
de vista__ social como do ponto de yista políticó.
O Sr. -!~o Menezes_ Permitã-me um apar-te?
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O Sr. João Menezes -V. Ex' _é_ um Senador
que não tem comando. V. Ex~ é um homem independente,- sabe o que quer e gostariã apenas cie
lhe dar pequenos dados. V. EX' fala que três correntes disputam a liderança sindical, mas não é
isso que queria dizei'. Quero dizer que as forças
-sindicais dos vários sindicatos poderão ter a sua
oportunidade, se o quiserem, porque a -nec"essidade de _um s_ihdicato, digamos dos metalúr- .
gicos, é ·-aiferente do sindicato dos- adVOgãdos,
é diferente do sind.lcato dos agricultores. São fatos
diferentes.
SR. JOSÉ FOGAçA_ Mas, então, v. Ex'
não está discordando de rrUm.
-

o

O Sr. João Menezes - Não. São fatos diferentes:
-- O SR. JOSÉ FOGAÇA- V. Ex' não conhece
a lei. A lei permite que entre os metalúrgicos se
possam criar 5,__ 6 ou 7 sindicatos.~Vou dar _I,JTll
exemplo a
EX-' do que significa Pluralicfã:de,
o pluralismo sindical, apenas para reforçar, talvez,
o entendimento de V. EX' na mruéria._ Na _~:íd_a,de
do México, os empregactos da construção civil
têm 37 sindicatos, o que sígilifiCa dizer que as
"'COndições de trabalho desta categoria, que aparenternente é a mais orgãitizada, -esta estrutura
sindical reverte em sentido contrário aos interesses da classe trabalhadora, da própria categoria;
porque, de tal fo_rm_a está dissemi®do, de tal forma estâ pulverizado o poder de barganha de cada
sindicato, que acaba prevalecendo _aquilo que é
a vontade patronal nas negociações salariaiS entre
sindicatos de_ empregados e sindicatos de empregado_res. Não e_st.ou dizendo que não deva haver
um sindicato para cadci categoria. O que _eStou
querendo dizer a_ V. ~ é_ que devemos ter um
sindicato por categoria e um sindicato de categdria por base tenitorial, que, _aliás, é o que foi
aprovado na Comissão de Ordem Social por absoluta e_ inequívoca maioria, apenas isto.

v.

a

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite V. Ex"
um aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA. - Eu pediria a V.
Ex", Sr._SenadorJoão Menezes, que tivesse a lhaneza de permitir que o Senador Mansueto .de Lavor também interviesse neste meu pronunciamento.
0 Sr. João Menezes _ Só quena terminar

O aparte, o que V. Ex' não deixou.
O SR. JOSÉ FOGAÇA.:...._ NãO -posso recusar, mas peço a V._~ que seja tão br_eve quanto
sempre sabe ser.
0 Sr. João Menezes_ Muito obrigado. v.
~ aqui declara que, quando falo quanto_a essa
pluralidade sindical, estou defendendo os patrões,
e V. Ex" defende os empregados? Acho que temos
que defender todo mundo, patrão e empregado,
_porque todo mundo é trab_alhador. Então nós temos que aa)bar com essa coisa_ no Pais, o sindicato tem que funcionar de acor_do com os interesses da Nação. TQdo mundo trabaLha. É_ por isto
O SR. JOSÉ FOGAÇA - V. Ex' enriquece _que eu _acho que o que s_e quer é estabelecer
o ·meu--Pronunciamento, mas gostaria que V. Ex' -_ wna ditad.!.lra sindical. A dita.dura $indicai para
desse-me oportunidade de desenvolver o meu_ quê?Par.,podercomandaroqueachar.maisconfaciodniQ na linha que me proponho. Gostaria
venlente; Ciâireito de greve._ Então, essa ditadura
-que ~fmeu-pronunciartlento não fosse comansindical camand~ dentro daquilo q4e V. ~ ccdado pelos apartes_ de V. f:.x', mas concedo-lhe
nhece_ e sabe, é o que em economia política se
o aparte com todo prazer.
chama de sindic_ato revoluciohárlo. E dentro çlis-
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so, então, ele tem todos os poderes na mão.
para~se

Pre~

e vai fazendo as greves consecutivas e

seguidamente, até poder alcançar o máximo, que

seria a greve tota1, o embasamento total, a paralisação total do País, e, com isto, o fim principal
dessa unidade, desse arrocho.
O SR- JOSÉ FOGAÇA - Pois eu digo a
V. Ex' que é exatarnente o contráriO do que V.
Ex!' eStá dizendo. É exatamente o contrário, nobre
Senador João Menezes.

O Sr. João Menezes- O meu pensamento
é este, é o que aprendi; estou discutii1do com
V. Ex' um assunto quase que -teórico. Estou res·
pondendo a V. EX' agora não quero mais interrom·
per o discurso de V. Exf, mas quis deixar aqui
bem clara a minha interpretação em torno desse

assunto que reputo da maior importância para
o País.
.
O SR- PRESIDENTE (José ignádo Ferreira)
-A Presidência quer ·ponderar ao nobre Senador
José Fogaça, que o seu tempo se encontra esgotado.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Infelizmente, Sr.
Presidente. Eu até conSulto V. Br' se posso, em
última instância. conceder um aparte ao nobre
Senador Mansueto de Lavor, que já há algum
tempo o vem solicitando.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Pois nãol Apenas sollclto ao nobre Senador
que seja breve.

-

OSr.Mansueto de Lavor-Agradeço, nobre
Senador José Fogaça. V. EJcl' disserta com a maior
profundidade, e com o brilho de sempre; aquele
tema que já iniciamos a debater ontem. E fica
bem claro, antes de tudo, que essa proposta go...emamentaJ representa um retrocesso, sob certos
aspectos, até para a legislação atual, qÜe rege
o sindicalismo e a organização sindical brasileira.
Veja só: o quorum sobre o número de filiados
do sindicato, e não- sobre os presentes, para as
·deliberações nas assembléias. Sindicatos de 20,
de 30 mil filiados, esse_quorum que é imposto
pela Mensagem do Governo- é urrntuotum que
impossibilita grande parte das decisões das as~
sembléias, principalmente no que se refere à greve.
O SR. JOSÉ FOGAÇA.- Para dar uma idéia
a V. Ex", por esse quOrum exigido pelo projeto
de lei enviado pelo Governo, o Sindicato dos MetaM
lúrgicos de São Paulo, do qual acabo de falar,
precisaria cerca de 50 mil presentes numa assemM
bléia. Só no Estádio do Morumbi, em São Paulo,
acredito, acho que nem o Pacaembu não .serviria
para que reunisse todos os votos "sim", porque
se houvesse um "não" já não poderia se instalar
uma mobilização por parte do sindicato.

ra tem um só prefeito, rio município, por que
não dois? Um do PFL .e outro do PMDB, outro
doPDT, ...

O SR. JOSÉ FOGAÇA brado.

Mutto bem lem-

O Sr. ~nsueto de Lavor- Por que não?
São correntes diferentes, e poderiam alegar ditaduras, existir s6 um prefeito, prefeito majoritário.
Por que não dois Presidentes da República? Já
que a aliança não funciona, um do PMDB, outro
Pri$ide:nte da República do PFL. Não é_a mesma
base? Então, estou utilizando o argumento do
nobre Seil.ador Joao Menezes. Fico com os antigos; para a realidade brasileira, essa multiplicidade é_ mais um retrocesso, é uma tentativa de
enfraquecimento do movimento sindical. E para
terminar: o mais grave de tudo não são as propos-tas conflitantes com a Assembléia Nacional Constituinte, mas- digamos a palavra mesmoé o desrespeito do Poder Executivo, a descon- fiança do Poder Executivo, o atrito_ criado pelo
Poder Executivo com o Poder Constituinte: Isso
pode parecer· novo mas, também no tempo do
Imperador Pedro I houve constantes abitos, até
que chegou~se a dissolução da nossa primeira
Assembléia Nacional Constituinte. Mas é desnecessário porque a matéria não é urgente, não
está se tratando nem do mandato do Presidente,
nem de algo que fira a sua autoridade. E o PresidetJte, depois de uma decisão da Comissão da
Ordem Social, que pode inclusive ser alterada
com a interferência do seu Líder, na Coróissão
de Sistematização_e no Plenário, poderia ser alterado ou não. O Presidente vai por uma via paralela
-cilar, cómo eu disse oritem, conflitos desneces~
sârios entre o Poder EXecutivo e .a.Constitllinte,
entre o Congresso Ordinário e o Poder Constituinte. Aí é que nós não podemos admitir, e acharrioS que foi exatarriente infeliz, inoportuna esta
iniciativa. Parabenizo-me com V. EJc1' pelo aprofundamento que dá à matéria:

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Agradeço a V.
principalinente porque contribui inestimavélmente para o conjunto de argumentos que, palidamente, tentamos colocar nesse pronunciamento. V. &-, ontem, já havia feito um pronunciamento riquíssimo, substancioso nesta mesma direção.
Ex~',

Para conduir, Sr. Presidente e Srs. Senadores
chamo atenção tambéin para o feito de que ~
projeto de lei enviado a este Congresso Nacional
- estabelece a possibilidade de organizar sindicatos
PÇr profissão dentro de uma mesma categoria.
Isto stgnifica dizer que se poderá ter um sindicato
da Volkswagen, outro da Ford, outro da General
Motors, e dentro desses sindicatos poderá- haver
o sindicato do tomeiro-mecânico, o do eletricista
O Sr. Mansuetó de Lavor- Então, só essa
e assim por diante. De modo que, quando for
exigência na proposta do Governo já representa
tratada a questão salarial, haverá uma tal disperum flagrante retrocesso uma tentaviva de impossibilitar decisões fundamentais, inclusive deci- - são de interesses, uma tal multiplicidade de objetiM
vos que, difiCilmente, os__f!abalhadores poderão
sões acerca da decretação de greve. Mas, quanto
~ficar e objetivar as suaSreivinClicações.
à multiplicidade sindical, era bom lembrar, incluPortanto, este projeto, com todo respeito, aponsive, para o nobre Senador João Menezes, que
_ta no_s_entido contrário dos interesses maiores
o aparteou, que há um velho princípio: "Não Se
da classe trabalf:iadora neste Pais. é por isto que
multiplicam as coisas sem necessidade". Pelo ar-'
queremos registrar essa absoluta estranheza, essa
gumento de S. Ext, dizendo que a ditadura teria
estupefaçáo, esse estarrecimento diante do fato
um únicO sindicato da mesma categoria, na mesde ter sido o mesmo enviado, exatamente no curma base territorial, eu diria, também, que a ditaduM

e

o
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so do processo constituinte, ao Congresso NacionaL
__
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
-Concedo a palavra ao nobre Senador _Louremberg Nunes Rocha.
O SR- LOOREMBERG NUNES ROCHA
(P.MDB- MT~ Pronuncia o__ seguinte discurso.)
-Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A execução de uma efetiva política voltada para
o desenvoMmento e preservação do Pantanal do
Mato Grosso, pelo que a área representa vamo
património ecológico e potencial econômico para
nosso País, é uma questão que não apenas traduz
uma aspiração das bancadas dos Estados do Mato Grosso ·e_Mato Grosso do Sul. Estou certo de
que, por transcender a interesses isolados dos
Partidos políticos e dos Estados, a questão, que
trago a esta tribuna, encontrará o apoio de todos
os brasileiros, aqui represeiJ,tados,
O Presidente José Samey reconheceu a prioridaae que merece a problemática do Pantanal,
quando, na--Primeira semana de fevereiro deste
ano, depois de ouvtr um relato do Ministro Costa
COuto, afirmou enfatiçament~ ''vamos salvar o
Pantanal", ao que o Ministro acrescentou "enquanto é tempo". Essas expressões ressoaram
na -irhpi'ensa e foraffi citadas em vários documentos da Superintendência do Desenvolvimento
do Centro-Oeste como fundamento para conseguir medidas concretas objetivando à viabilização
da decisão presidencial, que até o presente n!o
se concretizou.
O lado brasileiro da Bada do A_1to Paraguai
compreende 391.201Jcrn2 de áreas de planalto
e de planície, onde estão 58 MunicíPioS dos EstadoS de Mato Grosso e Mato Grosso do SU.1, habita·
dos por cerca de 1.200.000 pessOas. Só a região
do Pantanal abrange 204.550km2, com-uma população de 330.000 habitantes em seUS 13 _Muni~
cípios. De solo quase plano e com baixa permea·
bilidade, o Pantanal atrai para si uma malha impfe$Sionante de rios, com volume d'água superior
à capacidade de escoamento do Rio Paraguai.
Na época das cheias, de dezembro a maio, o
Paraguai engrossa, ultrapassa suas margens e re·
presa todos os seus aflu_entes, Um ferdadeiro mar
coineça a se fOrmar e invadir cerca de doi$ re_rços
da5 teri-as do Pantanal. Ao subírem, as ãgua-5-formam lagos em que bóiam microorganismos ani·
mais e ~egatais; de que se alimentam os peixes
já" na faSe- de reprodução. Das margens descem
jacarés e das árvores mergulham aves para colher
essa refeição. Quando as águas Começam a bai·
xar, a multidão de_ sobreviventes dos filhotes de
peixes parte para a vida adulta__ nos rios locais,
as aves já podem caçar e migrar por conta própria,
os jacarés e outros animais estão em condições
de sobreviver e de se reproduzir até que chegue
a estação seguinte. Quando as águas se retraem,
também deixam em seus rastros uma fina camada de húmus, onde floresce um pasto nativo, o
capim-mimoso, excelente alimento para os herbívoros, especialmente o gado bovino e o cavalo
pantaneiro.
Hoje, tem-se uma idéia do valor desse reservatório _incomparável de espécimes animais, de terras fertüíssimas e paisagens arrebatadoras. Embora pOS!iiUa menos espécies de aves que a Ama-
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zõnia. o Pantanal apresenta um plantel muito mais
nwneroso.As águas são habitadas por uma multidão de peixes que poucos santuários ecológicos
do mundo podem apresentar. Além da imensa

quantidade e variedade de mamíferos conhecldos, ali também vivem animais que entraram em

processo de extinção em outros lugares, como
o

CeNO -

maior veado da América do Sul, a

ariranha e a pesada anta - o maior mamífero
das selvas brasileiras.
A consciência do valor do Pantanal, nos últimos
20 ailos, venl provOcando uma ace1erada corrida
em busca das potencia~dades econômicas, tanto
das áreas de depressão como das de planalto.
A média de crescimento populacional da região
.sce situa em tomo de 5,5% e da urbanização em

mais de 8% ao ano. A atividade económica de
maior peso é a criação de gado, hoje reconhedda
como fator de equilíbrio da ecologia local; e o
turismo vem-se intensificando nos últimos anos.

Na planlcie, pratica:.se mais a agricu1tura de sub·
sistência, atividades extrativas, a caça e a pesca,
ao lado de esforços isolados no setor agroindus-trial e florescimento de ativfd.ades terciárias. Su·
bindo o planalto e regiões periféricas, ãlém da
criação bovina, expande--se a agricultura, inclusive
extensas plantações de soja: e cana de açúcar,
pratica-se o garimpo e, nessa região, o urbanismo,
os setores industriais e de seiViços são mais dinâmicos.
Os esforços dos governos estaduais, das Prefeituras locais, dos fazendeiros, da comunidade e
dos órgãos federais que atuam na área não têm
sido suficientes para ~embater os inimigos da
região. Caçadores_ e contrabandistas de peles de
jacarés continuam a capturar os animais na caJa.
da das noites. O cour6 é contrabandeado a preço
irrisório para o mercado europeu, onde ficam os
elevados lucros das vendas de refmados artefatos.
O turismo, apesar das campanhas esclarecedoras
dos promotores e agentes, não vem correspondendo à sua caracterfstlc.a -de indústria não poluente. As nascentes dos rios se localizam nas
regiões de maior altitude, onde mais- se pratiCa
o garimpo e a agricultura extensiva. Há denúncias
da utilização de mercúrio na lavra de _minérios,
assim como a liberação de agrot6xicos e de detritos, como·o vinhote e outros poluentes que vão
contaminando as águas rio abaixo.
Seria ingenuidade pensar em conter o aproveitamento económico dessa imensa e rica região,
como querem alguns ecologistas extremados. O
que faJta é a execução de um programa integrado
de desenvolvimento, tendo como condicionante
básica a preservação do meio-ambiente, abrangendo as regiões de planalto e de planície, assim
como incluindo ações conjuntas com os governos da Bolívia e do Paraguai.
A região já conta hoje com organismos de pesquisas e normatizaç.ão, institutos de desenvolvi:.
menta, universidades e diversas organizações federais, estaduais e municipais preocupadas com
a equação da questão do aproveitamento econô~
mico e da preservação das características am~
bientais. Esses órgãos têm ãPi'eSentado propostas
de intervenção que, embora sejam contribuições
bastante positivas, têm wna visão setorizada. deixando de contemplar wna ação política integrada
de aproveitamento econômico, fundamentada' na
perspectiva conservaclonlsta. A reaJldade mostra
qué é. essa a direbiz que permitirá a sobrevivência
do ecossistema pantaneiro, sem tirar do horizonte
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os objetivos econômicos e a valorizaçii6 de sus · vai assumir nesta .Casa a cadeira ocupada pelo
gente e tradições. A execução de tal politica será
Governador Marcelo .Miranda.. Acho que V. Ex'
faz justiça em enaltecer o trabalho do Senador
facilitada pela vocação conservadonista dos natuMendes Canale. Eu, como antigo colega daquele
rais da região, liderados pela grande maioria dos
brilhante homem públlco, senti~me no dever de
fazendeiros de gado, as Prefeituras do Pantanal
oferecer-lhe o testemun,ho da minha admiração
e-de suas áreas de influênda, que desde 1971
e da certeza de que, no âesen1penho clesse novo
fundaram o Cons6r_cio Intermi,Jnicipal para o Demandatar S. Ex' palmilhará o mesmo caminho
senvolvimento do Pa'ntanal.
de patriotismo e ineXcédível espirito pUblico.
A partir de maio de 1986, a Sudeco sob o co. .
mando do ilustre Senador e o nosso companheiro
.O SR. LOUREMBERG NaNES ROCHAAntônio Mendes Cana1e começou a_ coordenar
Agradeço o aparte de V. EJCI'
as a_ções voltadas para o planejamento do desenRessalto o trabalho grandioso; realizado na direvolvimento e conservação da região do Pantanal.
ção da SUDECO, do nosso companheiro Mendes
Canale: Tenho a certeza de que aqui, no Senado
Num trabalho conjunto com os Govel118-dores
de Mato Grosso e Mato Gross_o do Sul, com as
Federal, ao nosso lado, S. Ex" continuará a bata~
Prefeituras e órgãos federais que atuam na região,
lhar pelas causas do Centro-Oeste e, prindpalfoi realizado wn fiel diagnóstico das potencialimente, pela implantação do Plano PROPANTAdades geoeconômicas _e dos problemas existen·
NAL., que é uma realização da s~ administração
tes. Foi s_oücitada a cooperação técnica'do goverà frente da SUDECO,_.
'
no franCês e mobilizada a_ comunidade científica
A proposta foi enviada ao BIRD com consulta
de especialistas patriclos vinculados aos diversos
de fmanciamento, já tendo chegado a confirmação, com a recomendação de incluir o projeto
órgãos governamentais e universidades, cujos esforços tiveram como produto final o Programa
no Contrato de Empréstimo que o Banco mantém
de Ecodesenvolvimento do Pan_tanaJ, que foi aprocom a Secretaria Especial do Meio Ambiente.
vado por unanimidade na reunião interministerial
- No dia 5 de março, -_o SuPerintendente da SUrealizada no dia 12 de fevereiro deste ano, no
DECO, Mendes Canale, já entregê!.Va ao _Ministro
Ministério do Interior.
do Interior a minuta da EXposição de Motivos e
Convém ressaltar que, em obediência às reco-_
do Decreto Presidencial criando oJ~ROPANTA~
mendações do encontro reaJizado em julho de
NAL, encaminhado -~_m seguida ao Palácio do Pla1986 em Cuiabá, as Comissões Técnicas federais
nalto.
e estaduais elaboraram uma Proposta de Ação
No dia 21 de maio, 2 meses e meio depois,
Integrada contendo_ um elenco de medidas priori~
o Superintendente da SUDECO, através de offdo,
táriaS à proteção dos recursos naturais pantaneisolicitava ao Ministro-Chefe--da SEPLAN, Aníbal
ros.
Teixeira, e ao noyo Ministro do Interior, J_oaquim
O Sr. Mauro Benevides- V. Ex' permite
Francisco Cavalcanti, "sua atenção e apoio na
um aparte, nobre Senador?_
·agilização do atendimento aos problemas regionais e na promoÇão da$ condições de vida da
O SR. LoaREMBERG Nt:ll'IES ROCHAnossa população, que será obtida através da assiOuço V. Ex!i--c-om imenso prazer, nobre Senador
natura dos decretos que criam o PROCENTRO
Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevldes (PMDB -

CE.) :___

Nobre Senador Louremberg, no curso do pronunciamento ·de V. Ex' há uma menção ao trabalho
desenvolvido pelo nosso antigo e próximo com~
panheiro, prestes a assumir a cadeira de Senador
nesta Casa, o Dr. AntQ_nlo Mendes Canale que,
no desempenho do seu primeiro mandato senatcr__
rial, teve aqui um trabalho verdadeiramente exemplar. Foi um homem que se projetou não apenas
na defeSa dos interesses do seU EstaCo, mas,
sobretudo, da_ grande_ temática nacional, com a
qual S. Ex' se mostrou sempre identificado. Asceridendo à Priineira Secrétaria da Mesa do Senado Federal, entãq presidida por aquela figura inolvidável de homem público que é Petrônio Portella,
o Senador Mendes Canal e se revelou um administrador equilibrado, clarividente, lúcido, dinâmico,
apruni.ado, que se projetou não.apenas junto aos
seus pares, mas junto a todo o_ funcionalismo
da Casa, pontificando como uma_ verdadeira legenda de dignidade e de honradez. No desem~
penha desse cargo que lhe foi cometido peJo Senhor Presidente da República, no âmbito do Minis-:
tério do Interior, Superintendência que S. & exer·
ceu com brilho e proficiência notáveis, o Senado~:
Mendes Canale deu continuidade_ à sua brilhante
trajet6ria na vida pública. O pronunctamento que
V. Ex' faz, hoje, se reportando ao Pantanal, às
realizações da SUDECO, confiadaS a Mendes Cana1e, enseja a que nós, por antecipação, já saude-mos a chegada ao Senado Federal, na próxima
segunda-feira, do Senador Mendes Canale, que

e o PROPANTANAL"".

De 5 de março até agora transcorreram mais
de 100 dias. Reconhecemos que as atenções do
Planalto estão concentradas nos. importantes temas da futura Constituição e-naS .novas medidas
vohadas para a estabilização da economia. Mas
os referidos pro-gramas foram baseados na recomendação presidencial de planejamento participativo; os recursos estão assegurados pelo BIRD,
seja através do Contrato para Defesa do Meio
Ambiente ou o do POLONOROESTE, assim como no Programa de Metas; e a prioridade pohlica
já foi anunciada. Portanto, o expediente não demanda mais estudos _de_ viabilidade técnica, econômico-financelra, social ou política.
· Cada dia que passa, Srs. Senadores, pode significar perdas irreparáveis sobre um património na~
clonai reconhecido_ pela ONU, em um dos relatórios da FAO, como "uina jóia- ecOlógica incrustrada nas solidões interiores do território brasileiro,
resplandescente de beleza, fartura e potenciali~
dades econômicas".
.
Assim, através desta tribuna e com o apoio
de V. ~. pedimos aO Presidente José Sarney
a decretação imediata do _ato que cria o Progratna
de Ecodesenvolvirnento_ do Pantanal, enquanto
ainda é tempo de salvar o Pantanal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito
bem!)

Durante o discurso do Sr. Louremberg Nu·
nes Rocha, o Sr. José !gnácio Ferreir.J~ Pn'meiro- Vice-Presidet)te, deixa a cadeira da
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presidência que é ocupada pelo Sr. Jutahy
Magalhães, Primeiro-Secretário.
Durante o discurso do Sr. LOuremberg Nunes Rocha, o Sr. Jutahy Milgalhãtis, Primeíro-

Sei:retáiio; deixa a ctfdelt:_.f! da presidência-que
é ocupada pelo Sr. Huriiberto Lui:eha, Presi~

dente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

A Presidência cancela a sessão conjunta, anterior~
mente convocada para hoje, do Congrésso NaCional, que realizar~se~ia às 18 horas e "30 minutos,
no plenário da Cârilara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Sobre a

me~.

projeto de resoJução que será lido

pelo Sr. Secrêtário.

É lido o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 84, de 1987
Autoriza 9 em caráter excepdonal, a
elevação temporária dos limites a que

se refere a Resolução n' 62, de 28-10-75,
das operações que especifica..
O Senado Federal resolve:
Arl }9 Fica autorizada a elevação temPorária
dos limites a que se refere a Resolução n"' 62,
de 18-10-75, atéoquantobasteparaque o Banco
do Brasil SA, por conta e risco do Tesouro Nactonal, rea1ize operações internas de crédito aos Estados e Municípios, mediante suprimentos especí.:.
ficos adiantados pelo Banco Centrar do -srasil.
Parágrafo único. As Operaç6es- de que trata
este artigo terão como finalidade:
r- atender, total ou parcialmente, o serviço da
dívida interna contratada até 30 de abril de 1987,
bem assim o refmanciamento de obrigações autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional até a
data da publicação__ desta Resolução, compreendendo valores referentes a principal e encargos,
inclusive moratórias, vencidos e não pagos, bem
como vencidos até 31 de dezembro de 1987:-ll -atender, total ou parcialmente, o serViço
da dívida externa garantida pelo Tesouro Nacional, correspondente a principal e encargos, inclusive moratórias, víncendos e não pagos bem como vincendos nas datas em que exigidos; e
m- suprir recursos para atender, total ou parcialmente, o déficif relativo a despesas correnteS
de exercícios financeiros anteriores e de 1987,
limitados a valores a serem definidos pelo Ministro
da Fazenda.
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
-

Justificação
A situação financeira dos Estados e Municípios
vem se agravando nos últimos meses, remontando a origem dos problemaS atuais aos fatos
seguintes:
1. A elevação substantiva das receitas estaduais e municipais, no ano de 1986, levou a que
as despesas fossem aumentadas proporcionalmente;
2. Com a deterioração do quadro económico,
a partir do final do ano passado, as receftas deixa-

ram de ~escer_em termos teais, passando a caif
no segundo trimestre de 1987;
3____ Es~dos. e Municípios enfrentararri, pois,
um ~fictt crescente na execução orçamentária,
convtvendo os novos governadores com um endividamento inevitável, e, mais grave, a juros extremamente elevados, esgotando em muitos casos
os limites estabelecidos pela Resolução _n9 62 de
28-10-75.
'
Diante desses fatos, o Governo- Federal enviou
~CfCóngresSo N.:icioilal projeto de lei que possibilitará o refinanciamento deis dívidas eitemà e int~a de !;st:a9os e Municípios, bem como a abertura__~~__uma linha de crédito para cobrir parcialmente o financiamento de seus custeios.
Para que se tome viável o saneamento das finanças estaduais e municipais, entretanto é necessário que os limites de endividamento estabeleddos pela Resolução n9 62, de 28-10-75, sejam
te~p?rarí~mente eleyados, voltando à plena vigentia apos este penado.
Para ~to apresentamos o presente projeto de
·resoluçao, certos de que contribuímos para solucionar parte dos problemas de nosso Pais.
Sala das SesSões, 25 de junho de 1987. Fernando Henrique Cardoso.

LEGISLAÇÃO CrTADA
Faço saber que o Senado Federal aprovou, rros
termos do art. 42, inciso
VI, da Constituição, e eu, José de Magalhães Pinto, Presidente
promulgO a seguinte - RESOLUÇÂO N• 62, DE 1975

Dispõe sobre operações de crédito dos
Estados e Municípios, fixa seus Umites
e condlç6es.
Art. 19 Subordinam-se às normas fixadas
nesta Resolução as operações de crédito de qualquer natureza, realizadas pelos Estados e Municípios.
-Parágrafo únícO. -"Subordinam-se, também, ao
disposto nesta Resolução as operações de crédito
em que sejam inteiVenientes as entidades autárquicas _estaduais e municipais.
Art. 29 A cüVida-Consolidada interna dos Estad~~ e Mpnicípio!:! deverá c9nter-se nos seguintes
limites máximos:
_
- I - O montarite global não poderá exceder a
70% (setE:nta por cento) da receita realizada no
exercício financeiro anterior;
- II- O crescimento real anual da dívida não
poderá ultrapassar a 20% (vinte por cento) d.ii
receita rêalizada;
111-0 dispêndio anual com a respectiva liquidaç'ª'-º·-çompreendendo o principal e acessórios,
não poderá_ser superior a 30% (trínta por cento)
da diferença entre a receita total e a despesa corrente, realizadas no exercício anterior,
IV-A responsabilidade total dos Estados e
Municípios pela emissão de titu1os da dívida pública -não pO-derá ser superior a 50% (cinqUerita por
ç~to) do teta ftxado no item r d~ste artigo. -=-§ 1~ Para os efeitos desta Re!>Olução, .compreende--se,como dívida_consolidade toda e qualquer obrigação contraída pelos Estados e Municípios, em decorrência de fmanciamentos ou empréstimos, mediante a celebração de contratos,
emissão e aceite de titulas, ou _concessão de
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quaisquer garantias, que represente

compromis~

59 assumido em um exercício para resgate em
exercício suDseqüente.
§ 29 Na apuração dos limites fixados_ nO_s
Itens I, II e ID deste artigo será deduzido da receita
o valor correspondente às operações de crédito
e da despe~8 _corrente os juros_ ~a dívida- púbfica.
Art 3~-- Os Estados e Municípios poderão pleitear que os limites fixados nó-artigo 2:~ desta Reso~
lução sejam temporariamente elevados, a ftm de
realizarem operações de crédito especificamenle
vincUladaS a empreendimentos finanCeiramente
viáveis e compatíveis com os objelivos e planos
nacionais de desenvolVimento, ou ainda, em casos de excepcional necessidade e urgência, apresentada em qualquer hipótese, cabal e minuciosa
fundamentação.
_
_ _
_
Parágrafo único. A fundamentação técnica da
medida excepcional prevista neste artigo será"
apresentada ao Conselho Monetário Naçional que
a encaminhatá, por intermédio do Ministr_o da Fazenda, ao Presidente da República, a fim de que
seja submetida-à deliberação do Senado Fedei"al.
Art. 49 Os títulos da dívida pública estadual
e municiPal somente poderão serJançados, oferecidos publicamente, ou ter iniciada a sua colocação no mercado depois de previamente autorizados e registrados no Banco Ceritrãl do Brasil,
oÇteseiVadas- as- c-õnâíçOes eStabelecidas_ pelo
Conselho Monetário Nacional.
§ 1~ Qs_ títulqs poderão ser emitidos com cláu-=.
sula de correção monetária, desde que seus índi- ces de _atualização não _sejam superiores aos das
Obrigações Reajustáveis do T esoLifO Nacional.
§ 2~ A emissão de titules de prazo de vencimento inferior a_doze meses _somente será permítidà Para resgate daqueles em circulação, de igual
prazo, observado o _lirn_lte máximo registrado na
data da entrada ern vigor desta _Resolução.
§ 31 O pedido _de emissão de títulos de que
trata este_ artigo deverá ser acompanhado d~ plano de aplícação a ser submetido à_ Secretaria de
Planejamento da PreSidência da República
Ait. _59 _ Os limites fiXados no artigo 29 desta
Resolução não se aplicam às operações de crédito
parã. antecipação da receita autorizada no _orçamento anual, que não po_derão exceder a 25%
(vinte_ e cinco-por Cento) da receita estimada para
o exe_fcíció finaflceiro e se_rão obrigatoriamente
liquidadas até 30 (trintal diaS depois do encerramerito deste.
.
_______ _
§ 19 O diSpêndio mensal com a llqU:idação
das operações
crédito para anteCipaçãO da
receita, compreendendo o principal e acessórios,
não poderá ser superior a 5% (cinco por cento)
da receita orçamentária do exercício.

ae

§ 2 9 Para efeitos de apuração dos percentuais
previstos neste artigo, será deduzido do total da
receita orçamentária prevista o valor das operações do crédito consigpadas na Lei dos Meios.
Art. & É vedado aos Estados e_ Municlpios
assumir CorlipromissoS com fornecedores, prestadores ~e serviços ou empreiteiros de obras, mediante emls~ão ou aval d~_ promissórias; aceJte
de: duplicatas ou outras opéraç_ões similares.
Parágrafo único. Respeitados_ os limites fiXados no ãrliQ:o 2 9 desta_ Resolução, não se aplica
a proibição contida neste artigo às operações de
crédito que objetivam financiar a aquisição de
máquinas, equipamentos e impleJl1entos agrícolas ou de máquinas e equipamentos rodoviários.
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Art. 7" Os Estados e Municípios deverão
prestar ao Banco Central do Brasil informações
mensais sobre a posição de su_as dívidas, acampa~
nhadas dos respectivos_ cronogramas de venci·

mentos.
Art. 89 A inobservâncía _das dispo_sições da

presente Resolução sujeitará Q:S autoridad_es. res·
pensáveis às sanções pertinentes, cabendo ao
Banco Central do Brasil exercer a e,ompetente
fisca1ização, no âmbito dos merçados financeiro

e de capitais, na forma prevista na Lei n? 4. 728,
de 14 dejulhode.1965.
Art. 9" Esta Resolução ~ntra.em vigor na data
de sua publicação, revogadas as Resoluções números 58-68, 79-70, 92-70, 5J-71, 52-72 e 35-74,

do Senado _Federal.
Senado Federal, 28 de outubro de 1_975. -

José de Magalhães Pinto, Presidente~
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) O proJeto será publicado _e, em seguida, ficará

sobre a mesa durante três sessões. a fim de receber emendas. Findo esse prazo, será despachado
às comissões competentes. ~
--- O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
à

Passa~se

ORDEM DO'DIA

de_2-8 âe fevereiro de 1967,-devidamente regis~radas no Regi.s;tro Geral da Pesca, que
tenham seus empregados regidos pela Consolidação das Leis c:Jo Trabalhç :- CLT, sujeitas à contribuição estabelecida no inciso I
do art._15 da Lei Comple~entar n" 11, de
~~ .Qe m_é!io de. 19]5, alterada pela Lei complementar n9 16, de JO de outubro de 1973,
en_o art5" da Lei IJ9 6.195, de 19 de dezembr_o
de 1974.
E ainda vem_junto a exposição de motivos, assinada pelo então Senador Jarbas Passarinho.
Sr. Presidente, é uma lei que chega em uma
hora precisa para atender à indústria pesqueira
de todo o País,- que está em s_éria dificuldade,
ena meu Estado, o Pará, onde eJâste uma concentração de_empresas pesqueiras, esse decreto vai
ser de grande importância e de grande validade.
Nessas condições, nós nos manifestamos favoravelmente à aprovação desse projeto de lei comP!'?'mentar. _(Muito bem!)

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -_
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

VQta__ç_ão do projeto, em turno único.
_ _
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto irá à sailçáo-presidendal.
É o seguinte o projeto aprOvado:

Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto _de
Lei da Câmarél n9 21, de 1987 ~ Complementar (n~ 236/84- Complementar, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presi~
dente da República, que declara não sujeitas
à contribuição incidente_ Sob-re o produto ru~
ral para o custeio do PRORURAL, as indústrias pesqueiras, tendo__
PARECER ORAL, FAVORÁVEL, proferido
em Plenário.
A matéria foi incluída em Ordem do Dia, nos
tennos do art. 79 da Resolução n9 54, c;l(: 1987.
Passa-se à votação da maté_ria que, nos termos
do inciso U, letra "a" do art. 322 do Regimento
Interno, depende, para sua aprovação, do voto
favorável da maioria absoluta da composição da
Casa, devendo ser feita pelo process_o nominal.
Tendo havido, entretanto, acordo entre as lideranças, a matéria será submeticta ao Plenário simbolicamente.
Votação do projeto, em turno· único.

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Concedo a palavra ao nobre Senador João Menezes, para encaminhar a vo~_çãq._ ~ __
O SR- JOÃO MENEZES (PFL-PA. Para enca-

minhar a votação. Sem revisão do orador.) ~
Sr. Presidente, Srs. Senado_r_es____;__,_
Chega agora ao Plenári_o do Senado Feder~!
o Projeto de Lei da Câmctra, oriundo da Lei Complernentarn~21, de 19-11-84-, do en~o Presidente
João Figueiredo. Essa lei complementar procura
atender à indústria pesqueira de todo o País, e
no seu arl 19 diz:
"Art 19 Não estão as indústrias_da pesca
de que trata o art 18 do Decreto-lei n" 221,

O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) ltem2:
Votação, em turno único, do PrOjeto de
Resolução n9 63, de 1987. que autoriza_ a
Prefeitura Municipal de Canindé do São Francisco, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor em c~ados equivalente a 8.823,16 Obrigações do ~_souro Nadanai - OTN, tendo
_.
c_ PARECER ORAL, FAVORÁVEL. proferido
_em Plenário.
A matéria çons_tou da Ordem do Dia da sessão
anterior, tendo a votação _sido_adiada por falta
de quorum.
Passa:se à votação do ptojeto, em turno úryico.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. - O SR. ROBERTO CAMPOS - Sr. Presidente, peço veri_ficação de quorum.
Será feita a verificação de quorum, SOiidtãda pelo
nobre Senador Roberto Cap1pos.
Soll.cito aO_s SI-5. Senà'dores·que -oCupem seus
lugares. (Pausa.)
_ _
_
ComO-vota o Sr. Líder do PMDB, Senador Henrique Car~oso~
O Sr. Femado Henrique Cardoso-.-

~iJT).

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N9 21, de 1987- Complementar

(N• 236184, na Casa de origem)

(De inld.f:l.tíVa -do Presidente da
República)

Cbmo vota o Si". Líde_r do PFL?

-

O Sr. João Menezes- Sim.
O SR- PRESIJ)ENTE (Humberto Lucena) -

Como vota o Líde_r _do PDS, Senador Jarbas Passarinho? (PàUsa.)
Como Vota o Líder do--PDT, Senador Ma.urício
Corrêà?-(Pausa.)
Como vota o Sr. Líder do PSB, Sen-ador Jamil
Haddid? (Pausa.)

-

Declara não Sujeitas à contribuição ln·
ddente sobre o produto rural para o cus·" telo do PRORURAL, as Indústrias pesqueiras.
-

Como vota o Sr. Uder do PDC, Senador Mauro
Borges?

n-con.gressó Nacional de<::reta:
_
M. 1" Não estão as ind_ústrias da pesca de
que trátã o art 18 do Decreto-lei n9 221, de 28
de fevereiro de 1967, devidamente registradas no
Registro Geral da Pesca, que tenham seus empregados regidos pela _Consolidação das Leis do Trabalho- CLT;sujeitas à contribuição estabelecida
no indso 1 do art. 15 da Lei Complementar no
11, de 25 de ma_io de 1975, alterada_pela Lei
Corhj:>lemehtar n'~16, de 30 de outubro de 1973,
e no art. 59 da Lei _n9 6.] 95, de 19 de dezembro
de 1974.
Art. 29 A aplicã.çãÕ desta lei não importa em
restituição de cOr:ttribuições que já hotwerem sido
pagas pelas empresas compreendidas na atividade a que se refere o art. 19
- Art. 39 Ressalvado o disposto no art 29, esta
lei, pelo seu caráter interpretativo, retroage seus
efeito.s a partir da vigência da Lei Complementar
n9 11, de 25 de maio de 1971, alterada pela Lei
Complementar n9 16, de 30 de outubro de 1973.
Art. 49 Dentro do prazo de 60 (sesserita) dias
de sua publicação, o Poder ExecutivO regulamen-tará esta lei.
Art. 59 Revogam~se as disposições em contrário.

-O S-R. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

-O Sr. Mauro Borges- Sim.
Como -veta o Sr. Uder do PTB, Senador Carlos
Alberto? (Pausa.)
Como vota o Sr. Líder do PI.-~ Senador Itarilã._r
Franco? (PauSa.} --Como vota o Sr. Uder do PMB, Antônio Farias?

O Sr. Antonio Farias- Sim.
Os Srs. _Sen-ªdqres_já podem votar. (Pausa,)
(Procede-se à votação.)
VOTAM ''SIM" OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa
Alfredo Campos
tYltonio Farias
AureoMello
Carlos Chiarem
QdCarvalho

FranciscO Rollemberg
Fernando Cardoso
José Fogaça JoSêRicha
Jutahy Magalhães
Louremberg Rocha
Mansueto de Lavor
Márcio Lacerda
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DIÁRJO DO. ÇONG~SO NACIONAL (Seção II)
O SR. FRAI'IC:JSC:O ROLLEMBERG

_ (PMDB -SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
~Sr. ~it:lente e Srs. Sehadores:
ReCebi um eXpediente eiwi.ado pelo Dr. José
Pompeu de Sousa
Wellington Costa, Presidente do Conselho Re_g!onal de Engenharia e Arquitetura do meu Estado,
l-OTA "NÃO" O SR. SEIYADOR:
pr_otesta.hdo veementemente contra construção
Roberto Campos
do canãl que liga a Lagoa -de Decantação ao rio
Vaza~Barris, que está sendo executada pelo PreO SR- PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) Não há número. Vou suspender a sessão por dez feito Municipal- de Jeremoabo, Estado da Bahia,
minutos, antes adonando a campainha, a fun de por ser altamente le.$iva aos interesses do Estado
que os Srs. Senadores compareçam ao plenário. de Sergipe.
Associo-me ao CREA no protesto e, nesse senti(Suspensa às 11 horas e 42 min1,1tos, a
do, enviei téléx ao Governador do Estado da Basessão é reaberta às 11 horas e 50 minutos.)
hia, Dr. Waldir Pires e ao· Prefeito de Jeremoabo,
O SR. PRESIDENlE (Humberto Lucena) José Lourenço de Carvalho, manifestando a miDiante da evidente falta de CJI:Iorum_,. a Pres_idênda__ nha posição contrária à referida obra, por causar
deixa de fazer nova verificação.
graveS prejuizos à população que reside às marA votação da matéria fica adiada.
~ gens do rio Vaza-Barris.
Igualmente, as matérias constantes dos itens
Nã.q podemos aceitar-passivamente a execução
3 a 22 da Ordem do Dia, todas em fase de votação, de obras que venham comprometer o nosso meio
constituída pelos Projetos de Resolução n1>' 64 ambiente e ameaçar seriamente a ·sobrevivência
a 83, de 1987, fkam com a apreciação adiada da nossa gente, quando a consciência mundial
para outra oportunidade.
lu~ por preservar os lagos e rios da aç:â:o maléfica
daqueles que colocam o progressO acima dos
interesses do povo, quando podemos conciliá-los
O SIL PRESIDENTE (Humberto Lucena) s-em COmeter um ato de violência.
ltem23:
O meio ambiente foi amplamente debatido na
Votação, em turno único, do Requerimento
fu,Jbcqm_issão e na ComissãQ de Ordem Social,
n9 91, de 1987, de autoria do Senador Divaldo e o anteprojeto resultanie deSSes debates afirma
Suruagy, que- requer a cOnstituição de comiscategoricamente que "o meio ambiente ecologisão especial destinada a apurar fatos conscamente equilibrado é_ bem de U$0 comum ao
tantes de publicação jornalística Q.atada de
qual todqs tê_rn à.ire_itQ, P~vencto os podere_s públi~
17 de junho de 1987. (Qependendode parecos e a cpJetMd_ade protegê-lo para as presentes
cer.)
~ futuras g~ações".
_
Por Isso, Sr. Presidente Srs. Senadores, não enNos termos do art. 6 9 , da Resolução n9 1, de
tendemos a atitude_do Prefeito de_Jeremoabo que
1987, designo o nobre Senadó_f_l\lfredo Campos
agride a natureza com o seu projeto e causa dese·
para proferir parecer sobre o Requerimento n"
quilíbrio ecológico em toda a região.
91, de 1987.
A preservação do meio ambiente deve ser resultado de uma ação conjunta que una a comuO SR. ALFREDO CAMPOS (l'MDB- MG.. nidade e os Pod_eres Públicos, pois só assim podePara emitir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Sena~ -remos sobreviver_ e garantir a sobrevivência das
dores:
~ras geraÇões.Requer o ilustre Senador~Divãldo SuruasY, n~s
-Não podemos entender que tal ameaça de viotermos do art. 75, alínea a, do Regimento Interno
lação possa partir do Poder Público, colocando
desta Casa, a cria~ão de_Comissão EspeCial, comos interesses políticos acima dos _intereS$eS da
posta de 9 membros para, no prazo de 30 (trinta)
Coletividad_e, poluindo um rio que tem importândias, apurar denúncia veiculada no Jornal do
cia vital para uma grande parte da população do
Brasil, edição de 17 de junho do corrente ano,
meu Estado.
que envolve o nome de Sua Excelência.
Fica, portanto, registrado o meu protesto, espeO Requerimento em tela atende aos requisitos
rando que as autoridades públicas do Estado da
previstos no art 76 do referido Regimento Interno,
Bahia sejam sensíveis ao nosso apelo e possam
especialmente aqueles contidos no § 19 do citado
se unlr a nós na defesa e na .sarantia de Um
dispositivo regimental.
melo amQiente ecologicamente equilibrado que
Tratando-se de fato pertinente ao Seriado Fede-_
representará a certeza de um Brasil'melhor pãraral, envolvendo um de seus membros, parece-nos
a nossa geração e para as gerações que nos suce~
de todo conveniente que se venha a constituir
derem.
a Comissão Especial, nos termos da presente proEra o que tinha a dizer, Sf. Presidente, Srs. Senadores.
- posição.
.Mauro Borges
Nabor Júnior

ª

.O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) a palavra ao nobre Senador Odacir Soa- ·,

O SR. PRESIDEI"ff'E (Humberto Lucena) Instruída a matéria, a votação fica adiada por falta

~onced.o

de quorum.

res.

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lu<ena) Esgotado o tempo destinado à Ordem do Dia,
volta-se à lista de oradores inscritos.
Concedo a -palavra ao nobre Senador Aluízio

Bezerra: (Pausa.)

S. Ex' está ·ausente.
Concedo a palavra ao ilõDre Senador Fraricisco
·
·
Roilemberg.

Ó SR.-ÓDACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e
Srs. Senadores:
Em pronunciamentO por mim proferido nesta
Casa em 6 "de maiO último, ao referir-me sobre
a Lei~ 6.729, de 28 de novembro 4e 1979, que
dispõe sobre a concessão comercial entre produ-
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tores e distribuidores de veículos automotores de
via terrestre, aSseverei que o referido diploma legai
necessita de urgentes e imprescindíveis modificâÇPes. _ - --~ -- -·
E sumamente importante ressaltar que expenâl
aquela conclusão depois da leitura de apenas alguns artigos da chamada "lef Ferrad" ou "Lei
Abrave", como também ficou conhe<:ida.
Decottfdos pouco mais de 30_ dias daquela minha primeira mãnifestação, e após at~ntar detidamente para tOdos os seus artigos, igualmente ouvindo e reC:cilhendo informações e subsídios de
representantes de diversos setores direta ou_indiretamente envoMdos,. confesso estar literalmente
convericidõ da necessidade imperiosa e inadiável
de se processar uma ampla e completa revisão
nessa lei, que, com seu advento, gerou inúmeras
disi:.Orções egraVafnes, dentre as quais- e talvez
a mais importante delas ....:.... ferá Sido, sem dúvida,
a instituição de _verdadeiro monopólio que v_eio
privilegiar as concessionárias de y~Lculos, que
passaram a dispor -de um verdadeiro merc::ado
cativo, do qual são senhores abwlutos, usando
e abusando das benesses.ungidas da lei em questão.
=
Un\ dos -aspectoS riiaJSOdiosos e discriminatórios da Leí APrave.est.á inserido no§ 19 dQ art.
69, consagrando um definitivo cartel, já que estabelece a nomeação-de uma_nova çoncessionária
cóndic;ionada sempre de uma declaração de desinteresse por parte da concessionária já instalada
naquela área demarcada.
Orà, se o espírito da lei emana da obrigação
imposta_ pela consciência e pela saciedade, elã
não-pode- ser disc.riCioôária. Não pode conceder
vantagem a alguém com exd1,15ão de outros e
Contra O direito Cotnurri. E foi exatamente isso
que oC:õireu Çqrn um dos _mais importantes seg·
rnentOs, representado pela rede independente da
-reparação de,yeíç_ufQs que, sendo responsável por
oiterita-e dóiS por cento ·da manutenção dª frota
circulª.nte, simple$I11_ente ficou alijada do processo._ As-oficin~s indePendenteS, mantido esse quadro esdiúxulo, estãP definitivamente afastadas da
possibilidade de crescimento e tral'!sformação em
concessionárias, ão contrário do que ocorreu cqm
a grande maioria das que hoje se valem dessa
classificação. _..";
Outro segmehto de transcendental importànda
dentro do contexto e que identicamente fica excluído dess.e .Processo é o setor de autopeças,
de vez que ~endo_ infinit?lmente considerável o
número de fomponerlÍés que integram -as chamadas peças cativas, somente fabricadas pelas
montadoras e distribuídas exclusivamente pelas
t_oncessiop.árias, estas-monopOlizam o mercado
e ditam as ~ras do seu funcionamentO. Aqul,
a Situação diega· às raias do totãl absurdo. O
açambarcamento" de mercadorias de uns poucos
em~-d.etiimériio de- mi.iitos é de tal monta, que
basta~ ater-se somente a um único exemplo: a
rede de coric:eSsionárias da marca que representa
a m'alor parcela da frota brasileira é composta
de aproximadamente 800 empresas instaladas
el)'l menos de 600 dos mais de 5 mil muntcípios
deste País.! É necessário cfualquer ·outra conSideraçãO adicional a essa, que fere as mais elementares regras da lógica ou às leis de razão?
Aq final, fácil é concluir que ind_ependente dos
prMJéglos que_ essa lei conced~u ~ conc~siõ
nária~ em detrimeil.tç_~ prejufzo de legítimos interesses de outros segmentos empresariais, o maior
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prejudicado desde o advento desta lei, aprovada
neste Congresso Nacional, continua a ser o usuá-

rio do vefculo, o que vale dizer: todos os consumidores, representados por uma parcela significativa

desta Nação.
A estes, ou seja, a todos nós que fazemos parte
da sociedade brasileira, a Lei Abrave não trouxe

nenhum progresso no que diga respeito ao resguardo dos nossos direitos a interesses, tão legítimos quanto inalienáveis.
Daí por que compete a n6s legisladores rever
e corrigir essa lei _que, concedendo reQ'alias e benefícios a uma minoria empresarial, cerceia e até

penaliza setores afins envolvidos e em nada contribui para o resguardo dos interesse_s da coletivi-

dade, em última instância os consumidores, pelo
fato de ser totalmente inócua.

Capitão~de-Fragata

José Augusto Alencar Morei-

ra, Cõiftandante da EStaçãO Antártica "Coman·
dante Ferraz", Exm'~' Sr. CaPiiãO·de-Fragata José
Roberto Loureiro Pimenta de Mello, Assessor de
E'olítica Marítima do Sr. Ministro da Marinha.
Por fim, somente nos resta desejar todo o êxito
ao Programa Antártico Brasileiro.
Temos á certeza de que o Brasil, com tal programa, com as pesqui~as que_ vem realizando na
Antártica, está, certamente, contribuindo para dias
meJhores para toda a humanidade.
Era o qtie -~a a diZei-, ~r._Presidente.
DOC(Jfr!ENTO A Q{JE SE REFERE O SR.

ODAC/R SOARES EM SEU DISCURSO.

AANTÁR11Ü\:
- Eixo de Integração Latino-americano

Sr. Presidente, outro assunto me traz à tribuna:
Representando esta Casa,- juntamente com o

Senador Odaclr Soares

nobre Senador José lgnádo Ferreira, realizamos
viagem à Antártica, no periodo de 12 a 15 de
dezembro do ano findo.
_ _ __
Pudemos, então, constatar de perto a alta importância científica de que aquele continente é
portador, não só em razão de sua localização privilegiada no globo, mas também pela presença,
ali, de significativa variedade de material virgem
a ser explorado.
Chamou-noS a atenção a existência, naquelas
plagas, de reserva incomensurável de recursos
naturais.
Também nos impressionaram os relatos ouvidos sobre a existência de ferro e carvão e sobre
ocorrências de cobre, cromo, ouro e outros me-taiS, além de hidrocarbonetos e de módulos polimetálicos, nos fundos marinho!!; circurn-antárticos.
Pudemos, na viagem, experimentar a grandio.sidade do programa que o_ Brasil vem desenvOlvendo na AntártiCa.
.
As observações que fizemOs do continente antártico, os estudos que realizàmos sobre o tema,
as informações recebidas durante a viagem, tudo
isso nos motivou a elaboração de documento que
intitulamos "A Antártica: Eixo déJntegração Latino-americano", que O!JI tomamoS-público~ soUcitando a V. EX' que se digne mandá,-lo transcrever
nos Anais desta Casã.
~\
Tratamos, no documento, principalmente dos
recursos naturais da Antártíca, do Tr~tado da Antártica, da posição brasileira em relb.ção àquele
continente, dissertamos sobre a,_s linhas básicas
da estratégia brasileira em relação à: Antárt:lca e
enumeramos diversas propostas que,· ao nosso
ver, são necessárias ao desencade~mento de ver~
dadeira mobilização nacional que vise ao _engaja~
mento da comunidade científica em esp~cial e
do povo brasileiro em geral ao esforço que o
País vem realizando no sentido de levar a bom
tenno o Programa Antártico Brasileiro.
Por dever de justiça, cumpre~nos consigi;Jar
nossos agradecimentos a todos aqueles que tornaram passivei a realização do evento, em especial a S. EX' o Sr.Aimirante-de--Esquadra Henriqu~
Sabóia, digníssimo Ministro da Marinha.__ entidade ..
patrocinadora da viagem, e às autôridades que .
nos acompanharam: Exm9 Sr. Brigadeiro-do-Ar
Luis Carlos Picorelli Figueiredo, Comandante da
Quinta Força Aérea de Transporte Aéreo, Exm9
Sr. Capitão-de-Mar-e-Guerra Néllo da Silva, Gerente do Programa Antártico Brasileiro, EXm_9 Sr.

DEZEMBRO- !986.

1. Introdução
_No período de 12 a 15 de dezembro de 1986,
representando o Senado Federal, juntamente
com sua EX' o Senador Jose Ignac!o Ferreira,
estivemos em visita à Antártica
A viagem, patrocinada pelÓ Ministério da Marinha, foi fealiiã.da em Companhia das seguintes
autorida_des militares:
-Exm9 _Senhpr Brigadeiro-do-Ar Luis Carlos
Picarem Figueiredo, Comãndante da Quinta Força Aérea de Transporte Aéreo (V FATA).
~ flffi9---seiihor Qpitã.o-de-Mar~e-Guerra Nélio
da Silva, Gerente do ProgramaAntártico Brasileiro

-PROANTAR
~-om~_Senhor Capitão-de~Fragrata José Roberto Loureiro Pimenta de Mello, Ass_essor de Política Marítima do Senhor Ministro da Marinha.
_A bordo de um "Hércules C-130", da Força
Aérea Brasileira, comandado pelo Exm9 Sr. Brigadeiro-do.-Ar Luis Carlos Picorelli Figueiredo, se~
guiu também para a Antártica equipe de pesquisadores brasileiros, que Já iria permanecer em missão de estudos, durante o chamado verão antártíco.
No destino de nossa_ viagem, recebeu-nos o
Corii3ridante da Estação Antártica "Comandante
Ferraz", llm9 Sr. Capitão-de-FragataJoséAugusto
Alencar Moreira.
- É de se destacar que a viagem atingiu plenamente os objetivos a que se propôs, ensejandonos conhecer o trabalho que o Brasil vem desenvolvendo naquele continente.
Honrou-nos sobremaneira o fato de tennos participado da primeira viagem realizada por Sena·
dores da República Federativa do Brasil à Antârtica. O acontecimento motivou-nos a produzir o
presente documento, cuja finalidade Principal é
divulgar o estudo que realizamos sobre aquela
região ainda tão repleta de mistérios _e que tantos
interesses tem despertado no Brasil.
Deixamos aqui registrados os agradecimentos
ao Ministério da Marinha, por ter patrocinado a
viagem, bem como_ a todos aqueles que a tomaram possível, em especial às autoridades acima
relacionadas, que nos acompanharam.
2. Os rec:unsos naturais da Anbirtlca
O c.oÍltinente antártlco representa a última porção_ de te_rra emersa do Globo, cujos recursos
naturais ainda são poucos explorados. -
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Possuindo aproximadamente quatorze milhões
de quilômetros quadrados, é uma área rica em
cobre, mangahês, urânio, platina. cromo, berilo,
cobalto, níquel,_titânfo, ouro e prata. _
Ao contrário do Ártico, que se compõe de uma
imensa massa oceânica congelada, a Antártica
se constitui de uma imensa massa terrestre, totalmente coberta de gelo, a qual, certamente, guarda, sob suas- espessas camadas, inesgotáveis recursos naturais.
_~ej_ramente. tr~mos dos recursos n$rais renováveis. ___ __
.
:____ ~- . _
Tendo em vista ã ameãç.i_-da temWel e crescente escassez mundial de alimentos, o uso sustentado desses recursos, sua coleta. ind_ustrialização e comercialização têm absorvido e, por certo, continuarão ainda absorvendo atençao prioritária de todas as nações que pesquisam a Antârtica, inclusive o Brasil.
Inúmeras pesquisas científicas estão sendo fei·
~ no sentid<? d~ -~ de~quilíbdo ecológico
na Antártica._ls$> ocorre especialmen~e quanto
à pesca do krlll, dada sua importância na cadeia
alimentar marinha (aves, cetáceos, peixes) e seu
conteúdo protéico, que permite sua utilização potencial para a alimentação humana.
Enfre Os recuu;os reQo.váY~~•.o k;rlll (J;upha~a
superba) é considerado Q_ mais importante. Trata-se de pequenos crustáceos, parecidoii Com camarões, com alto valor protéico, cuja captura é
relativ~mente fácil. As maiores concentrações de
krlU eStão, prindpalmen.te;âentro do limite costeiro de 200 milhas da península antártica e nas
águas do Mar de W~ddel, ~ redor das llhas Orcadas, Geógia do Sul e Sandwich do Sul, que constituituem setores disputados pela Argentina e Grã8(etanha.

- - - A caça- contumaZ da Baleia levOu ao extremo
limite a extinção dos _grandes ce!â<=:_~s_ austraiS,não· só em águas antárticas como tarribém no
curso de se_u ciclo tropical. O desequilíbrio ecológicO daí âelivado causou uma- explosãp do krlll,
o predomínio de certas espécieS sobre outtãs (cOmo o do Diomedes melanophrys), a expansão
das colónias de pingüins, a diminuição da CObertura vegetal (musgos, liquens, etc).
Esta experiência Jevou·QS programas do_SCAR
(Scientific COmnlittee On -Antárctlc Research) a
uma atitude de caÚtela ec_onômlca e de expec~
t.ativa· científica quanto ao uso dos recursos pesqueiros antárticos.
Em termos de recursos minerais, a .Antártica
é dca em ferro _(mootãohãs Príncipe CharleS) e
carvão (Transant.ârtica). Há estimativa de ~-de~
sitos de gás e de petróleo. Calcula-se que haja,
aproximadamente, 50 milhões de barris.
Quanto aos recursos antárticos não renováveis,
costuma-se dividi-los, em minerais, hidrocarbonetos e os relativos à energia térmica.
Entre todos, os que têm despertado maior inte-resse_s_ã_o_os hidrocarbonet9s. pelo maior grau
de factibilidc~.de econômica -de su~ exploração a
curto prazo.
Através dos conhecimentos que se têm até o
momento, estabeleceram-se três grandes-áreas
para verificar as possibilidades de busca.de hidrocarbonetos nas plataformas continentais: a bacia
do Mar de Weddel, a de Bellingshausen e a do
Mar de Ross.
A preocupação com o manejo dos recursos
ãntárticos é, reál.mente, mais do que- justificada.
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No nosso ponto de vista, é impensável o Brasil
abdicar do acesso nãQ só à pesquisa e uso destes
recursos como também .l!Oo_Con_hedmento e _âomínio do know-how, complexo e extremamente
custoso, necessário para a exploração, industria-

cujos representantes estiverem habilitados a participar das reuniões preVistas no artigo IX do-Trata-

iização e _circulação destes insumos.: Qfga-se de

ção de pesquisas científicas na Antártica; d) faci1i-

do. "Este_ dispos_ij:iy'Õ Ve"fsa sobre: a) USO da Antár-

tiç:a sorri~ilté, pafã. nn·s_pa~íficos; b) facilitação da
cooperação- lntemaciona_l da Antártica; c)-faali4t-

passagem que o repasse desta teç:nologia é, em
f.açOOdo _exercício dO-:-qire.ito _de inspeção; e)·quesprindpio, assegurado por cláusulas espedficas_da
tões reJativas ao exerêTclo _cfe jurisdição ·na AntárTerceira Cónfé'ência daS Nações Unidas sobre
tica; f) PreServação COnservação dos_ reCursos
o Direito do Mar.
_ ___ _
_ __
vivos na Ant6rticã.
·
·A partir de 1981, geólogos brasileiros têm elaR
A qualificação de Meffibro ConsWtivo corre?R
borado esb.ld0$_sobre_ a potencialidade petrolífera
ponde aos países que originariamente formaram
da Anl:ártica OCidental, onde _s_e concentram nos- .o_Tratãdo daAntártica, sendo também, concedida
sas missões oceanográficas. A esses estudos geo: às partes corttratantes mediante demonstração
lógicoS somam-se tambêm pesquisas relativas a
do respectivo interesse pelo c-ontinente antârtico,
outros recursos energéticos _antárticos (como o --' a:travléS' da promoÇão substancial de atividade
carvão, a turfa e o urânio), cissim como a recursos
cienti'fica, cÕm(r instalação de estação científica
ou_ en_vio de expedição científica. (Artigo IX, § 2"':
minerais, particularmente os n6.Ql!los polimetálicos).
_ _
---~~Cada Parte contratante que se: tiver tornado
Esse é, a longo prazo, um campo de- Pesquisa membro- deste Tratado por adesão... estará habfiideiitífica e tecnológica de transcendente valor,
tada a designar representantes para compareceR
em que o Brasil dispõe de um corpo de-1éCiikos
rem às reuniões... , durante todo o tempo em -que
capaz de executáRla. No entanto, a determinação
a- referida parte contratante demoo$b'ar ~uj!)te_R_
de variáveis tecnológicas, politicas e econômicas,
resse pela Antártica, pela promoção ali de subsR
ao nível de países da área central, condiciona extancial atjvidad.e. de pesqulsa cientifica, tal como
tremamente a ainda remota possibilidade da ln0 estabelecimento de estação cient'lfica ou o envio
secção de países da área periférica, como o Brasil,
de expedição científica:"}.
na prospecção e uso dessa reserva mundial.
O Membro ConsuJ.ti~ tem direito a voz e_veto
As decisões a serem tomadas em 199l' época
nas Reuniões Consultivas dp Tratado da Antártica
da possível revisão do Tratadq da Antártica, podee nas_ReYJ:liQe.$_ Especiais. Além dos doze países
rão influir poderosamente nas formas de acesso
signatários, a Polônia (1977), a RepÕbllca Federalaos recursos energéticos e minerais antárticos.
da Alemanha (1981}, o Brasil (1983), a fndia
(1983), a República Popular da China (1985) e
3- O Tratado da Antártica
o Uruguai (1985) participam, hoje, do grupo dos
Países Membros C9n$ultivos do Tratado cta AnO Tratado da Antártida (ou Tratado de Watártica.
shington) foi firmado em Washington a }9 de deConforme previStas_ no pr6Prl0 Tratãdo, já fozembro de 1959, no final do Ano Geofísico lnterram realizadas treze Reuruões Consultivos d_o Tranac:ional (AGI).
tado: Canberra (1961 ), Buenos Aires ( 1962}, BruO Brasil não participou diretamente do AGI cOi-o
xefas (1964), Simtiago'(19Õ6), Paris (1968), Tópesquisas na Antârtica e, por esse motivo, não
quio, Wellington (1972), Oslo (1975), Londres
foi convidado a integrar o grupo de pafses que
(1977), Washington (1979), Buenos Aires (l9BO),
elaboraram o Tratado.
Canberra (1983 J e Bruxelas (1985 ), A regra rela R
O Tratado da Antártl~a é o estatuto jurldic-o
tiva à realizaÇãO dÇIS ~uniões está expoSta no artiR
de Direito lntemac:ional Público válido p~ra a rego_ IX, § 1-g:_ "Os representantes- das Partes Contragião que rodeia o ponto de convergência do Pólo
tantes, menêionadas do preâmbulo deste tratadO;
Sul e se estende até o paralelo de 60 graus da
reunir-se-ão na cidade de Umberra, dentro de
latitude sul. Assim reza o artigo VI do Tratado
dois meses atiós a entrada em Vigor ·do TratadO
Antârtico: "As disposições do presente Tratado
e, daí por diantê, sucesSivamente, em datas e lugaaplicar-se-ão à área situada_ao__ sl,!} de 60 graus
de latitude sul, inclusive às plataformas de gelo, · res cOnvenienteS. para·o propósito de intercambiarem informações, consuJtarem-se sobre matéporém nada no presente Tratado prejudicará e,
ria de i_nteresse comum pertinente à Antártlca e
de forma alguma, poderá alterar os direitos ou
formularem, considerarem e re_comendarern a
exerdcios de direitos, de qualquer Estado, de
seus Governos medidas_concretizadoras dos prinR
acordo com o_ direito int~acionãl aplicável ao
cípios e-objetivos do Tratado...".
alto-mar, dentro daquela área".
,
Dele são membros originários: Africa do Sul,
A pr6xima Reunião_Cons'ultiva (14~) será realiArgentina, Austrália, Bélgica, Otile, EstadoS Uni- zada _no Rio de Janeiro, em outubro de 1987,
dos, França, Japão, Inglaterra, Nova Zelândia, No- e dela participarão todos os países que constituem
ruega e União Soviética.
.
_
_ _dir.etarnente.__o_ crube da Antártica, _(A entidade
Do Tratado da Antártlca pode fazer parte, por francesa_ Greenpeace está impossibilitada de
"adesão", qualquer país membro das Nações Uni- comparec-er ao evento em razão da oposição ardas, ou convidado com o consentimento de to- gentina, chilena e francesa).
dos os membros signatários, cujos re_prese'1t.anV'IIJl.OS que o Tratado da Antártica estabeleceu
tes estejam aptos a participar das Reuniões Con- basicamente: o uso eXclusivo do continente antársultivas. A mat~ria eStá regulada no artigo XIII, tico_ para fins padficos, a liberdade de pesquisa
§ 1"': "O presente Tratado estará sujeito à ratificacientíflc_l;b_ a proibição de explosões nucleares e
ção por todos os Estados signatários. Ficará aberR o fortale.dmen.to-dos ftns e princípios da Carta
to à adesão le qualquer Estado que for membro
das Nações Unidas.
das N21ções Onldas. ou de_ qualquer outro Estado
A partir de 1991, ano'em que expira a vigência
que possa ser convidado a aderir ~P Tratado com do Tratado da Antártica. qu~ é de 30 anos, poderá
o consentimento de todas as Partes Contratantes ele vir a ser réVistó a QUalquer- tempo,- mediante

e

o acordo unânime dos Membros ConsUltivos.
Na revisão do tratado, eventuais modificações poderão ser irriPóstaS àS demais Partes COil.tr_ãtantes,
ou.S:éja, ãs ParteS que aderiram ao Tratado. _
O T ratadÇl cja Antártlca reserva aos países que
compõertro "Oube da Antáitica" -o direito- a vOz,
vOto-e-veto, ten.do-_o Brasil garantido eSsas prerrogativaS -deSde 1983.
-- - ·- - -_Pode-se dizer que, politicamente, há duas posições tomacm_s pelos países diretamente interessados na_Mtártica: ª- '"territoõalista" e a "intemacionaltsta":-~

ns que defendem a tese "territorialista" consideram o· continente aUstral res nQ)JilUJ, isto é,
nãO pé-rteh~:ente a níriguém·, Sendo, ·portantõ; área
pãSsfvel de apropriaÇão por parte de soberanias
náciot"lais:
' -·
Por outro Jãdo, os "internacionalistas" entenden:t !1 Antá[tica çerpo__res comunfs;, ou seja, pertencel)te a todos e não passivei de aprOpriação
por nenhuma soberania nacional.
Em _síntese: oS ififemacionalistas consideram
que;: o_ continente antártico d~a ~r eXplorãdo em
benefício de todos, de toda a Humanidade, _rne_dianfe: o estabelecime.-nto âe uma--admin1strcição
antártfca firm~da em ba!?_eª jntemacionais. Já na
posição territOrialista, há o- entendiffientO- de ·_que
a Antártica seria um condomínio. __
São terrttorialístas: .Argen~na, ÕÍUe, Grã-Bretanh~! Nova Zelândia, Austrália, França e Noruega. Estes países apresentaram reivindicações fer-ritoriais formais entre 1908 e 1946. [)entre e:st?~s
reivindicações. três delas se superpõem: as da
Argentina, Chile .e Reino Unido.
. _
.0~ países que são não reclamantes de _soberymia territorial são oS segui~tes: Japão, Bélgica,
Africa do Sul, Brasil, Estados Unidos da América
e ·anião Soviética. No entanto~ a partir de 1991,
cada um destes países poderá vir a reivindicar
formalmente alguma parcela dos __setores _antârticos, com exe._eção do_ Japão que, ao assiriar o
Tratado de Paz de 1951, renunciou a reivindicações territo.rlalistas.
NOs meios acadêmicos, há interpretações diversas sobre o féito de as duas potências não
se en'çonti'arem no rol dos países territorialistas.
A mals cori"ente:-interpreta que este fafõ deve ser
compreendido como uma estratégia das grandes
potências que, atribuindo igualdade de condições
formais entre- países interessados na Antártica,
permite a imposição do peso daqueles países que
detêm melhores.s;ondições políticas, econômicas,
militares e c!entifico-tecnolõgicas, ou Seja, melhores condições reais de atuação na Mtártica. Nestes termos~ o T raiado da Antártica congelaria apenas formalmente as relações de força en~ oS
países intereSsados ·naquele continente.
A questão Antártica é mUito impcirtãftte, principalmente no que tange aos enfoques da anáJise
Norte-5uL NAo há c;lúvidãS- de cjue, ãtUalment~.
a economia mundial está submetida ã.o paradigma do conflito Norte-Sul. Prova disso é- o teor
das _l)eg__ociaÇõeS -nãs COiiferéncias Sobre,o Direito
do Màr (Ot'fU). Foram ilec~s5ãr10s mais de oito
aÍlos e mais de onie sessões de dificels conVersações; até a Sessão Final, que aconteceu na Baía
de Montego, Jamai~a~ de ô à 10- -q_~ dezembro
de 1_9'82. Entretarito, er_n tennos de seguran~.
prevalecem hõje, de forma exponencial, _os problemas da confrontação e disputa entre os Estados Unidos e União Soviética (L~_ste). _!'ião
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Assuntos Antártlcos (Conantar), presidida pelo Ministro das Relações Extetiores, sendo convocados
par:a partic~ar de suas reuniões o Ministério da
perpotências como vitais terão que conformar-se
Marinha, Ministério do Exército, Mini$1.ério das Recom os Iirrütes por elas admitidas.
lações EXteriores, Ministêrio da Agricultura". Ministério_ da__A~náutica, Mini~ériO da~ f1in_as e Ener4. A posição brasDeira
gia, Secretaria de Planejamento da Presidência
Aiitda com relação aos problemas territoriaiS, - da República, Secretaria-Geral do Co.nselho de
SegUrança Nacional, Estado-Maior das forças Ar~
embora o Brasil não tenha formulado nenhuma
madas e Cons_elho Nacional de Desenvolvimento
reclamação desta ordem_ sobre a Antártica, podeCientífico e TeC:noJ6gico (CNPq).
se dizer que a atitude brasileira de estab_elecimenO Decreto nQ 86.830, de 12 de janeiro de .1982,
to de base científica na Antártica é_ de caráter
fundamentalmente estratégico.
--dQ ~ntãO ?t-esidente_ d~ República João Baptista
Fi.9\leired0, ao atnbuir à ComisSão fntermiilistei:ial
A Teoria da Defrontação, enunciada por Delgapara os Recwso..S-QQ Mar (Cirm) a elaboração
do de Carvalho e Therezinha de castro, em 1956,
do Programa Al}tártico Brasg~iro. dispôs que:
sustenta que, do ponto de vista geopolítico, oBrasil tem condições_ de reivindic~r dir_eitos territoriais
"Art, 19 Compete à Comissão lntermi~
entre os meridianos 45 graUs W e 25 graus W
nisterial para os Recursos do _Mar (Cirm), até
de latitude sul, que corresponde à ProJeção dos
que -sejam criados órgãos específicos para
limites do País até o vértice do p6lo SuL
a execução da Política Nacional para Assun~
Esta coJ1"cepção opera com dois elementos
tos Antárticos, elaborar o projeto do Progra~
geopolíticos: 1) dá prioridade à localização geoma Antártico Brasileiro (Proantar), a ser sub~
gráfica do Brasíf como país que tem a maior çosta
metido à aprovação da Comissão Nacional
atlântica confrontando com a Antártica; ~) privilepara Assuntos Antártlcos (Coantar) e incumy
gia o fator estratégico-defensivo, quando imputa
bir-se de sua implementação."
ao Brasil responsabilidade sobre a zona de segu"Art. 29 A COmissão Intenninisterial para
rança americana, por ser pafs signatário do Trataos Recursos do Mar atuará, com esse obje~
do lnteramericano de Asststência Recíproca
tivo, de acordo com as_ diretri_zes da Comissão
(TIAR).
Nacional para Assunt<;>s Antárticos, à qual ca_Deve-se Ievar em conta que os dois elementos
be_ assessorar o Presidente -da República na
acima guardam similitude cof!l dois d_os cinco
fofrriulação e na consecução da Política_ Naprincípios enunciados pelo Brasil para fundamencional para Assuntos Antárticos, e com _os
tar seu depósito de adesão ao Tratado Q.a Antârtíca
órgãos nacionais_ com competência em as-(ítens d e e).
suntos antárticos."
- -"O Brasil em virtude de possuir a mais extensa
Foi, então, com o intuito de suprir nossa carêncosta marítima do Atlântico SuJ, costa esta em
cia dos conhedmentos antárticos e das poucas
sua parte exposta ao continente austral, tem inteinstituições ou grupos dedicados à pesquisa An~
resses diretos e substanciais na Antártica"; e
"A propósito da significação particular da Antár- tártica que se criou õ Programa Antártico Brasileiro- Proantar.
tica, caberia acentuar que seu reconhecimento
determinou a inclusão de parte do território antárAs diretrizes principais do Proantar são: 1)_ habitico na zona descrita pelo art. 4 9 d_o_Tr~d_o_lntera litar o País a participar da utilização dos recursos
mericano de Assistência__Reç;íproca (fiAR), sendo naturais no continente aotártico; 2)_ promover- a
o Brasil, portanto, cc-responsável pela defesa da
especialização em assuntos ãntárticos; 31 direcioregião."
nar pesquisas para as áreaS de rnaior_ aemanda; .
Segundo o projeto do Decreto Legislativo n9 4) estabelecer um sistema central de informações
14-a, de 1975, "o Brasil poderia eventualmente científicas, abrangendo bibliografia e dados; 5)
apresentar títulos jurídicos para reivindicar uma promover entendimentos bilaterais e multilaterais; ·
parcela de território no -Cóhtinente Antártico, den6) prorilãver a prese-rvaÇãO do meio ambiente;
tre os quais foram salientados os çlireitos histó7) assegurar que quaisquer atividades de exporricos, a Teoria da Defrontação, teoria das influên- tação sejam çonduzidas de forma racional e nãocias (meteorológicas), etc". Isso expressa a in- . predatória,
fluênda que a Teofia àa D~frpo~ção exerceu,
Entretanto, a disponibilidade de meios e recurindiretamente, na tomada de decisão governasos nacionais, por um lado, e as estruturas de
mental em aderir ao Tratado da Antártica. No·
gerência e apoio, por outro, são ainda_ insuficienentanto, as teorias geopolfticas devem ser coloca~
tes para garantir ã desejada e prevista expansão
das nas devidas proporções em termos de seu
nece.SSãria para assegurar a· continuidade na exesignificado para a interpretação da política externa
c:uçilo do programa.
brasileira.
Ações concretas que, efetivamente, demons~
A partir de 1982, o BraSil tem promovido expedições cientificas ao continente antártico, com Çls
tram o interesse do Brasil pela Antártica são re~
_centes.
navios da USP (Prof. Wladimir Besnard) e do Mi- .
Somente no início da década de 80 é que a nistériO da Marinha (Barão de Teffé). Em-1984,
toi ·inStalada <J Estàção Científica "Cpmandante
polftica cientffic<!l: do Brasil em relação' ao Conti~
Ferraz'', nã Antártica, e,-hoje, já contamos com
nente Antártico foí efetivamente implantada, permitindO que nosso País fosse incluído no "Clube _ cinco expedições científicas realizadas àquele
continente. Desta _mane!ra, 9 Pais cumpriu a exiw
da Antártica". A implantação dessa política, no
gência de que tivesse ple'na participação nos enentanto, já garante ao Brasll o direito de, futuratendimentos intemacioru'!is sobre a Antártica, cre- ·
mente, vir reclamar soberania sobre algum setor
do continente gelado.
_
. dendancJo..se, dessa marieini, a tomar-se Parte
Consultita do Tratado em pé -de igUaldade com
Através do Decreto n9 86.829, de 12 de_janeiro
os dem8is pafses do grupo. O Brasil vem desen~
àe 1982, foi criada a Comiss~ Nacional para

é demais lembrar que quaisquer atitudes ou medi-

das que possam atingir interesses tidos pelas su-

y
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volvendo, a partir daí, substancial atividade cienti_ficl;i, _sendo .q.Programa Antártico Brasileiro
(Proantar) o instr~.J!ner:t.to básico-cta Politic,aJ'iacional para Assuntos Antárticos.
_
_ _No nosso enteitde.::, é. fundamental CJ:l!~ -o Congresso Nacion~al retome ãs disCus$0es sobiê -o
posicionamento do Brasil _frente_ à problemática
da Antártica_. _
_
_ _Em palestra proferida sobre a Antártic:a, em
1963, o _enfão. Ministro das Rela,ç:Qes Exteriqres,
Saraiva_ tiu~rt,eirô.-r~ssalfoli a importândã. do
Congresso Nacional para ã ev:.ol~ão da questão
AntártiCa:
·

''..; É fundamental o papel do Congresso
no empreendimento, desde a ratificação do
Tratado, que definiu o quadro jurídico para
a atuação do Brasil na Antártica. $eup_ermanente inte.féSSe, debate e estímuJo é indispen~
Sável, pois reflete .O engajanlento do- povo
brasileiro aqui representado."
A presença do Brasil no diálogo sobre o problema da Antárticaju_s_tifica-_ªe, portanto, por fatores
c:le ord~m ~stratégica, política e econômica, pos
há um trinômio que preocupa a Humanidade
atualmente: as matérias--primas, a _energia e a ali~
mentação.
AAntártica é
promessa se eJg'lorada rado-nalmente., e é exatameyJte por estas razões que
se cOnsidera altamente _oportuno que a_ Naç_ão,
através do Congresso Nacional, forme_ c;_om _os
órgãos goVernamentais Uma aliança para tomar
o Brasil presente -no diálogo com outras nações
iriteressadas naquele Ço_nt_inente.
Não sabemos ainda corno serão explorados
os recursos antárticos. É possível até que a Antártica não tenha as reservas de minerais e_ de aliw
mentes que lhe são atribuídas. Estamos ainda
na fase da pesquisa, e o Brasil precisa participar
efetivamente destas atividactes. ""'·
_ .
I:: poSSível que a revisã.o dã Tratado da Antár~
- tica, a partir de 1991, no' ~mo _em q_ue ªs- nacões
antárticas julgaram conveniente, promova uma
partilha poh'ti<::a da Antáitica; existe tal'!_lbé_m a possibilidade de__que a determinação da J\n:tártlca como Património Comwn da Humanidade venha
a se' r"ealizar. Entretanto, qUalqUer que seja a solução, ~ importante que o Brasil participe intensivamentes cientiftcos soQre a_Antártlca, para influendade de diálogo e com suaS'pesquisas cientificas.
Não podemos nos ~ecer de que o desenvol·
vimento tecnológico é çonseqüêni::ia do desenvolvimento de recurso~ h.umanos, de investimentos
e-m educação, em universidades etc.
Precisamos, no Brasil, aumentar os conhecimentos cienb1ic:::os sobre a ~rtida, para influen~
'dar as ações que dizem re,speito àquele Conti~
nente, tomandp..as favoráveis ao_P~._Predsam9s
conhecer para participar, em condições de igualdade com as nações mais expressivas, das reu·
niões e conferências internacionais, defendendo,
fundamentalmente, Õs interesses nacionais. O Tratado da Antártica, desde 1961, tem demonstrado ser um instruffiento eficiente !Jãgerên~
da da questãp antártíca, pois insere na Sua órbita
países de diversos graus de desenvolvimento, todos eles vinculados aos objetivos comuns ao pacto.
. . .
' .
Nos termos do Tratado, o- gue está assegurado
aos países participantes?
.
_ -Em primeiro lugar, somente estão autorizadas
atividades pacificas e não nucleares; está garan-

uma
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tida também a liberdade de pesquisa científica

e cooperação internacional para este frm; a troca
de informações e resultados relativos aos programas científicos; a troca de pessoal científico.
o Tratado da Antárljçª t~rn Q~mQD§!r~Qq__ ~~r

um excelente instrumento na criação de um regime que tem funcionado com grande êxito, estabe-

lacendo, na Antártica, uma verdadeira zona de
paz, -deSmilitarizada, onde os países cooperam
uns com os outros, além de divergênciaS e desentendimentos políticos e militares eyen_tua}mente
havidos entre eles.

No que se refere especificamente ao Brasil, sua
posição é de fidelidade ao Tratado, prestigiando
os seus esforços para que a exploração e<:onômica da Antártica se faça segundo seu espírito

e sob o seu controle. JVlanítes@ndo coerência com

tal posição foi que o Brasil participou da Reunião
Informal do Grupo de Trabalho sobre Recursos
Minerais da Antártica, em Washington, em janeiro
de !984.
.
.~
O Brasil possui, pois, o firme propósJto de observar todos os c:l.ispositivos do Tratado e de todas
as recomendações adotadas nas Reuniões Consultivas.
Brevemente teremos mgJis y_ma excelente oportunidade para ratificar nossos propósitos perante
os países que compõem a comunidade a_nt4rtiça,
do ponto de vista de nossos interesses sobre o
Continente gelado, acoJhendo os partidpantes da
J49 Reunião Consultiva, que será realizada, em
outubro de 1987, na cidade do Rio de Janeiro.
5. Unhas básicas da estratégia brasileira
em relação à Antártica.

o- Oceano Antárt!co é considerado como o
mais produtivo dos oceanos. Com a proibição
da caça à foca e à baleia, o interesse intemacionaJ
tem-se voltado atualmente para a exploração do
krlD, peixes, algas _e polvos, nas águas antárticas.
Em 1980, doze diferentes espécies de peixes
oriundos dos mares austrais já estavam sendo
comercializadas. Porém, é o krlll o que está despertando maior interess~ devido à sua abundância
e ao seu elevado teor protélco. Constitui; sem
dúvida, imensa reserva potencial de alimentos.
Foi apenas riO lriíc:IO-dos anos 70 que se colocou a questão da exploração _e explotação das
recursos vivos e minerais na Antárti.da_. _O tema
é .delicado, pois o Tratado antártico não possui
qualquer dispositivo visando especiffcameflte às
atividades extrativas na região.
A partir de 1972, as pãrtes·consuiti.vas do Tratado comecararrr a evocar o problema. Em 1977,
na Reunião ConsUltiva do Tratadq da Antártica,
em Londres, foi adotada a Recomendação IX-1,
prevendo-se que as partes consultivas deveriam
abster...ge de toda a exploração ou explotação até
que entrasse· em vigor convenção adequada ao
disciplinamento das atividad~_l'(:lativas aos recursos minerais.
_
Já em 1981, em- Buenos Aires, a Recomendação XI-1 convidou as partes_ consultivas a concluírem, com urgêncía, aquelã convenção, organi•
zando reuniões especiais.No que diz respeito ao estágio tecnológico brasileiro necessáriO à exploraÇão da Antártica, é importante ressaltar que o País_não se encontra em
fase intermediária. Nossos conhecímentos técnicos ainda não possuem o grau de sofisticação
alcançado nos países industrializados, entretanto
já nos habil!tam para integrá-la a nosso aceJVo

técriiCO:.dentífico, com o intuito de firmar cada
vez mais nossa independência nessa área.
No que se refere à política internacional, o Prin~
cípio do Pab'imõnio Comu_!TI da Humanidade é,
acima de tudo, um princípio que, ii:iealmente concebido, é o perfeito amparo para evitar que exploração e explotação das riquezas dos fundos oceâ·nicos -sejam dominadas, como a de tantas outras,
apenas ·pelas grandes empresas multinacionais,
_ instaladas em Estados ind!lStrlalizados e _desenvolvidos.
J:Sta posição deve ser levada em conta. no_ caso
particular_ da Mtãrtica, como foi na Conferência
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, quando o Brasil, tomado pelo espfrito universalista do
Princípio do_ Património Comum da Humanidade,
filiou-se ao "Grupo dos 77" (países em desenvolvimento), prOcurando assegurar, dentro de uma
ação-de legalidade, a consagração e a eficácia
prática do princípio em causa.
A relutância dos Estados Unidos e de outros
países ricos em_assfnar a reCente Convenção da
Jamaica (1982) insere-se no litígio Norte/Sul, já
que, atualmente, é pequeno o interesse dos países
ricos em se submeterem a _regras que só os Cef'ceiam; pois os pobres .estão_ obstaculizados por
suas próprias impotências.
No _Atlântico Sul, mais importante do que o
confronto entre ãs- sUperpotências é, ao menos
hoje _em dia, -o litígio Nortei:Sul que tem íntimo
reladottamento com o acesso e o usufruto dos
recui'sós oo-mar.
[sso decorre naturalmente de dois fatos: 1) a
crescente importância dos recursos do mar para
um mJndo cada vez mais exigente de recursos
natl,ll'ais finitos ou renováveis; 2) a crescente capaddade tecnológica que está paulatinamente permitindo a exploração de recursos, até agora protegidos pelas dificuldades de extraí-los da natureza.
Não resta dúvida de que a referida capaddade
tecnológica está associada às dimensões das riquezas nacionais, sendo, portanto, multo maiores
nos- páiSeS ricos, o quéSigflifiC:a preocupação
pecial para o Brasil.
_- Na_~aso da Antártica,. m.ª-IQ.r ~rj:.~ 9.93i ,P§.í.?tS
do Terceiro Mundo que não participam da elaboração do Tratado de Washington, e que_não possuem recursos materiais para organizar expedi~
ções cienb'ficas e instalar estações na região, permanece alheia à pOssibilidade de inte!Venção
política e ecoriômica nos de:stinos_ do _Çontin_ente
austral. _Alguns_ de_stes paises _estão incluídos no
..GruDO dos 77",_ que retvi_ndica a ioterferêhcia
da QJ:iU_ para que a Antártica seja considerada
_Patri_m_ônio Cpmum da Humanidade.
.. Torna-se inteiess_ante ressaltar aue a transformação da Antártica em Pi1\ril!1ônio Com_urn da
Humarlidade, como no c:.aso dos fundos marinhos, não -·assegura, riã prática, que as fufuras
_ explorações sejam, um priVIlégio comum a todos,
na justa medida em que o próprio Tratado aritártico também está aberto ags países que dele quei~
ram participar; o problema maior é o de que qualquer iniCiativa individual de caráter extrativo naquela região envolve um altíssimo grau de investimento em capitãl e tecnologia, recursos escassos
para os paíseS em desenvolvimento: As áreas de "influência oceânica" da Antártida
no Atlântico Sul e nos acessos Pacífico-Atlântico
e Atlântico~fndico estão se tomarido gradativamente mais imoortantes para os Estados Unidos

es-

ª

e União SoViétiCa e para os países ffiãiftiffioS do
Cone Sul da Amériça, inclusive o Brasil.
A Teoria da Defrontação promove uma posição
comum com relação aos problemas antárticos,
em níveis político, estratégico, económico e técnico-científico entre a Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, Peru e Equador.
Os países da América Latina estão sendo observados com especial atenção pelas nações interessadas 1a Antártica, pois- a Argentina e o Chile
são membros consultivos reClamantes, e_ a entrada do Brãsii rro Sistema Antárticá-alterou, de maneirã significativa, a sua dinâmica._ Hoje, aAmériça
Latina conta com quatro membros consuJtivos
(Argentina, Brasil, Chile e Uruguai) e dois membrOS adere-ntes (Peru e Cuba).
Enquanto isso, as potências oddentais que participam do Tratado da Antárticc(CeTitralizam seus
esforços na ínVestigaçàO Científica que garanta
a exploração e explotação dos recursos natUJ:ai_s.
No nosso entender, a resposta viável para fazer
frente- a esta situação -Partiria de _uma-Visão continental, em que a Antártica seria o eixo de inte,gra~
ção latino-americana. Propomos, po11anto, a formulação, peJOs pafses latino-americanos, de uma
política continental, tendo em vista fatores como
segurançâ·e desênVolvimento:
·Eiu 1991, ano em aue a revisão do Tratado
da Antártica poderá ser decidido pelos países que
o compõem, algumas alterações substantivas no
Sistema Antártico poderão ocqrrer, não sendo,
no entanto, fácil prever o procedimento dos Estados-Partes do Tratado naquele momento.
Se o Trãfâcl.ci da Antártica permanecer_, a discussão acerca dos destinos do c,9ntlnente gelado
será reservada somente aos_ países participantes
do Tratado. Donde, não é _difícil perceber, o peso
que os países desenvolvidos terão nestas negocia~
ções será muito m~lor que _o dos países em des~n
volvimento.
Caso vingue a reivindiCação dos- pãíses que formam o "CirupO áoS--77", no sentido da inte_rferêrlda da "Organização das Nações Unidas (ONU)
para qUe a Antártica seJa considerada Patr!môrúo
Comuin da Humanidade, o teor das negodações
será muito mais complexo. E, neste sentido, as
comte_r_saçôes- qUe se tr_aVaram- Oã-ONU sobre a
questão do Direito do Mar nos oferece uma· amostra dessa Unensa dificuldade.
__
Vale conSiderar, pois, todos os _tipos de alternativas possíveis p_ara que a Política Externa do Brasil, com re1ãCão à AntároC~- Se efeti~ d~~ forma
que melhor condiga com as necessidades da sociedade ciVil brasileira como uriúoâo. Náo pOdemos nos esquecer de que o teste de nóss8 liderança nos espera_ mim cepá:orio inliltÇ: Próxiino:
a revisãq do Tratado~da Antártic~. é!_ partir de 1991.
Ademais, convém. ·que desenvolvai!IOS _um míniffió de cáp"aCiãade Cle poder naVal qUe nos assegure domínio satiSfatório e convíftêehl:e dás ágUas
jurisdicionaiS brasileír~s e proxfrriidades do Brasil
_em geral e, em cons_eqüênqa, _possa_l'nos 1:aJ)"'b~
exercer um comedido,
éficjen~-éfeito de presença, ainda que Simbólicª- em_ águas di~es
do Atlântico Sul oriental e de sua poSição ·mais
_au_stral.
·
_
_."'
A partldpação da comuhidade aC'adêr!llca na
epopêia internacional da pesqu_i.sa antártica necessita urgenteme_t1te de inCentivOs, se qúisermos
assegurar ·a continufda_de e ·qualidade do· nosso
programa ·antártico.
·

mas

Junho de 1987
A experiência humana e científica obtida da
exploração da Ant.ártida é de tão _grande valia que
o acesso a ela não deve ser re~o, mas ampliado:
a compreensão e o_ exercício, em nív~l comunitário, de um exemplo cooperativo de ordenamento planetário único na História multiplicarão

e consolidarão os resultados_obtido.s_ e esperados.
Recordemo-nos de que a Antártica poderá re-

presentar, em futuro não muito distante, a última
reserva do planeta de água doce (90% dos recursos mundiais), oxigênio, recursos energêticos, minerais e alimentares. Poderá ser a_inda_ o último
habitat não poluído d_o Planeta e. quiçá. o primeiro
território coletivo internacionaL

6. Propostas
Julgamos necessário desencadear uma verdadeira mobilização nacional visando ao engajamento da comunidade científica _tm especial, e
do povo brasileiro em gerai, ao esforço que o

Pais vem realizando no sentido de levar a bom
termo o Programa ~tárticq Brasileiro._
Nos pontos que se seguem, apresentamos
ações a ex~tar com fim de alcançar-se a referida
mobilização:
__
.
-Financiar a criação de cursos de exl;eqsão
sobre temas antárticos,_em todas as instituições
de ensino superior, em regime de universidade
aberta e tendo em vista a renovação e atualização
periódica de conhecimentos e anális_es;
-Fomentar a 'Criação de uma Comissão Permanente de Estudos Antártiços na Socieda_de
Brasileira para o Progresso da Ciência e de_ um
DePartamento de Ciências Antárticas na Academia Brasileira de Ciências.
-Fomentar a profissiona1ização, a nível de 29
e 3-? graus, das Ciências da Pesca e estudo do
Património Histórico Costeiro e Naval.
Além desses três pontos, é importante destacar
a necessidade de se_ utilizarem, de forma acurada,
modernas técnicas de comunfcação, objetivando-se tomar viável, através da pressão da opinião
pública nacional, a consecução dos recursos humanos, em especial os militares, para a missão
relativa à Antártica.
Aquela região representa para o País um espaço
fundamental, não alienígena, do qual fazemos
parte.
Ela integra wn continuum ecol6gico, meteorológico, oceanográfico e faunístico, apoiado num
rosário de ilhas oceâ_nicas e ptira-continentais que,
ao abrigarem as aves e os cardumes migratório?,
dela oriundos, nos recordam laço profundo da
identidade que nos une inextrlcavelmente.
Conforme salientamos_ no início deste doeu~
menta, o continente antártlco é ainda muito pou~
co e>:plorado e conhecido. A curto e: médio prazos,
conhecer melhor o continente antártlco ê uma
. questão de investimentos e não de lucros imedia•tos. :É: preciso que não nos esqueçamos d_~_ que
.os países ;QU~ hoje compõem o "Clube da Antârtica" são, em sua grande maioria, países investi~
dores. Precisamos inveStir maciçamente em presqllisa d.entífica na Antártica. Os Estados Unidos,
por exemplo, s6 em _19.85. investiram cetça de
100 milhões de dólares no continente antártico.
Uma das possíveis alternativas para o problema
da falta de reCurSos financeiros, e que parece delinear;se, poderia ser a formação de empresas binacionais, ou mesmo a integração de organismos
internacionais como medladores comerciais dos
blocos. regionais, para interferir diretamente na
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elaboração dos estatutos das Convenções de Recursos Vivos e Minerais.
- ~-á que nossos recursos disponíveis sá6 bem
mais escassOs, é preciso c]ue sajbamos__onde _investir, CJ c_y_rto prazo, para que não haja uma má
- alocação desses recursos.
.
É evidente que a pesquisa na área das Ciências
Naturais é fundamentaL No caso do continente
ant4rtico, no entanto, é preciso salientar que o
incentivo aOS estudos que possJbilitem uma interdisciplinariedade entre as Ciências S_ociais e aS
Ciências Naturais é igualmente importante.
- O relato das experiêhcias _em ensino e pesquisa
tem eVidenciado a existência de lacunas na produção de conhecimento sobre o continen~ an_tártico. Faz-se, então, necessário;_
-promover trabalhos, em maior escala, nas
áreas de Política, Economia e Direito;
-determinar a ação do Estado brasileiro com
relação ao continente antârtico de maneira clara;
-promover- a produção_ de tec::nologia em
áreas diversas, como pesca industrial/artesanal,
extração de petróleo e recursos minerais em loc~_is inóspitos, etc;
- =-tratar~- co~ ~SP?;ctal cuidado, a questão- da
preservação do meio ambiente, em todos os níveiS;
-atribuir, nos estudos do_s impactos dos projetas já existentes ou a serem implanta_dqs, com
relevância aos pólos petroquímicos e químicos,
nas áreas litorâneas ou contio~ntais, mai9r importâncía à contribuição ®s .Ci~Dcias SociaiS; .
-realizar, além das análises dos impactos ambientais,_ ~tudos dos imP&cfos sociais e culturais
dos processos de alterações _ecq1ógicos e degradação ambiental causados pela expansão urbana
e pela utilização inadequada dos recursos naturais;
-levar a CIRM, bem como as instituições de
apoio à pesquisa, Como a FINEP e CNPq, a incentivar a realização de pesquisas na área de Gências
Sociais, voltadas aos ecossistemas marinhos;
-convoCar os cientistas soçiais para integrarem_ efetivamente grupos interdisciplinares que
tratam d~ problemas de pesca, principalmente
aqueles que causam impactos sobre as comunidades de pesca (estabelecimento de medidas de
Contto1e-de pescã;administração pesqueira, estudos ambientais, etc);
-levar o CIRM a apofar os mecanismos de
intercâmbio entre grUpos de pesquisa já existentes, preocupando-se com as relações homernfecossistema marinho;
-levar as _1,miversidades, em particular aquelas
que· ·mantêm- cursos -de Biologia Marinha, Oceanografia, etc., a criar condições para o surgimento
de_ grupoSou centros de pesquisa e ensino em
OêriCiãs-Sociais aplicadas ao mar, com orienta_ção de teses específicas.
Apontamos a riecessidade do suprimento desses Itens para que o Brasil possa, nas negociações
do Tratado Antártlco_.. tratar das questões antárticas em_ condições de igualdade com os países
desenvolvidos. Açre_ditamos que, só com o desenvolvimento das pesquisas cienb1icas, o Brasil poderá se considerar, efetivamente, um pais participante do "Clube da Antártiêa;;_
O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar a presente sessão, convocando sessão

Sexta-feira 26
extraordinária a r_ealizar-se hoje, às dezoito
e trinta minutos, c~ a seguinte
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ORDEM DO DIA
-1-

Votação, em turno únicO," do PrOjetO de Resolução n" 63,_deJ 987, que autoriza a Prefeitura Muni~
cipal de Canitidé do São Francisco, Estado de
Sergipe, a contratar operação de crédito no_v.alor,
eni. cruzadoS. eqUivalente a &823, 16 Obrigações
do Tesouro Nacional --9TN._tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em
plenário.
-2.-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 64, de 1987, que autoriza o Governo do
Estado do Ama_zonas a contratar operação no
valor correspondente a 422.932,33 Obrigações
do TesCuro_ Nacional- OTN, tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL,· proferido em
plenário.

-3-- Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n? 65, de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal de __Juazeiro do Norte, Estado dq Ce):~~. a.
contratar operação de crê_dito no_ va)qr,.em cruzados, _equivalente a 74256,09 Obrigações do Tesouro _Nac;ional - OJN, tenqo
_ __ _
PARECER ORAL FAVORAVEL, proferido em
plenário.

-4Votação, em turno único, do Projeto_ de Resolução no 66, de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal de CuiaDá, Estado do Mato Grosso, a contratar operaçãO de crédito no valor, em crmad9s,
equivalente a 202.760,53 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN, tendo
-_PARECER ORAL FAVORÁVEL. proferido em
plenário.
--

--5Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 67, de 1987, que reUfica a Resolução n 9
191, de 1986, que autorizou-a Prefeitllri!M\Jnicipal.
de Aparecida de Goiânia. E$tado de Goiás, a contratar operação de crédito no valor de Cz$
8512.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze
mil cruzados), tendo
PARECER ORAL rAVORÁVEL, proferido em
plenário.
-"'6Votação, em turno único, do Projeto c;ie Resolução n9 68. de 1987, que rerratificJt a Resolução
n9 244, de 1986, que autorizou a Prefeitura M.unicipa1 de Campo Grande, Estado do Mato Grosso
do Sul, a contratar operação de _crédito no valor
de cz$ 155.857.060,80 (Cento e c:::inqüenta e cinco
milhões, oitocentos e cinqüenta e sete mil, sessenta c~dos c;: __oitenta centavos), tendo
PARECER ÓRAL FAVORÁVEL, proferido em
plenário.
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-7.-14Votação, em turno único, do Projeto de_Resoluw ..
Votação, em turno único, do Projeto de Resoluç;ão n~ 69, de 1987, que rerratifica a Resolução
ção nç 76, de 1987, que autoriza a Prefeitura Muninç 322, de 1986; qU:e autOr1WUã Prefeitura Muniw ~ipal de São MigueLAleixo, Estado de Sergipe,
dpal de Serra, Estado do_ Espírito Santo, a conw
a contratar operação de crédito no valor correstratar operação_ de crédito no valor de
pondente, em cruzados, a 17.646,32-0brigações
I 27.680.000,00 (cento e vinte e sete milhões, seisdo Tesouro Nacional- OTN,_ tendo
PARECER ORAL, FAVORÁVEL, proferido em
centos_ e oitenta mil cruzados) tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido. lim

·

Pli~Oário.--

plenário.

-

.:.c·1s-8-

··-- Votação, em turno único, do Projeto de Resolu-

Votação, em turno úni<;:o, do Projeto de Resolu~
ção n~70,_de 1987, que autoriz.a a_?ref~itura M~ni
cipal de Martin6polis, Estado de_São Pal,l]o, a ~n
tratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 8.478,18 Obrigações do
TesOuro NacionaJ- OTN, tendo

ção n" 77, de 1987, que autodza a Prefeitura MuniCiPal de Mauá, Estado de São Paulo, a contr{ltar
ópe-rã.çao de ci-êdito no valor correspondente, em

PARECER ORA~ FAVORÁVEL, proferido em

plenário.

-9Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 71, de 1987, que autOriza a Prefeitura Municipal de ltatiba, Estado de São Paulo, a contratar
operação de crédito no valor de C.z~
21.280.000,00 (vinte e um milhões, duzentos e
oitenta mil cruzados), tendo

PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido -em
plenário.

cruzados, a 97.537,67 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTNs, tendo
PARECER óRAL, FAVORÁVEL, proferido em
plenário.

·

---·--:: 16-Votação, em tumq_ único, do Projeto de Resolução n" 78, de_l987, que autoriza a Prefeitura Municipal de ·eampinas, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor de Cz$
519.286352,00 (quinheritos e de~enove mil~ões,
auzentos _e_ Oitenta e seis n1il, trezeritos e_ cinqúenta
·
e do[s~c_ruzados), tendo

PAREcER ORAL, FAVORÁVEL proferido em
-

plenário.

-W-

-17-

Votação, em turno único, do Projeto de ResoJuVqtação, em turno único, do Projeto de Re§~lução n-? 72, de 1987, que auto_rtza a Prefeitura Muni- _ ção n? 79, -de_ 1987~-~que autcii-iZa o Ci_overnci do
cipaJ de Dois VIZinhos, Estado do Paraná, a conEsta® de Santa Câtáffna- a contratar operação
tratar operação de crédito no valor de Cz$
de credito ilo valor de Cz$'414.960.000,00 (qua3. 721 .576;oo (três milhões, setecentos e vínte e
trocento~ e quatorze milhões, novece_[ltos e _seSum mil, quinhentos e setenta e seis cruzados),
senta mi1 cruzado_s), tendo
tendo

PAAECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

-11-

_p,P.RECER ORAL, ·FAVORÁVEL, ·proferido em
-

plenário.

-18-

Votação, em turno único, do Projeto de Res_olu___ Votação, em turno único, do Projeto de ResoJução n~ 73, de 1987, que autoriza a Prefeitura Munição n~ 80, de 1987, que rerratifica _a Resolução
cipal de Dom Aquino, Estado do Mato Grosso,
n" 3~. de 1986, que autorizou a Prefeitura M0ilí-a contratar operação de crédito no valor correscipal- de Guarapuava, Estado do Paraná, a coopendente, em cruzados, a 37.427,00 Obrigações
tratar operação de crédito no valor de Cz$
do T escuro Nacional- OTN, tendo
63.840:ooo,oo- (sessenta -e três milhões, oitocenPARECER ORAL FAVORÁVEL, proferiáo -e~--=- tos e quarenta mil cruzados), tendo
plenário.
----PARECER ORAL FAVORÁVEL, profetjdo em
__ PlenáriO.
·
-12-19Votação, em turno único, do PrQjeto de Re_solu-Võiação, em iumo UniC:o, do Projeto de Resolu.:- ·
ção nç 74, de 1987, que -retifica a ~Re~lução n~
32, de 1987, que autorizou a Prefeitura Municipal
_ç_ão n9 81, de 1987, que rerratiflca a Resolução
n~ 40, de 1981, que autorizou a Prefeitura Muni~
de Barbosa Ferraz, Estado do Paraoá, a contr_atar
cfP.a(_de·coro~el Vivida,_ Estado do Paraná, a conoperação de crédito no valor de Cz$ 3.721576,9:9
(três milhões, setecentos _e_ vj_nte e -~m mil, qui- j:rª~~r_ operação de crédito no valor de__ C_z$
nhentos e setenta e seis cruza_dqs), te_ndg
8.~12.QOO,OO (oito_ milhões, quinhentos e doze
mil cruzados), tendO
PARECER ORAL FAROVÁVEL, proferido em
plenário.
. PARE:ÇER ORAL, FAVORÁVEL, proferido em
plenário.

-13Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 75, de 1987, que retifica a Resolução n~
330, de 1986, que autorizou a Prefeitura Municipal
de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul, a-contratar operaçao de c::rédito no valor de C.z$
20.726.400,00 (Vinte milhões, setecentos e vinte
e seis mil e quatrocentos cruzadosY;tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em
plenário.
__ __ _ _

-20Votação, em turno único,_ do Projeto de Resolução n~ 82; de 1987, que rerratifica a Resoluçã-o
nç 31, de 1987, que autortzou a Prefeitura Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, a cõn~
tratar operação de crédito no valor de Cz$
8512.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze
mil cruzados), tendo
__
PARECER ORAL, FAVORÁVEL, proferido em
p_l~~~~o.~ __
_

-21Votação, em turno único, do Projeto de Res_oJução n'? 83, a_e 19a7 que t'erratifica a Resolução
n~ 255, de 1986;que autorizo_u a p-~feitura MunicipaJ de Jl_liz de Fora, EstadO q~ Minas Gerais,
a contratar- operação de_çrêdito no_valor de _Cz~
10.304.500,00 (dez milhões, trezentos e qtiatro
mil e quinhentos crU:zádos), tendo
PARECE~ ORAL, FAVORÁVEL, proferido em
plenário.
L

-22Votação, em twno único, do !(equerimento n 9
91, de 1987, de autoria do Sermdoi__Oivaldo Suruagy, que requer a constiWição de comissão especial destinada a apurar fatos constantes de publicação jornalística datada de 17 de junho de
1987, tendo
--.- __
PARECER~AYORÁVEL. proferi~o eni'Plen_ário.
-23-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n• 33, de 1987 (n' 8~8166, na origem), de 24

de dezembro de 1986, pela qual o Senhor Presidente d~ República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Jayrne VIDa-Lobos, Ministro de Segunda aas-se, da carreira de diplomata, para exercer a função de EinDaJ,XãdOr do
Brasil jUl)tO à Repúb1ica Gabonesa.

-24Discussão, em turno único,- do Parecer da Comissão de Rela_ç_õ~s_.E.xteri_o_r:es sobre a MensageÓl
n" 34, de 1987 (n• 829(86,--na origem), de 24

de dezembro_ de 19$6, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor C~os- ~o Leite
BcirbOsa, EmbaiXador do Brasil junto à República
italiana, para, cumulativamente, exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República Popular da Albânia. .-

-25-

. DiscusSão, em tumo Úniq:>,-d~Parecer_da Comissão de Relações ~eriores sobre a MeOsagem
n' 35, de 1987 (n' 2r5187, no ori.gem), de 22 de

janeiro de 1987, pela qual_o Senhor Presidente
da República submete à deliberaçotio do Sewaçlo
a escolha do Senhor Lui.z Fernando do Couto
Nazareth, Embaixador do Brasil jUnto à República
popular de Moçambique, para, cumulativamente,
exercer a função de Embaixador do Brasil junto
ãO Reino do lesot.o.

-aGDiscussão, em turno único, -do Parecer ® Comissão de Relações Exteriores sobre a Men~_gem
n' 36, de 1987 (n' 21/87, na origem), de 28 de

janeiro de 1987, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Oswaldo 8iato, Embaíxador
do Brasil junto à República de Gana, para, cumulativainer'lte, exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à ~epúl?lica da Ubéria.

-27Discusssão, em turno único, do Parecer da COt::ni$.são de R-elações Exteriores sobre· a Mensagem
n" 39, de 1987 (n-? 24/87, na origem),-de 28 de
janeiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senadp à ~olba do. ~nhor_.Guy f:\~nd~s Pinheiro

Junho de 1987
de VasconceUos, Embaixador do Brasil junto à

República da Guiné-Bissau, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasiljl,Jnto

à República da Guiné.

ErTibaixador__ d_o Brasil junto à República Unida
da Tanzânià:pãra, cumulativanléllte exercer a função c;l~ Embaixador do Brasil jUnto à República
4e SeyChelle~.

-30-

-28Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem

DiSCuSs-iO__,_ em turno único, do Parecer da Co-

missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n' 51, de 1987 (n' 61/87, na origem), de 17 de n' 58,de 1Q87 (n' 72/87, na origem), de 31 de
março do corrente C)no, pela qual o Senhor Presi- março do corre-nte ano, pela quaro Senhor Presidente da Repóblica submete à deliberação do Se-__ dente da República__submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Moacyr Moreira Martins
nado a escolha do_ SenhOr Luit. Fe~ndo do CouFerr!!:ira, Ministro de Segunda Oasse, da carreira
to Nazareth, Embaixador do Brasil junto à República Popular de Moçambique, para, cumulativade Dlplomatada, para exercer a função de Emba_íxador do Brasil junto à República da Coréia_.__ _ mente, exercer a- funçãO de ernbaixador do Brasil
junto a() Reino da Sua.IJlândia.

-29-

Discussão,
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em _turno único, do Parecer da Co-

missão _de Relações Exteriores· sobre: .it1t!l'lsagem
57, de 1987 (n9 1/IJ?,_na origeiri), de 31 de
março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República: s-ubmete à dellber_ação :do_Senado a escolha do Senhor __José Ferreira Lopes,
n_9

-31. Discuss~o~ ern)~LinO"únicO,.dO Parecer da Comissão de ~elações EJcteriores sobre a Mensa9em
n>r79, de 1987 (n" 122/87, na origem), de 12
de maio de 1987, pela qu.,J o Senhor Presidente
da República submete à delibE:~ração do Senado

1277

a escolha do Serihor Paulo Nogueira Batista, Ministro de Prirn_eira Classe, da Carreira de Diplomata, para exerc::er a Função de Embaixada( do
Brasil junto à organização das Nações Unidas.

-32Discussão, em turno único, do Parecer dei C~
missão _de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n' 94, de 1987 (n' 148/87, na origem), de 29
de maio de 19_87~ pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado
a escolha do SenhOr Enaldo Carriaz de Mag~
lhães, Ministro de Segunda,_ O asse, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ~ República Popular de Bangladesch.
, O SR. PRESJQf!NTE (Huml>erto Lucena) -

Está encerrada

aSes~ã_o.

-

.

.

(Levanta-se a sessão às 11 hoaJ.s e 54 minutos.)

Ata da 40~ Sessão, em 25 de junho de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA Presidência dos Srs.: Humberto Lucena,
José /gnácio Ferreira, João Lobo e Meira Filho
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SISS. SENADORES'
Mário Maia- Aluísio Bezerra- Nabor Júnior
-Leopoldo Perez- Carlos De'Carli ___:-Áureo
Mello - Odacir Soares -- Olavo Pires _--João
Menezes - Jarbas Passarinho ....;..;_ João Castelo
--Alexandre Costa - Edison Lobão - João
Lobo - Chagas Rodrigues - Hugo Napoleão
- V'rrgillo Távora - Od Sabóia de Carvalho Mauro Benevldes - José Agripino - Lavoisier
Maia - Humberto Lucena ~ Marco Maciel Antonio Farias - Mansueto de Lavor- OuUherme Palmeira ~ Divaldo SUfuagy - Frª!iCiS_ca
Rofiemberg- Lourival Baptista -Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - José lgnácio Ferreira
- Gerson Camata - João Calmon - Afonso
Arinos- Itamar Franco-;_ ~fredo CamposRonan Tito - Fernando Henrique Cárdoso Márfo Covas - Mauro Borges - Iram Saraiva
- lrapuan Costa Júnior - Pompeu de Souza
- Maurício C'orrêa - Meira Filho - Roberto
Campos - Low-emberg Nunes Rocha -Márcio
Lacerda- Rachld Saldanha Perzt- Wilson Martins ....,.... Leite Chaves - Affons6 Camargo -Jo~ê
Richa- Ivan Bonato~ Dirceu Cameiro-C'atlos
Chiarelli -José Paulo Bisol-Jo.sé Fogaça.
O SR. PRESIDEN'l'E (João Lobo) - A lista
de presença 2:1cusa o comparecimento de 59 Srs.
Senadores. Havendo riúmero regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção Deus, inic:iarnos nossos traba-

lhos.

_

.

._

....

O Sr. Primeiro-Secretário procederá à leitura
do Expediente.

- É lido o seguinte

. - EXPEDIENTE
OFÍCIOS
·Do Sr. Primeiro-Secretário da Câmara dos
encaminhando à revisão do Se-

Deputados~

nado, autógrafos dos seguintes projetas:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 24, de 1987

(ri' 8.551ili6, na Ca&a de ori,gem)
De _i~dativa do Sr. Pr~sidente da República
- ~- :PiSpõe q~~anto à proteção da proprie-(jade intelectual sobre programas para
computadores
_País~

esua""comercialização no

e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1~ São livres, no País, a produção e a
c:omefdàliza.Ção de progn~~lma de compUtador, de
arige_m estrangeira ou nacfonal, assegurada inte-gral p"roteção aos titula_res-qos respectivos direitos,
naS condições ~tabelecidas nesta lei.
Parágrafo únicO. Programa de computador é
2:1 expressão de um conjunto organizado de instr_uÇõeS em linguagem natural ou codificada contida
em suporte fisico de qualquer natureza, de empfego necessário em máQuinas autOmaticas de_ tratamento da informação, dil;positi"Vos, instrumentos
ou equipamentos periféricos, baseados em técni~
c:adigítal, para fazê-los funcionar de modo e para
_fins determinados.
_

Art. 2o O regime de proteção à prOpriedade
intelectual de programa de computador é o disposto na Lei.n" 5:.988,. de 14 de_ d_~embro de
1973. com as modifkações que esta Jeí estabe~_j_~c::e para atender às peculiaridades inerentes aos
programas de computador.
Art. 39 Para a comerdalizaç_ão -<te que trata
o art. 1~..desta lei, é obrigãtôríó ó préVio cadastramenta .do programa ou conjunto de programas
pela Secretaria Especial de Informática ~-SEI,
que os classificará em diferentes categorias, conforme sejam desenvolvidas no País ou no exterior,
em associação cu não entre empresas estrangelras e nacionais, definidas estas pelo art. 12
da Lei no 7 .232. de _29 de outubro de 1984. e
art 1~ do Decreto-;.Jei n~ 2.203, de 27 de dezembro

de !984.
§ 1" No que diz réspeito à proteção dos direitos intelectuais, não_ se =estabelecem. diferenças
entre as categorias referidas neste artigo, as quais
serão diversificac;las para efeito de fmanciamentos
com recursos públicos, incentivos fiScais, comerdalização e remessa de lucros ou pagamento de
direitos aos seus titulares dmociliadaS no exterior,
conforme o caso.
§ 29 O cadastramente ele @e trata este _artigo
e a aprovação dos atas e can.,_tra_tos rd'eE:~das n~sta
lei serão i:ondicioli.ados, pela Sec~~Wía -Esped~I
de Informática -:- S_El:
a) à apuração da ineXistênçfa_ qe- progrãma
fUnCionalmente equivalente, desenYolvido no Paí~
por empresa naciQnal;
·
b) ao investimento em pesquisa e desenva.l·
vimento tecnológico pela empresa nadonal que
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explore e comercialize programas de origem es-

trangeira.
§ 3~ Na regulamentação desta lei será esljpu~
lado o prazo máximo concedido à Secretaria Especial de Informática - SEI, para se manifestar

sobre o pedido de cadastramento de que trata
este artigo.
_
Art 49 Fica assegurada a tutela dos direitos
relativos aos programas de computador, pelo-prazo de 25 (vinte e cinco) ahOs~ co!ltãdO a partir
do seu lançamento em qualquer pafs.
§ J9 A proteção aos direitos de que trata esta

lei independe de registro ou cadastrar:nento na
Secretaria Especial de Informática -SEI.

§ 29 Os direitos atribuídos por esta lei aos
estrangeiros, domiciliados no exterior, ficam assegurados desde que o país de origem do programa

conceda aos brasileiros

_e_

estrangeiros domici-

liados no Brasil di[t:!itos eqUivalentes, em exten~o
e duração, aos estabelecidos no caput deste arti~o.

- § 3~ Para segurança imediata de seus direitos
relativos a programa, o respectivo titular poderá
registrá-lo na Secretaria Especial de Informática
- SEJ, ou em outro órgão por ela credenciado.
O interessado apresentará os dados e elementos
que, a seu juizo, caracterizem a criação independente e a identidade do programa.
§ 49 O registro de que trata o parágrafo anterior é inviolável, dele não se extrairá certidão, a
não ser por ordem judicial ou a requerimento
do próprio titular.
Art. ·59 Salvo estipulação em contrário, Pertencerão exclusivamente ao_ empregador ou locatário de serviços os direitos relativos a programa
de computador desenvolvido e elaborado durante
a vigência de c:ontrato ou de vínculo estatutário
expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado,
servidor ou locador de servi!;os seja prevista ou
ainda que decorra da própria natureza dos encargos contratados.

§ 19 Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou servlço prestada será
limitada à remuneração ou ao salário convencionado.
§ 29 Pertencerão cam_exclusividade ao empregado, servidor ou locador de serviços os direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação ao contrato de trabalho, víncu1o
estatutário ou de prestação de s_erviços, e sem
utilização de recursos, informações tecnológicas,
materiais, instalações ou equipamentos de empregador ou locatário de serviços.
Art. 69 Quando estipulado em contrato flfmado entre as partes, os direitos sobre as modificações tecnológicas e derivações pertencerão à
pessoa autorizada que as fizer e que os exercerá
autonomamente.
Art. 79 O cadastramento, para os fins e efeitos
do art. 3? desta lei, terá validade mínima de 3
(três) anos e poderá_g~r renovado, a critério da
Secretaria Especial de Informática- SEI, observado o disposto no § 29 do mesmo artigo.
Parágrafo único. Contra o indeferimento do
cadastramente ou de sua. renovação caberá recur:so, em primeiro grau, ao ministro de Estado competente e, em segunda instância, ao Conselho
Nacional de Informática e Automaçllo.

Art. 89" Náp constituem ofenS<! aos direitos do
autor de programa para computadores:
1- a reprodução de cópia legitimamente ad_quirlda, desde que indispensável à utilização adequada do programa;
n-a citaçãQ parcial para fins dtâáticos, desde
que identificados o autor e o pro-grama a que
se refere;
IJ(- a ocorrência de semelhança de programa
a oUtro preexistente quando se der por força das
características funcionais de sua aplicação, da observância de preceitos legais, regulamentares, ou
de normas técnicas, ou de limitação de forma
alternativa para a sua_expressão;
N-a integração de um programa, mantendo-se suas características esSenciais, a um conjunto aplicativo ou operacional tecnicamente indispensável às peculiaridades do usuário, vedada
a ubliz.flção, transmissão a terceiros, ou qualquer
gênero de cópia do conjunto ao qual se integra
o programa.
Art. 99 O cãdaStramento de que trata esta lei
é coiidição prévia e essenC:lal à:
1- circulação e comercialização, a qualquer títu1o, de programa para computador:
11- validade e eficácia de quaisquer negócios
jurídicos relacionados a programas;
lli- produção, quando for o caso, e sem prejuízo de outros requisitos e condições estabelecidos em lei, de efeitos fiscais e cambiais e leQitimação de pagamentos, créditos ou remessas do
preço desses negódos~
Art. 1O. Às empresas que_ não se enquadrem
na definição de empresa nacional, o cadastramenta para -Corri.ercialização será concedido exclusivamente a programas de computador que
se apliquem a equipamentos produzidos no Pais
ou no exterior e aqui comercializados por empresas dessa mesma categoria._
Art 11, Será tomado sem efeito, a qualquer
tempo, o cadastramento de programa:
1- por sentença judicial;
U:-por ato administrativo, quando comprovado que as informações apresentadas pelo inte~:es
sado, para instruir o pedido de cadastramento,
não são verídicas._
Art 12. A Secretaria Especial de Informática
-SEI, poderá cobrar emolumentos pelos serviços de registro e de cadastro, conforme tabela
própria a ser aprovada pelo Ministério da Ciência
e Tecnologia.
Art. 13. Os suportes físicos de programa e
respectivas embalagens, assim como os contratos a eles ~fe~entes, deverão consignar, de forma
facilmente legível pelo usuário, o número de ordem de cadastro e o prazo de validade técnica
da versão comercializada.

Art. 14. O titular dos direitos de comercialização de programas de computador, durante o
prazo de validade técnica da respectiva versão,
·fica obrigado a:
"i- divulgar, sem ônus adicional, as_ correçÇ)es
de eventuais erros;
.n- assegurar, aos respectivos usuários, a prestação de servlços técnicos complementareS relativos ao programa.
Art. 15. O- tltuliar dos direitos do programa,
dwante o prâzo de-validade técnica tratado nos
artigos imediatamente anteriores, não poderá retirá-lo de circu1ação comercial, sem a justa indenizaçã~ d~ eve!ltuais preju~ cau~dos a terceiros.
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Art. 16. Os sucessivos titulareS dos .direitos
relcitivos aos programas e à suã'c0n1ercializaçao
respondem solidariamente, perante o usuário, durante o prazo dos contratos ou ele lke_nça, pela
qualidade técnica adequada, bem como pela qualidade da fixação ou gravação.
Art. 17. A exploração económica de programas_ de computador, no País, será objeto_de contratos de licença ou de c:essão, livremente pactuados entre as partes, e nos quais se fixará, quanto
aos tributos e encargos ~xigíveis no País, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos.
Parágrafo único. Serão nulas as cláu~ulas
que:
-a) fixem exclusi\ddade recíproca;
b) limitem a produç4o, distribuição, comercialização, ou exportaçãÓ;
c) eximam qualquer dos contratantes da responsabilidade por eventuais ações de terceiros,
decorrentes de vícios, defeitos ou violação de direitos de propriedade intelectual.
Art. 18. A comercialização de programas de
computador, ressalvado_o disposto no art. 10 desta lei, somente é permitida a empresas nacionais,
que cel~brarão com os fornecedores estrangeiros
os-=--.contratos de cessão de direitos ou licença,
nos termos desta lei.
_
_
Parágrafo único. A aprovação, pelos órgãos
competentes do Poder Executivo, dos atas e contratos relativos à comercialização de programas,
salvo quando celebrados entre empresas nacionais, é condição prévia e essencial para:
a) permitir a dedutlbilida_de ftscal, respeitadas
as normas previstas na legislação específica;
b) possibilitar a remessa ao exterior dos montantes devidos, de acordo com esta lei e demais
disposições Jegais aplicáveis;
c) posSibilitar o cadastramento do_ programa.
Art. 19. A aprovação e a averbação só serão
concedida:s aos atos OLJ: cQntratQs, relativos a programas de origem,ext~ma, que estabelecerem
remuneração do autor ou cessionário r~sidente
ou _domiciliado no exterior, a preço certo por cópia
implantada e respectiva documentação técnica,
que não excederá o valor médio mundial para
a distribuição do mesmo produto, não sendo permitido pagamento percentual, ou calcu1ado em
função de produção, receita ou___Lu__cro do c:esslonário ou do usuádo.
_ _
_
§ 1" Excluem-se da~-permissão deste artigo
as empresas não nacionais, a elas assegurada,
em decorrência da comercialização permitida pelo art 1O, a remessa de divisas prevista nas disposições e nos limites da Lei n" 4.131, de 3 de
setembro de 1962, e legislação posterior.
-§ 29 No caso de comercialização ao público
consumidor em geral, a nota fts~<)l regular, emitida pelo titular dos correspondentes direitos ou
seus ·enventuais representantes, consignando o
usuário fmal do programa e os demais dados
exigidos pela legislação pertinente, será suficiente
para permitir os pagamentos previstos no caput
deste artigo.

Art. 20. É permitida, mediante prévia aprovação da Secretaria Especial de lnfol'mática -SEI,
a importação ou o internamento, conforme o caso, de cópia única de programa de computador,
destinada ao cadastramento ou registro_no Pais,
ou utillzação exclusiva pelo usuádo finai.
Art. 21. Nos casos em que houver transferência de tecnologia de programa d~_c:?mputador,
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será obrigatóda, inclusive para fins de pagamento

e dedutibilidade da respectiva remuneração, e demais efeitos previstos nesta lei, a averbação do
contrato no Instituto Nacional de Propriedade In-

dustrial - INPI.
Parágrafo único. Para a averbação de que trata este artigo, além da inexistência de capacitação
tecnológica nadonal, é obrigatório o fornecimento da documentação completa, em especial do
c6digo-fonte comentado, memorial descritivo, especificações_ funcionais e internas, dia_gramas, flu-

xogramas e outros dados técnicos necessários.
Art. 22. Violar direitos à propriedade intelectual de programas para computador:
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Art. 28. Prescreve em 5 (cincO) anos a ação
dvel por ofensa a direitos patrimoniais do autor.
Art. 29. No mesmo prazo, prescrevem as
ações fundadªs em inadimplemento das obrigações decorrentes, C:orltado Q prazo da data
a) que constitui o termo final de validade técni~
ca da versão posta em comércio;
b) da cessação da gai'antia, no caso de programa desenvolvido e elaborado por encomenda;
c) da liceriça de uso de programa.
Art. _30. .Çsta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 31. Revogam-se as disposições em contrário._

Pena- detenção, de 6 (seiS) mese& a 2 (dois)
MENSAGEM N" 777, DE 1986
anos, e multa.
Art 23_. Importar, em qualquer suporte físicO-_
inclusive por telecomunicação, expor, manter em
Excelentíssimos Senhores Membros do Condepósito para comercialização ou comercializ,ar,
gresso Na,_cional:
a qualquer titulo, programa de origem externa,
Nos termos do art. 51 Qa Constituição, tenho
não cadastrado:
a honra de S!Jbrneter à deliberação àe Vossas
Pena- reclusão, de 1 (urn) a 4 (quatro) anos,
Excelências, acompanhado de Exposição de Moe multa.
tivos do Ministro de Estado da Ciênçia e TecnoArt. 24. A açào penal, no crime previsto no
lo-gia e do Consultor-GeJ.ai da República_! o anexo
art. 22 desta lei, é promovido mediante queixa,
projeto que "dispõe quanto à proteção da propriesalvo quando praticado em prejuízo da União, Dis-.
dade intelectual sobre programas de computatrito Federal, Município, autarquia, empresa públidores e sua c:omercialização no País, e dá outras
ca, sociedade de economi" mfsta ou fundação
provídênclas·~.
sob supervisão ministerial.
Brasilila, 9 de deze_mbro de 1986.- José SarParágrafo único. A ação penal e as diligências
ney
preliminares de busca e apre-ensão, no crfme preE.M.n'40
visto no art. 22, serão precedidas de vistoria, poEm 5 de dezembro de 1986
dendo o juiz ordenar a apreensão d~ cópias produzidas ou comercializadas com violação a..,direito
do autor, suas versões, mantendo em depósito,
Excelentíssimo Senhor Presidente da (5epübli-.
reproduzindo ou comercializando.
c::a:
Art. 25. Independentemente da ação crimiTemos a honra de submeter à c::onsideração
nal, o prejudicado poderá intentar ação para proide Vossa Excelêncja anteprojeto de lei que versa
bir ao infrator a prática do ato incriminado, com
sobre _a tutela_juridica dos direitos da propriedade
a cominação de pena pecuniária para o _caso de
intelectual de programas para computador (softtransgressão do preceito (art. 287_ do Código de
ware) e disciplina a exploração económica dessa
Processo GVI1).
_ ~
espécie de criação industrial em _abstrato, dando
§ }9 A ação de abstenç_ão_ de prática de ato
efetiva pi'otéção ao direito do_ autor nacional ou
poderá ser cumulada com a de perdas e danos
estrangeiro.
pelos prejuízos decorrentes da ínfração.
Pareceu-nos prudente, ne_sta etapa do desen:.
§ 29 A ação cível, proposta com base em viovolvimento tecnológico brasileiro~ acompanhar a
lação dos direitos relativos à propriedade intelectendência mundial de tutelar os _programas se-_
tual sobre programa de computador, correrá em
gundo regime adaptado à regência legal das
segredo de justiça.
_
.
obras imateriais, paralelas aos direit9s autorais,
§ 39 Nos procedimentos cívejs, as medidas
não obstante a_circunstância de ser ele obra emicautelares de busca e apreensão observarão o
nentemente utilitária e de se!Vir, não raramente,
disposto no parágrafo únir;:o do art. 24 desta lei.
de veículo indissociável de tecnologias de aplica§ 49 O juiz poderá conceder medida liminar,
ção final, passíveis, em certos casos, de privilegiaproibindo ao infrat.or_a prática do ato incriminado,
bilidade.
nos termos do caput deste artigo, independenSeguramente, essa tendência de adoção do retemente de ação cautela( preparatória.
gime derivado do direito autoral, no momento,
§ 59 Será responsabilizado por perdas e da~
à falta de ato internacional especffico, poderia
nos aquele que requereu e promover as medidas
com o tempo, ser revista, de sorte a se obter
previstas neste e no artigo anterior, agindo_ de
mais adequada proteção para tais propriedades.
má fé ou por espírito de emulação, capricho ou
E põe-se fim imediato, inclusive através de tipificaerro grosseiro, nos termos dos arts. 16, 17 e 18
çõeS penais, à prática de desvios_ no dever de
do Código de Processo Civil.
probidade que a todo país civilizado cumpre na
Arl 26. As ações de nu(ídade d_o resgístro ou
convivência internacional, e onde _o Brasil firmou,
do cadastramento, que correrão em s~gredo de
no governo de Vossa Excelência, bases amplas
justiça, poderão ser propostas por qualquer, intede respeito e credibilidade.
ressado ou pela União Federal.
Decorre desse fato o anexo anteprojeto, que
Parágrafo único. Para as ações d~ nulidade,
propõe solução adaJ?tada aos direitos autorais,
_
_ sem incluí-la na lei especial. Cuidou-se Qe evitar,
é competente a Justiça Federal. _
Arl 27. A nulidade do registro c:onstitui maténo entanto, a rápida obsolescência dessa solução,
ria de defesa nas ações cíveis ou cri~inais relatisubmetendO à disciplina legal os referidos progra~
vas à violação dos direitos de autor de programa.
mas, ainda quando projetados, desenv~Jvidos e

elaborados~ de

for_ma auton:aati:zada. Releva ~q_tar
que a proposta atende às recomendações do
Conse1ho Nacional de Informática e Automação,
através do Parecer n9 001/86, de 26 de agOsto
de 1986, e qUe foram juridicamente adequadas
à discíj>liila do difelto autoral, sem-que este incida~
por inteiro, nO reg"ime de _tUtela instituído pelo
projeto.
_
_
_
_
Protegendo os Programas para cOmputadores
e os_titulares de seus direitos, independentemente
de sua origem ou nacioilalidade, bem ássim sem
quaisquer formalidades, o anexo anteprojeto torna explícitas e efetivas as mats extensas garantias
aos usuários, como Contrapartida necessária dos
direitos que a soCiedade brasileira está outorgando a seus titula_res.
.
Esses progi'ama-s, ademais, são componentes
imateriais dos sistemas de tratamiú'liO da'iilfõrma.:
ção. Por esse r:notivo, é iniprescindível que o Estado discipline, segundo os interesses de seu desenvoMmefi(o económico e tecnológico, as opera~
ções de Ímportação e circulação de_ programas,
atendJdas as prescrições da Ie_gfslação atinen{e
à infcin'nática ~(Lei n? 7.232, de 29 de oUtubro
de 1984, e Plano Nacional de Informática e Automação - Planin, aprovado pela Lei no 7 .463, de
27 de abril de 1986), bem assim as operações
relativas a tecnologia em geral.
Incentiva, ainda, o. projeto o desenvolvimento
da pesquisa e da capadtação nacional, em contrapartida da abertura comercial que propicia às empresas brasileiras.
_
Assim é que, seja pela tutela adequada dos
direitos de propriedade do aut.Qr_ dos programas,
seja pela simplificação dos proCedimentos administrativos, estah.clecem-se condições fayoráveis
ao-internamento_ e à criação, no País, deSse produto tecnológico, de importância relevante às atividades científic_as e produtivas internas, assegurando-se os direitos de comercialização às empresas nacionais, r:nediante o pagamento dos devidos
direitos aos titulares estrangeiros. NâQ s~ impede,
porém, a comercialização por empresaS estrangeiras, dos programas tíPicos de equipamentos
por elas produzidos no País ou utilizáveis por computadores _do mesmo porte.
É o que propomos. Com protestos de .profundo respeito, -Renato Archer, Ministro de Estado da Ciênç[a e.:Tecnologia -Saulo Ramos, Consultor-Gerarda República._
1EXTO ORIGINAL:

Dispõe quanto à pi'Oteção da proptie·
dade intelectual sobre programas para
computadores e sua oomerclallzação no
País, e dá outras provldêndas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o São Uvres, no país, a produção e a
comercialização_ de programas para computadores (software), de origem estrangeira ou nac:lonal, assegurada integral p~ç_ão aos titulares dos
respectivos direitos, nas condições estabelecidas
nesta lei.
Art. 29 O regime de proteção à propriedade
intelectual, de que trata esta lei, pauta-se pelos
princípios dos direitos autorais, aplicados às obras
artísticas, literárias e científicas adaptando suas
normas às peculiaridades IOererttes aos progra~
mas para computadores.
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Art. 39 Para a comercializaçi'lo de que trata
o artigo 1'", é obrigatório o prévio cadastramento
do programa ou conjunto de programas pela Se-
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so, em primeiro grau, ao Ministro de E_stado competente e, em segunda instância, ao ConselhO
Nacional de ln(ormática e Automação.
cretaria Especial de Informática, que o:s classiArt. 7~ Não constituem ofensa aos direitos do
ficará em diferentes categorias, Conforme sejam
autor de programa para computadores:
desenvolvidas no país ou no exterior, em asSocia1- a reprodução de cópia legitimamente adção,_ ou não entre empresas estrangeiras e nacio- quirido, desde que indispensável à utilização adew
nais, definidas estas pelo artigo 12 da Lei no 7.232, quada do programa;
de 29 de outubro de 1984, e artigo 1 9 do DecreII- a_ citação parcial para fins didáticos, diesde
to-lei 0° 2.203, de 27 de dezembro de 1984. que identificados o autor e o programa a que
§ ]o No que diz respeito à proteção dos direi- - se:_refere;
tos intelectuais, não se estabelecem diferenças
DI- a ocorrêncià de -~emelhança de programa
entre as categorias referidas n~s~ artigo, a~ quais
a_ o_utro pré-existente, se aquela decorrer de condi-:
serão _díversíficad.as para efeito de financiamentos
danamentos ir'npostos pelaS _características técnl~
com recursos públicos, incentivos fiscais, comercas do projeto construtivo ou pelas condições
cialização e remessa de lucros ou pagamento de
de funcionamento da máquina ou, ainda, da obdíreitos aos seJJ,s titul<u:e~ c;lomiciliados no exterior,
servância de preceitos legais ou regulamentares
conforme o caso.
·
ou de normaS técnicas pertinentes à aplicação
§ -~ O cadastrame_n_tº de que trata este artigo
a que se cl.estine o programa,
·
e a aprovação dos atas e contratos referidos nesta
Art. 8" O çªda.Walnento de_ que trata esta lei
lei serão condicionados, pela Secretaria Especial
é condição prévia e essencial à:
·
de Informática:
I - circulação e.!:omercialização, a qualquer tía) à apuração da inexistência de programa
tulo, de programa-para computador;
__
funcionalmente equivalente, desenvolvido no País
n-c~_@dé e eficácia de ql]aisquer negócios
por empresa nacional;
jurídicOs re1ad0nados a programas;
b) ao investimento em pesquisa e desenvolIII~ produção; quando for o caso, e sem previmento tecnológico pela empresa nacional que
juízo de outros requisitos e condições estabeleexplore a comercializaç&_o_.de programas de oricidos em lei, de efeitos fiscais e çambiais ~)E:giti
gem estrangeira.
·
m:ação de pagamentos, crêditos ou remessas do
Arl 4 9 E assegurada, Pelo prazo de' 25- ariOs,
preço desses negócios;
a tutela dos dlreitos relativos aos programas para
Arf. 9'? Às empresas que não se enquadrem
computadores, contado de seu lançamento no
na, 4efi.nJs:ão de empresa nacional, o cadastramercado e, quando estrangeiros, a partir do lançamenta, para livre comercialização, será concedido
mento no país de origem.
exclusivamente a programas para computador,
§ 1" A proteção aos díreitos, de que trata esta
que se apliquem a equipamentos comercializados
lei, independe de registro -ou cadastramento na
no País por empresa dessa mesma Categoria.
Secretaria EspeCial de Informática.
M _10. Será tomado sem efeito, a qualquer
§ ~ Os dU'eitos atribttídos porra esta lei aos
tempo, o cadastramento de programas:
estrangeiros, domiciliado§ no exterior, sjo ass~
I - por sentença judicial;
gurados desde que o país de origem do programa
II- por ato administrativo, quando comprovaconceda aos brasileiros -e _estrangeiros domicido que as informações apresentadas pelo interesliados no Brasil direitoS ~ufValentes, em extensão
sado_. para instruir o pedido de cadastramento,
e duração,- aos estabelecimentos nó caput deste
não são verídicas.
. _
artigo.
Art 11. A Secretaria Especial de Informática
§ 3? Para segurança imediata de seus direitos
poderá C:obr<Jr emolumentos pelos serviços de
relativos a programa, o respectivo titular poderá
registro e de_ cadastr_o, conform~ tabela própria
registrá-lo na Secretaria Especial de Informática
a ser aprovada pelo Ministro de Estado da Ciência
ou em outro órgão por ela credenciado. O interese Tecnologia.
sado apresentará os dados e elementos que, a
Art. 12. Os suportes físicos de programa e
seu juíZo, caracterizem a criaÇão independente
respectivas embalagens, assim como os contrae a identidade do programa.
tos a eles referentes, deverão consignar, de forma
§ 4 9 O registro de que trata o parágrafo ante~
facilmente legível pelo usuário, o número de oróor é invioláv~I. dele nã_o se extrairá c:ertidãoJ a
dem de cad~tro e o prazo 4e validade técnica
não ser por ordem judicial ou a requerimento
da versão comercializada.
.
do próprio titular,
Art__. __13. _O .titular _dos direitos de comerciaArt. 5~ Quando autorizada~_ a reprodução e
lização de programa para computador, durante
comercialização, o titular dos direitos relativoS a
o prazo de validade técnica da respectiva _versão,
programa não po-derá retirá-lo de circu1ação nem
fica obrigado a:
opor-se a_ modificações tecnológicas, aperfeiçoa1- divulgar, sem ônus acüdonal, as correções
mentos e variantes efet~QS. pelo terceiro autoride eventuais erros;
zado a reproduzi-lo ou a come_r_cja!@.:Jp. ________ _
11-=-:'-ªssegurar, aos respectivos usuários, a presParágrafo_ único, Os di~itos sobre as modifi.:
tação de_seMçàs técnicos complementares relaticações tecnológicas e derivaçõe~- pertencerãO à
vos ao programa.
pessoa autorizada que as fiZer e- que os _exercerá
Art. 14, Os sucessivoS titulares dos direitos_
autonomamente. .
,
__
- _
reléltivos aos programas e à sua comercialização
Art. 6? O cadastramento, para os fins e efeitos.
respOhdem solidariamente, perante o usuário, dudo artigo 3?, terá validade mínima de três anos
rante o prazo dos contratos ou de licen_ç:a, pela
e poderá ser renovado, a critério da Secretaria
qualidade técnica adequada, bem como pela quaEspecial de Informática, observado o disposto no
lidade da fiXação oU gravação.
§ 2:1 do mesmo artigo.
.
_-Ait,--15~ A exploração ecónômlca -de proQrãParágrafo único.- - Contra. o irideferinien10 do
mas para computador, no País, será objeto de
cadastramento ou de sua renovação caberá re<:ur-
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contratos de licenç:a,au_de cess.ão, livremente pacw
-tu.ados entre.as parteS.._e_nos quais se fixará, quan-to aás tributos e. ~ncargos .exigíveis no País, a
~ponsab!li~ade pelos respectivos pagamentos.
Parágrafo único. Serão nulas
cláusulas
que:
a) fiXem exclusividade recíproca;
b) limitem a pr'Odução, distribuição, comerdaliUlção_ ou exportação~ __
_ _
, ______ _
c) eximam qualquer dos contratantes da res~
P<=Jnsabilidade por eventuais aç:ões de terceiros,
decOrrentes de vícios, defeitos ou Violação de direitos de propriedade intelect®L_ _
_M 16. A come~:<=ializaçãci de programas para computador, ressalvaclo o clisposto no art. s~.
somente é permitida a empresas nacionais, que
celebrarão com os fornecedores estrangeiros o_s
-éOnttátoS dé -Cessão de direitos ou licença, nos
tem10S de$ia lei,
Parágrafo único. A aprovação, pelos órgãos
comjJeterites do Poder Uec-utivo, dos atas e-contrqto~ ~ela~vos &_ ~omercialização de programas,
salvo quarido- celebrados ent_re empresas nacionais, é condiçãõ prévia e essencial para:
a) permitir a dedutibilidade fiScal, respeitadas
as normas previstas na legis1ação especifica;
b) possibilitar a remessa ao exterior dos montantes devidos, de acordO com esta lei e demais
dis'Çiósições legaiS aplicáveis;
'·- ·c) P~ssibi_!itar o cadastiamento do prógrama.
Art 17.--Ã aprovação e a averb~çãOsó serão
concedidas aos atas ou contratos, rel'ª-tivos a pro--grama de origem externa, que es_tabélecerem remuneraç-ão do autor ou cessionáriõ residente ou
domiciliado _no ~erior, a preço certo-por cóPia
_implantada, que não exc:ederà o valor méd!_o mundial para a distribuição -do -mesmo produto, não
serido permitido pagamento percentUal. ou calculado _em função de produção, receita ou lucro
do Cessioiláffõ. ou do usuário, nerrt àdmi~do pagamento pela documentação técnica associada ..
§ 1? Excluem-se da permissão deste artig-o
as empresas não-nacionais, a elaS assêgtifada,
em _d~corrênda da comercializaÇão periilitiâã p"e~
lo a_a; ~. a·rêlnessa de éliWas prevista nas disposições e nos limiteS da Lei n9 4.131, de 3 de
setembro de. 1962, e legislação posterior.
§ ~ No caso de comeccialização ao -p.úblico
cons_umidor em geral, a nOta fiscal regular, emi·
tida pelo titular dos correspondentes direitos ouseus_ eventuais representantes, consignando o
usuário final do programa e os deffiais dados
exigidos pela legislação pertinente, será suficiente
para permitir os p-ãgariientos previstos ho caput
deste artigo.
- --=
Art. 18. É permitida, mediante pfévia aprova~
ção da Secretaria Especial de Informática, a importação ou o internamento, .conforme o ~aso,
d~ cópia única de p~ograma para. computador,
destinada_ ao cadastramento ou registro nç País,
ou utillzação exclusiva pelo usuário final.
Art. 19~ !':los casoo em que houver transferência de· tecnologia de programas para computador, será obrigatória, inclusive para finS qe pagamento e deduttbilidade da respectiva remuneração-, e del:nãis Etfeltos_ previstos nesta lei, a averbação do contrato no Instituto Nacional d~ Proprie- _
dade Industrial - INPL
Parágrafo único. Para a averbação de que ~tra
ta este artigo, é obrigatório o fornecimento da
docuinentaÇão completã, em especial d.o código.fonte comentado, memorial descritivo1 especifi-
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cações funcionais e internas, diagramas, fluxogra~
mas e outros dados técnicos necessários.
Art. 20. Violar -direitos à propriedade intelectual de programas para computador:
Pena - detenção, de seis meses a dOis anos,
e multa.
Art 21. Importar, em qualquer suporte frsico,

inclusive por telecomunicação, expor, manter em
depósito ou receber para comercialização ou co..-: _
mercializar, a qualquer título, programa de origem
externa, não-cadastrado:
Pena- reclusão, -de um a quatro anos, e multa.
Art 22. A ação- penal, no crime previsto no
art 20, é promovida mediante queíxa, salvo quando praticado em prejuízo da União, Estado, D!sbito Federal, município, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista o_u_ ft,~.lidação
sob supervisão ministerial.
Parágrafo único. A açã.o penal e as diligências
preliminares de busca e apreensão, no crime previsto no art 20, serão precedidas de vistoria, podendo o juiz ordenar a apreensão das cópias produzidas ou comercializadas com violaç!o a direito
do autor, su.as versões e derivações, em poder
do infrator ou de quem as esteja expondo, mantendo em depósito, reproduzindo ou comercializando.
Art. 23. Independentemente da açào Criminal, o prejudicado poderá intentar aç!.o para proibir ao infrator a prática do ato incriminado, com
a cominação de pena pecuniária para o caso de
transgressão do preceito (art. 287 do Código de
Processo Civil).
§ lo? A ação de _abr:tenção de prática de ato
poderá ser cumulada com a de perdas e danos
pelos prejuízos decorrentes da infração.
§ 29 A ação -cível, proposta com base em violação dos direitos relativos à propriedade intelectual sobre programa para computador, correrá
em segredo de justiç~.
§ ~ Nos procedimentos ci_veis, _as medidas
cautelares de busca e apreensão observarão o
disposto no parágrafo único do art. 22.
§ 4-? O juiz poderá conceder medida liminar,
proibindo ao infrator a prática do ato incrimjnado,_
nos termos do caput do art. 23, Independentemente de ação cautelar preparatória.
§ 5-? Será responsabilizado por perdas e danos aquele que requerer e promover as medidas
previstas neste e no artigo anterior, aQindo de
má fé ou por espírito de emulação, capridro ou
erro grosseiro, nos t~nnos dos arts. 16, 17 e 18
do Código de Processo Civil.
Art. 24. As ações de nulidade do registro ou
do cadastro, que correrão em segredo de justiça,
poderão ser propostas por qualquer interessado
ou pela União Federal.
Parágrafo único. Para__as a_ç.õe_s de n_u_lidade,
é competente a Justiça Federal.
Art. 25. A nulidade do registro COQSti~ui J}"laténa de defesa, nas ações cíveis ou criminais relativas à violação dos direitos de ª!J.tor de programa.
Art. 26. Prescreve: em cinco anos a <;ção civel
por ofensa a direit;>s patrimoniais do autor.
Art. 27. No mesmo prazo, prescrevem as
ações fundadas em inadimplemento das obrigações decorrentes, contado o prazo da data:
.
a) que-constitui o termo fmal de validade técmca da versão posta em comércio;
b) de cessação da garantia, no caso de programa desenvolvido e elaborado pot encomenda;

c) da licença de uso de programa.
_28", __ Esta lei entra em vigor na data _de
sua publicação.
Arl 29. RevoJ!am-se as disposições_ em con~
trârio.

_ArL

_LEGJSIAÇÃO aTADA
_ 1,EE N• 7232, DE 29 DE
OUTUBRO DE 1984

do caput e dos itens I e II do art. 12 da referida
Lei e que, em rel&ção -ao re.quisito de controle
de capital, tenham, no mínimo, 2/3 (dois terçps)
das ações ordinárias e igual percentagens da
aç:ões preferenciais com=direlto .:f voto ou a dividendos fixos ou mínimos e 70% (setenta por c~_n
to) do capital social, sob a titularidade de:
I) pessoas natwals, residentes e domicüia~s
n:o País;
.
II) pessoas jurídicas- de direitó privado, córiSti·
tuídas e com sede e foro no País, que preencham
os· requisitos definídos neste artigo, para seu enquadramento como empresa nacional.
UI) pessoas jurídicas de direito público interno;
IV) fundações constituídas e com sede e foro
no País, instituídas e ·adminiStradas pelas pessoa:sreferidas_nas alineas anteriores;
§ }9 As ações_con:espondentes ao limite mínimo de 70% (setenta por cento) do capital social
inclusive as compreendidas nas percentagens de
2/3 (dois terçoS} c;las .,_ções._ ord_inárias e de 2/3
(dois terços)_ das ações preferenciais com direito
de voto ou a dividendos fiXos ou mínimos, guardarão a forma nominatiVa, podencto ser escriturais
ou representadas por certificados,
§ 2~> A alienação do controle das empresas
nacionais do setor de inform~tlca, inclusive das
companhias abertas equiparadas, está sujeita a
prévia autorização da Secretaria Especial de lnformática-SEI,_sem prejUízO, quando for o caso,
da competência da _Comissã_p de Yg~;lores 1!\obiliá:::
rios- 0/M, no interesse d.e asegurar tratamento
equitativo aos acionistas minoritários de companhias abertas. _

___

Dispõe sobre a Política Nadonal de Informática e dá outras providências.

.........................................................._._.
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Art. 12. Para os efeitos desta Lei, empresas
nacionais São as pessoas jurídicas cohstituídas

e com sede no País, cujo controle esteja, em caráter permanente, exclusivo e incondicional~ sob a
titularidade, direta ou indireta, de pessoas físicas
residentes e_domi$:_ili_.,das no Pais,_ ou por entidades de direitO-público interno, entendendo-se controle por:
I - controle dedsódo ::-o exercício, de direito
e de fato,~_çio poder de eleger administradores
da sociedade e de dirigir o funcionamento _dos
órgãos da_ empresa;
II- contt:ole tecnológico- o exercicio, de direito e de fato, do poder para _9esenvolver, gerar,
adquirir_e transferir e variar de tecnologia de produto e de--processo de produção;
-- - m- controle_de ~apita1- a detenção, direta ou
inçiireta, da totalidade do capital, com direito efetivo ou potencial de voto, e de, no mínimo, 70%
(Se-tenta por cento) do capital social.
§ 19 No caso de sociedades anônimas de capital aberto, as ações com direito_ a voto _ou a
dividendos fixos ou mínimos deverão corresponder, nó mínimo, a 21'3 (_dois terços} do capital
social e somente poderão ser propriedade, ou
ser subs<:;rita:;; ou adquiridas por:
a) pessoas físicas, resktentes e domiciliadas
nó País, oü entes de direito público interno;
-- -b f -pesSoas jutldicas· de direito privado, conStituídas e com sede e__foro no País, que preencham
os requisitos definidos neste _artigo para seu_ enquadramento como empresa nacional;
c) pessoas-jurídicas de C;il~_ito público interno.
§ _2~ Ai. aÇ;õé? com direito a voto ou a dividendos fiXos Ol.l mínimos guarQarão a forma nominativa.

___

......... _............................
....-....
......... _........................- - -

Dlspôe sobre a equiparaçãO de companhias abertas a empresas nacionais definidas no artigo 12 da Lei n" 7.232, de
29 de outubro de 1984, nas condições
e para os efeitos que estabelece, e dá
outras providêndas.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 55, item II, da ConstiM
tWção, decreta:
ArL 1~" Para o efeito de habilitação aos incentivos fiscai_s e financeiros e demais medidas, previstos na Lei n'i' 7 .232, de 29 de outubro de 1984,
equipêlfélqrse a empresas nacionais as sodedades anónimas abertas, que atendam os requisitos

-

--~-

CÓDIGO DE PROCESSO CML
LEI N• 5.869, DE 11
DE JANEIRO DE 1973
LIVRO I
Do Processo de Conhedmento
TÍTULO!
Da Jurisdição e da Ação

Dos deveres das partes e dos
seus procuradOI'eS

....-.........-·-···
DECRETO-LEI N' 2.203,
DE 27 DE DEZEMBRO DE 1984

~

SEÇÃÓD_,..,...,..,..._._..._.----

Da ResponsabDidade das ~artes
por Dano Processual

Art. 16. Responde por perda-S e danos aquele
que pleitear de má fé como autor, réu ou interveniente.)
Art. 17. ReputaMse litigante de má fé aquele
que:
1- deduzir pretensão ou defesa, cuja falta de
fundamento não possa razoavelmente desconhecec,
II- alterar intencionalmente a verdade dos fatos;
III- oinitir intencionalmente latos eSsenciaiSao julgari1ento da causa;
IV- usar do proceSSo coin o intuito de_ conseguir objetivo ilegal;
V- opuser resistência injustificada aO andamento do proc-esso;
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VI- proceder de modo temerário em qualq~er
íncidente ou ato do processo;
__ _
VII- provocar incidente_s_manifestamente infundados.
Art 18. O litigantê_de má fé in_den~<;trá à parte
contrária_ os prejUízos que esta sç_fr_eu, mais os
honorários advocatícios e todas as despesas que
efetuou.
__ _
_ __
.
j} 19 Quando forem dois ou mais os litigantes
de má fé, o juiz condenará cada uma na proporção
do seu respectivo interesse na causa, ou solídariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte
contrária.
_
§ 29 Não tendo elementos para declarar, desde logo, o valor da indenização, o juiz mandará
liquidá-la por arbitramento na execução.

..................--ltrULO ViJí~"~·
Do Procedimento Ordinário

registro de capitais estrangeíros, qualquer que se-

ja sila {arma âe ingresso no Pais, bem como de
operações financeiras com o exterior, no qual serão registrados;
_ .
a) os capitais estrangeiros que ingressarem no
Pais sob a~ fOrrria -de invêStiménto direto ou de
empréstimo, quer em moeda, quer em bens;
b) as remessas feitas p~a o exterior com o

retomo de capitais ou- como rendimentos de.sses
-Capitais, lucros, dividendos. juros, amortizações,
bem como as de royalties, de pagamento de
assistência téCniCa, o_u por qualquer outro título

que para fora do Pais implique transferêncfa de
rendimentos;

c) os reinvestimentos de lucros dos capitais
eStrangekos;

-

d) as aherações do valor monetário do capital
das empresas procedidas de acordo com a legislação em vigor.
Parágrafo único. O registro dos reinvestimen-

......... ~ ............,.. __ ......... _ _ _ ,_ _ _ __,._

tos a que se refere a letra c será devido, ainda
Se-ttate dê pessOa jurídica coril~S"e.de 11.Q 6r-ª~il

-~e
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pectivo e de seU respectivo registro, cabendo à
Sumoc impugnar ·e recusar a parte da taxa que
_exceder à ~ vigorante no- mercado financeiro
de onde procede o empréstimo,_ crédito ou fmanciamento, na data de_ sua realização, para operações do mesmo tipo e condições.
Art. 9? As pessoas rLSJcas e_ jurídiCas; que· desejarem fazer transferências para o exterior a título
de Iuc r_os, dividendos, j~os, amortizações, royal~
ties, assistência técriica, cientifica, administrativa
e semelhantes, deverão submeter aos órgã9s
competentes da Surnoc e d,a Divisão de Irnpostos
sobre a Renda, os contratos e documentos que
forem c_onsid_erados necessários para justifiCar a
remessa.
Parágrafo único. As reme$sas para o exterior
dependem do registro da empresa na Surnoc _e
de prova do pagamento do imposto- de renda
que for devido.
Art. _JO. O Conselho _çia Superintendência da
Moeda e do Crédito poderá, quan9o considerar
ne.cessário, verificar a assistência técnica administrativa ou semelhante, prestãda a irTiPreSãSestabelecidas no Brasil, que impliquem remessas de
divi.§as _para o exterior, tendo_ em vista apurar a
efetividade dessa assistên~ia.
Art. 11. Atransferência para o pagamento de
royalties devidos por patentes_invenção, marcas
de indústria e comércio ou outr.os títulos da mes-ma espécie, depende de prova, da parte do interessado, de que os respectivos privilégios não ca~
ducaram no País de origem.
Art. 12. As somas das quantias devidas a títu~
!o de royaltles pela exploração de patentes de
invenção ou uso de marcas de indústria- e de
comércio e por assistência técniCa, cientifica, aâ~
ministrativa ou semelhante, poderão _ser dedu~
zidas nas declarações de renda, para efeito do
art. 37 do Decreto n~ 47.373,- de 7 de dezembro
de 1959, até o limíte máximo de cinco por cento
(5%) da recei_ta bruta do produto fabricado ou
vendido.

mas filiada a empresas estrangeiras ou controlada
por maioria de ações pertencentes a pessoas fisic:as ou jurídicas com residência ou sede no estrangeiro.
.
____AJ;!, __ -~~ .Q ~istro de capi~is estrangeiros s~rá
M"2'87.Se-~"~;Mr pedir ; ..CondenaÇãO do~ efetuado_ na moeda do país de onde forem erigiréu a abster-se da prática de algum ato a tolerar
náriÓs e o doS reinVeStimentos deluCrOS eio moealguma atividade, ou a prestar fato que não possa
da nacionaL
_ - - .
·- __ _
ser realizado por terceiro, constará da petição iniI'arágrafo único. Se o ~apitál fàr -i-epresentãdo
ciaJ a <:aminação da pena de descumprimentO
Por bens. o registro _seráfeito pelo seu_ preço rio
da sentença.
país de origem ou, na fa1ta de comprovantes satis...............- - -...·----=---(a,_l_órioS,_seguhdo os vã.lores apurados na Contabi_............................~~---·------..-----·· _liQ~cl:~ dª empresa rec~Ptora do capital, ou ainda
Pela·~critério de à.vª-iiação que for de:~~rminaQ_o_
em regulamento.
LEI N• 4.131,
Art. 59 O rE:gisfro do investimento estrangeiro
DE 3 DE SETEMB&O DE 1962
será requerido dentro çte trinta d-~- da data c!e
seu__iogressó no país e- independente do paga·
menta de qualquer taxa ou emolumento. NomesDisciplina a aplicação do capital esmo prazo, a partir da dáta da aprOvação do respectrangeiro e as remessas de valores para
tivo registro contábil, pelo órgão competente da
o exterior.
§ 1ç Seiâo estabelecidos e revistos periodica~
empresa, proceder-Se-á ao· registro dos reinvesti·
mente, mediante- ato do Ministro da Paze"nda~ os
Faço saber que o CõnQfesso --Nacional decre': _ _mentes de lucros.
_
_
coeficientes pé"rêéfituaiS admitidos para as dedutau, o Presidente da República sandonou, nos
Parágrafo único. OS capitais estrangeiroS e restermos do § 2'" do art. 70 da ConstiJ:uição Fedet:_a_l - pectivos reinveStimentos 4_e lu_cros Já exístentes - ções a qUe se refere este affiQo, ·cOnsiderados
e eu, Aura Moura Andrade, Presidente do Senado
rio Eaí_s_ta_mbém estão sujeitos a registro, o qual os tipos de pfo"dução ou atividades, reunidos em
grupos, segundo o grau de essencia!idade.
Federal, promulgo de acordo_ com o disPosto no
será -requerido por seus proprietários ou respon- § 29 As deduções_ que este artigo trata, sefãO
§ 4-;o do mesmo artigo da Constituição, a s~uinte
sáveís, j)etas-~empr"esas em que- estiverem âplicaadmitidas quando comprovadas as <;{~spesas de
lei:
dos. dentro do prazo de 180 dias da data da publiassistênda té<:"níÇa, cientifica, administrativa ou
Art. 19 Consideram-se capitais estrangeiros,
cação desta. lei.
semelhantes, desde que efetivamente prestados
para os efeitos_ dessa lei, oS bens, máqUinas- e
Art. _6ç A Superintendência da Moeda e do
tais serviços, O_ero cqmo mediante _o con.trato de
equipamentos, entrados no Brasil, sem dispêndio
Crédito tomará a~ providências necessárias para
cessão ou Jicenç:a de_uso de marcas e de patentes
inicial de divisas, _desti(iados à produção de bens
que o registro dos dados a que se.. referem os
de invenção, regularmente r_egistrado no Pai~. de
ou serviços, beiin como oS recur_sos financeiros
aitigõs anteriores séjã- mantido atualizado, ficando
acordo com as prescrições do Código de Prqprie~
ou monetários, introduzidos no País~ para aplica·
as empresas obrigadas a prestar as informações
dade Industrial.
ção em atividades económicas desde que, em
que ela Jhe.s solicitar_.
ambas as hipóteses, pertençam a pessoas físicas
Ait. 7ç ConSidera-se reinvestimento, para os
~§- 3~ As despesas de assistência téchicã, cienou jurídi<:as residentes, domicHiadas ou com sede
tífica, administratiVa e semelhantes, som_~Ate po_efei!QS_de registro, as quantias que poderiam ter
no exterior.
. __
_
derão ser deduzidas nos -cincO primeiros af!OS
si® legalmente remetidas para o ext~ior, a titulo
Art. 2~ Ao capital estrangeiro que se investir
do funciOnamento da empresa: ou- da introdução
de rend_im_ent~.. e -não _o foram, sendo ãpliçadas
no País, será dispensado tratamento jurídico idênna própria empresa de que procedem ou em oude processo especial de produção, quando detico ao concedido ao capital nacional em igualmonstrada sua necessidade, podendo este prazo
tro setor da eçonomia nacional.
dade de condições, sendo vedadas quaisquer disser prorrogado até mais cinco aiiOs, par autoriDas Remessas de Juros, "Royalties"
criminações não previstas na presente lei.
zação do CoCl$~!ho da Superintendência da Moee por Assistência Técnica
da e do Crédito.
.
Do Registro dos Capitais, Remessas
Art. 13. Serão consideradas _como lucros dise Reinvestimentos
Art. 89 As remessas de juros de empréstimos,
tribuídos e tributados. de acordo com os art.s.
créditos e fmandameritbs serão_ Consideradas co43 e 44, as quantias devidas a título de royaltles
Arl 3'? Fica i_nstitu_ído, na Superintendência
mo amortização do capital na parte que exe..edepela exploração de patentes de invenção e por
da Moeda e do Crédito, 11Dl_Serviço especial de
rern da taxa de juros constante do contrato_ res~assistência técnica, dentífica, adminiStrativa ou
SEÇÃOII
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semelhante, que não satisfizerem as condições
ou excederem os limites previstos no artigo ante·
rior.

Parágrafo único. -Também será tributado de
acordo _com os arts. 43 e 44 o total das quantias
devidas a pessoas tisicas ou jurídicas residentes
ou sediadas no exterior, a título do uso de marcas

de indústria e de cornérdo.
Arl 14. Não serão permitidas remessas para
pagamento de royaJUes, pelo uso de patentes
de invenção_ e de marcas de indústria ou de comérdo, entre filiais ou subsidiárias de empresa

estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no
exterior ou quando a maioria do capital da empre-

sa no Brasil pertença aos titulares do recebimento,
dos royaltles no extrangeiro.
Parágrafo único. Nos casos de que trata este

artigo não é permitida a dedução prevista-no art
12.
Art. 15. A prática de fraUde aduaneira ou
cambial que resulte de_sub ou superfaturamento

na exportação ou na importaçãO de bens e mercadorias, uma vez apurada em processo adminiStrativo reguJar, no qual será assegurada plena defesa ao acusado, importará na aplicação aos responsáveis, pelo Conselho da Superintendência da
Moeda e do Crédito, de multa de até dez vezes
o valor das quantias sub ou superfaturadas. ou
da penalidade de proibição de exportar e importar
por prazo de um a cinco anos.
Arl 16. Fica o Governo autorizado a celebrar
acordos de cooperação administrativa com países
estrangeiros, visando ao intercâmbio de informações de interesse fiscal e cambial, ta[s como remessas-de lucros e royalties. pagamento de serviços de assistência técnica e semelhantes, valor
de bens importados, aluguéis de filmes cinematográficos, máquinas, etc., bem como de quaisquer
outros elementos que sirvam de base a incidências de tributos.
__ . _
Parágrafo único. -o Governo procurare. ceie-brar com os Estados e Municípios, acordos ou
convênios de cooperação fiscal, visando a uma
ação coordenada dos controles fisca[s exercidos
pelas repartições federais, estaduais e municipais,
a fim de alcançar maior eficiência na fiscalização
e arrecadação de qua~er tributos e na repressão à evasão e sonegação fiscais.
Dos Bens e Depósitos no Exterior e Das

Normas de ContabiUdade
Art. 17. As pessoas físicaS e jurídicas _domiciüadas ou com sede no Brasil, ficam obrigadas
a declarar à Superintendência da Moeda e do
Crédito, na forma que for estabeletida pelo respectivo Conselho, os bens e valores que possuirem nc;> exterior, inclusive depósitos bancários~ excetuados, no caso de estrangeiros, os que possuíam ao entrar no BrasiL
Parágrafo único. Dentro do prazo êl.e trinta
dias cootados da vigência desta Lei, o Conselho
da Superintendência da Moeda e do Crédito baixará instruções a respeito, fixando _o prazo de sessenta dias para as declarações iniciais.
Arl 1& AinobseNânciadopreceitodoartigo
anterior importará em que Os valores e depósitos
bancários no exterior sejam considerados produto
de enriquecimento ilfclto e como tais objeto de
processo criminal, para que sejam restituídos ou
compensados com bens ou valores existentes no
/
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Brasil, os quais __ poc:lerão ser_ seqüestrados pel_a
Fazenda Pública, na medida em que seja suficientes para tanto.
Art. 19. As pessoas flSicasoujurídicas, domiciliadas ou com sede no Brasil devei:ão, __ainda,
comunicar à Superintendência da Moeda e do
Crédito as _aquisições de novos bens e valores
no exterior, indicando os recursos para tal fun
usados.
~C!!"ágrafo único. An~:I_~m_~nte, até_6 dia_ 31 de
janeiro, cõmunicarãõ,- Cit.itrõssirri, à Sumoc o
montante de seus depósitos bancários no exterior,
a 31 de dezembro do ano anterior, com a justificação das variações neles ocorridas.
Art. 20. - Por ato regulamentar, o Poder Executivo estabelecerá planos de contas e normas gew
rais de contabilidade, padronizadas para grupos
homogênios de atividades adaptáveis às_ necessidades e possibilidades das empresas de diversas
dimensões.
Parágrafo único. __ ,Aprovados, por ato regulamentar, o plano de- contas as nOrmas gerais
contábeis a elas aplicáveis, todas as pessoas jurídicas do respectivo grupo de atividades serão obrigadas a observá-los em sua contabilidade, dentro
dos prazos previstos em regulamento, que deverão permitir a adaptação ordenada dos sistemas
em prática.
Art. 21. É obrigatória, nos balanços das empresas, inclusive sociedades anônimas, a discriminação da parcela de capital e dos créditos pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas, residentes,
domiciliadã:s ou com sede no exterior, registrados
na Superintendência da Moeda e do Crédito.
Arl 22. rgual discriminação será feita na conta de lucros e perdas, para evidenciar a parcela
de luCros, dMdendos, juros e outros quaisquer
proventos atribuídos a pessoas ftsicas oujuridicas,
reSidentes, domiciliadas o_u com sede no estran~
geiro, Cujos capitais estejam registrados na Supe- -" -·
rintendênda da Moeda e do Crédito.

e

Disposições Cambiai'!
Art. 23. AS-opei"ãções cafnbíais no mercado
de _taxa li_vre serão efetuadas através de estabelecimentos autorizados a operar em câmbio, com
a intelVenç:ão de corretor oficiai quando previsto
em lei ou regulamento, respondendo ambos pela
identidade _do cliente, assim tomo pela correta
classificação das informações por este prestadas,
segundo normas fiXadas pela Superintenência da
Moeda e do Cfédito. ·
§ 1o As operaÇões que não se enquadrem·
claramente nos itens espedficos do Código_ de
Gassificação adotado pela Sumoc, ou sejani classificáveis em rubricas residuais, como "'Outros".
e "Diversos", só põderã_o_ser realizadas através
do Banco do Brasil SA
· § 2 9 Constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, _ao corretor e ao cliente, punível
com multa equivalente ao triplo do valor da opera~
ção para cada um dos infratores, a declaração
de falsa identidade no formulário que, em número
de vias e segundo o modelo determinado pela
Superintendência da Moeda e do Crédito, ser xigido em cada operação, assinado pelo cliente e
visado pelo estabelecimento banc:ário e pelo cor•
retor que nela intervierem.
§ 3' Constitui infração, de responsabilidade
exdusiva do cliente, punível c_om multa equiva-
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lente a 100% (cem por cento) do valor da o..,~ra
ção, a declaração de informa,ções falsas 110-foilnu-lário a que se refere o § 29
§ 4' Constitui infraç:ã6, imputável ao estabelecimento bancádo e ao corretor que intervierem
na operação, punível com multa equivalente de
5_(cinco) a 100% (cem por cento) do respectivo
valor, para cada um dos lnfratores, a classificação
incorreta, dentro das normas fixadas pelo _Conselho_ da Superintendência da Moeda e do Crédito,
das informnaç:õ~ prestadas pelo cliente no formulário a que se refere o § 29 deste artigo.
§ 59 Em caso de reincidência1 poderá o Conselho-da Superintendência da Moeda e do Crédito
cassar a autorização para Operar em câmbio aos
estabelecimentos bancários que negligenciem o
cumprimento do disposto no presente artigo e
propor-à autoridade competente igual medida em
relação aos corretores.
_
_ __
§ 69 O teXfOQO presente artigo constará obrigatoriamente do formulário a que se refere o §

29 -

-

- -- --

-

- -.

----

--

Cumpre aos estabelecimentos bancários autorizados a operar em câmbio, transmitir
à S.u~ri~tendência da Moec!a e do Crédito, di~a~
mente, informações sob_re o montante de compra
e venda de câmbio, com a especificação de suas
finalidades, segundo a classificação estabelecida.
Parágrafo único. Quando os·compradores ou
vendedores de câmbio forem pessoas jurídicas,
as informaç9es estatísti<::as devem corresponder
exatamente aos lançamentos contábeís 'corres__
pond_entes, desta~_~_mpresas.
Art 25. Os estabelecimentos bancátios, que
deixarem de_ informar o montante exato das ope-rações realizadaS, ficarão ·sujeitos à mUlta até o
máximo correspondente a 30 (trinta) ·VezeS o
maior_salário mínimo atua1 vigorante no País, triplicada no caso de reim::idêncla.
Parágrafo único:-- A~ mUlta será imposta- pê:lO
lnspetor-Geral de Bancq_s, havençlo recurso de
seu ato, sem efeito _suspensivo, para o Conselho
de Superintendência da Moeda e do Crédito dentro do prazo de 15 (quinze} dias da data da intimaArt. 24.

ção.
Art. 26. No caso de infrações_Jepetidas, o lnspetorwGeral de Bancos solicitará ao Diretor Executivo da Superintendência da Moeda e do Cr_édito
o cancelamento da _autorização para operar em
câmbio, do establecimento bancário por elas res~
ponsável,_ cabendo a decisão fina] ao Conselho
da Superínteildência da Moeda e do Crédito.
Art. 27. O Cons_elho da Suj:jellntendência àa
Moeda e do Crédito poderá determinar que as
operações cambiais referentes a movimentos de
capital sejam efetuadas, no todo ou em parte,
em mercado financeiro de câmbio, separado do
mercado de exportação e importação, sempre
que a situação cambial assim o re_comendar.

ArL 28. Sempre que ocorrer giave desequilíbrio no balanço de pagamentos ou houver sérias
razões para prever"imihência de tal Situação, poderá o Conselho d?l_ Superintendência da Moeda e
do Crédito irnpor restrições, por prazo limitado
à importação e às remessas de r.endirnentos d_os
capitais estrangeirõS e, para este fim, outorgar
ao Banco do Brasil monopólio total ou pareia]
daS- operaÇõeS -de câmbio,__
§ 19 No caso previsto neste artigo, ficam v_edadas as remessas, a titulo de retomo de__capitais
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de ris.co, e limitada a 10% (dez por cento) sobre·
o capital registrado nos tennos dos artigos "3\' e
4 9 à de seus lucros.
§ 2~ Os rendimentos que excederem_a 10%

(dez por cento) do capital deverão ser comunicados à Sumoc:, à qua1, na hipóteSe de se prolonH
gar por mais de um exercí_clo a restrição a -qúe
se refere este artigo, poderá autorizar a remessa,
no exercício ~guinte, da!:> quantias relativas ao
excesso, quando os lucros nele auferidos não atingirem aquele limite.
§ 3~ Nos mesmos ~sos deste artigo, poderá

o COO.Se111Cfda Superintendência da Moeda e do
Crédito limitar a remessa de quantias a títulos
de pagamentos de royalti_es e assistência técnica,
administrativa ou semelhante até o limtte mâx:imo
cwnu1ativo anual, de 5% (dii.C:ó- pár cehtO)Qa

receita bruta da empresa.
§ 4-t> Ainda nos caso_s deste artigo, fica o Conselho da SumQc autoriiado__ a baixar__instn,lções,
limitando as despesas cambiais c;om "Viagens Internacionais".
§ 59 Não haverá, porém, restrições para as
remessas de jurQS ~quotaS de amortização, constantes de cont{c)tos _de _empréstimo, devidamente
registrados.

_

Art 29. sempre que ~se tomar aconselhável
economizar a utilização d_as reservas d.e câ~bio,
é _o Poder Executivo_autori2:~çj.P a exigir temPÇJ_rariamente mediante instrução do Conselho da Superintendência da Moed-ª- e do Crédito,_ um encar~
go financeiro, de carátei' estritameot~ monetário,
que_ recairá sobre a importação de mercadorias
e sobre transferências financeiraS ãté o máximo
de 10% (dezporcento).sobreovalordos produtos
importados, e até 50% (_c;inciüenta por· cento) sobre o \•alor de qualquer transferência fin_anceiro;~,
inclusive para despesas com "Viagens Internacionais:·.
Art, 30. As importâncias arrecadadas por
meio do encargo financeiro previsto no artigo anterior, constituirão reserva monetária em -cruzeiros, mantida na Superintendência da Moeda e
do Ciéditó, em- caixa própria, e será ~~ilizad_a,
quando julgado oportuno, exclusivamente na
compra de ouro e de divisas, para reforço das
reservas e disponibilidades cambiais.
Arl 31. As remessas_ anuais de lucros para
o exterior não poderão-_e.xceder de 10%_ sobre
o valor dos investimentos registrados.
_
Arl 32. As_remessas de lucros,_ que ultrapassem o Jimjte. e$b_elecido no artigO ante;ri_or'=-serã_ç>
consideradas retomo do ~pita! e _Çeduzidas de
registro correspondente, para efeito das futurqs
remessas de lucros para o exterior.Parágrafo único. A parcela anual de retoroQ
do" capital estrangeiro não poderá exceder de 2.0%
(vinte por cento) do capital registrado.
Arl 33~ Os lucros ~cedentes._do limite _esta~
belecido no artigo 31 desta lei serão registrados
à parte como -capital suplementar e não darão
direito a remessa de lucros futuros.
Art. 34. Em qualquer circunstância e qualquer que seja o regime cambial vigente não pode~
rão ser concedidas às cºmpras de câmbio para
remessa de lucros, jurQS, royalties, assistência
técnica, ·retort\0" dá ccipitais, condições mais favo-ráveis do que as que se aplicarem às remessas
para pagamento d'e importações da categoria geral de que trata a Lei n<? ~_.244, de 14-8--57.
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c) os Iucros._l_dividendos e quaisquer outros
berieffdos e intereSSeSâe açóes nortlinativas ou
de quaisquer tit~os nominativos do capital de
pessoas jurídiCa-s,~_percebidos por pessOas físicas
ou jurídicas residehtes, domiciliadaS ou com_-sede:
n'õ exterior, ou por'.filiais_ou slibsldiáriãS~de em.Dre:
sas estrangeiras.- '.
·
,
·
Art. 42. As pe~s jUrídicas quetenham pre:,
domi(}.~Q.Çi'! de caP,ital eS_!.r_~r:!g_eirc:?· Ol;l ~ej~~- !!J~i_s
ou subsidiárias d~ empresas coin sede no exterior
ficam sUjeitaS às hbrmas e às alíquotas do impôsto d_e_renda estabe:le:cídaS na legisÍação deste: tributo.
·~
-Arf 43~. 'os-lUêioS'e ~à.iVidendos atribLU'dos_ã
peSS~~ -~SíCas oU -jl!rfdicas residentes ou Com
sed~ no _exterior fiCain SUJeítQs ao- págamento na
fonte do- impostp sobre a renda às taxas que Vigorarem para os dividendos ·devidOs às açõeS ao
portador. _ ---- -. _ ,
Art. 44. O referid.o i_mpos_to será cobi-a9o
com urn acréScim_o d~ 20% vinte por cento, no
nbPosiçóes Reff!reritesãOCréc:iitO
_caso de empresas aplicadas e_m atiVidades econômicas de menor interesse para a economia nacioArl 37. O Tesouro Nae.ional e as entidades
nal, tendo em conta inclusive s4a localizaçã9._ çlefioficiais de crédito público da União e dos EStados,
nidas em decreto dO Poder Executivo, niediante
inclusive s_ociedades de economia mista por eles
audi~nç~a de;> ·con~elho Nacional de Economia
controladas, só poderão garant[r empréstimos,
e do Conselho da Superfntehdencia da Moeda
créditos ou financiamentos obtidos no exterior
e do Crédito, , . ·
por empresas Cuja maioria de capital com direito
Art 45. Os.re:ndimentps OôlJn.c;Jos _da_exploa voto pertença a pessoas não re_sidentes nO Paj;s,
ração ·de películas cinematográficas, excetuados
mediante autorização- em decreto do_ Poder Exeos dos exibidores_não importadores, serão sujei. -_cútivo.
..
tos_ao desconto do impostO de 40% (quarenta
Art. 38. As empresas com maioria de capital por cento), flcc:indo, porêm, o-contribuinte obriestrangeiro, ou filiais de empresas sediadas no
gado a fazer _um. depósito no Banco do Brasil
exterior, não terão acesso ao crédito das entidades
SA, em conta especial, de 40% (quarenta por
e estabelec;:irnerito.,s rnendonados ,nO artigo antecento) do imposto devido, a créâito da Empresa
-iíãf'até infdo comprovado de suas _operações,
Brasileira de Filmes SA - Embrafilme, para ser
excetuados projetes considerados de alto inte-_ aplkado conforme o disposto no eStatuto e no
resse para a economia nacional, mediante autoridecreto autorizativo d.e criação da_ referida em- ~
zação especial do Conselho de Ministros.
presa.
Art. 39._ As entidade_s, estabelecimentos de
Art. 46. Os lucros provenientes da venda de
créP-ito, a que se_ refere p artigo 37,_s6 poderão
propriedades imÓvejs, inclusive da Cessão de di~
conc:edE:r emj)réstin10s, Créditos ·cnJ}inanciamenreitos, quando o proprietário for pessoa ffsíca ou
- tos pãni" noWS Inversões ct serem rea!izadàS- rió - jurídica residente ou com sede no exterio~:, ficam
atiVo flxo_de ehipresa cuja maioria de capital, com
sujeitos a ilnposto às taxas previstas ~lo artigo
direito votoL pertença a pessoas não re_sidentes
43.
no País, quando elas estiverem aplicadas em seto47:-- oS crttériós-·r.xãd~s parã--a importares de atividades e regiões econômicas de alto
interesse nacional, definidos e enumerados em
çãç de m~_quinas e equipamentos us_a4~S Serão
decreto do Poder EXe<::utivo, mediante <tudiência
os mesmo~.taht9 para OS iriVe-strdOres e empresas
_çl.o_ cOnselho Nacional de EconOmia. _
. --- --eStra.ngeiras C:offio para·c;s·-nac:ioni:lis.
Parági-afo único·: Também à aplicação de reArt. 48. Autori~da Ui"na importação de máquinas e eqUipamentos usados, gozará de_regime
S::llrsos provenientes de fundos públiCos de investi~
mentes, -criados por lei, obedec.erá à regra es~e
cambial_ idêntico aO_ vigorante pará a importação
lecida_ne$e anigo._
de máquinas e equipamentos novós~
Art. 49. O -conselhO cie Política Aduaneira
-Art. 40. As sociedades de financiamento e_ de
disporá da faculdade de deduzir ou de. aumeritar
_ investimentos somente poderão colocar no meraté 30% (trinta por cento) as alíquotã.s do_imposto
- cada nacional de capitais, ações e títulos emitidos
que recaiam sobre máquinas e equlpãffientos,
pelas empresas controladas por capital estranatendendo às peculiaridades das regiões a que
geiro, ou subordinadas a empresas com sede no
se destinam, à concentração_ industrial em. que
estrangeiro, que tiverem- assegurado o direito do
veOham ã ser empregadas-e ~O grau de utilização
voto..
M 41, _E.$ti!Q ,S1,1jeitoS aos descontos de im- das máq-u-inã.S e equipamentos ãntes de efetivar~se a importação~- posto-aerenaa na fonte, nos tennos da presente
Parágrafo único. Quando as máquinas e equilei, os seguintes rendimentos:
pamentos forem tréinsferidoS -da região a que inia) os dividentos de açóes ao portador e quaiscialmente se destinavcim, deverão os responsáveis
quer bonificações a elas atribuídas;
pagar ao ftS<::o a quahtia correspondente à redub) os interesses e quaisquer outros rendímenção do imposto de que elas gozaram quando
t.os e proventos de títulos ao portador, denomide sua importação, sempre que removidJ:~S para
né1dos "Partes BeneficiáriaS" ou "Partes de Funzonas em que a redução não seria concedida.
dadof";

Arl 35. A nomeação dos titulares dos órgãos
que -integrãm o Conselho da Superintendência
da1'Ao_eda e do Crêdito passa a depender de prévia
api-Ov:ãção do Senado Federal, ex,_cetuada a dQS
Ministros de Estado.
Arl 36. Os Membros do ConSelho da Superintendência da Moeda e do_ Crédito ficam obriga.;
dos a fazer declarações de bens e rendas próprias
e de sua_s ~,sposas dependentes, até 30 (trinta)
iie- abrU de Cada ano, devendo estes documentos
ser examinados e arquivados no Tribunal de COntas da União, que ~:Orhunicará -o fato ao Senado
Federal.
·
Parágrafo único. Os _servidores da_Superin~
tendência d.a, ~Moeda e do Crédito que- tivere~
responsabilidade e encargos regulamentares nos
trabalhos relativos ao registro de capitais estrangeiros o"u de sua fiscalização nos termos desta.,
lei, fkam igualmente obrigados à declaração de
bens_ e rendas previstas rieste artigo.

e

o

a

Art.
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Arl 50. Aos bancos estrangeiros, autorizados
a funcionar no Brasil, serão aplicadas as mesmas
vedações ou_ restriçõe!l equivalentes às que a legislação vigorante nas praças em que tiverem sede suas matrizes impõe aos bancos brasileiros

que neles desejam estabelecer-se.
Parágrafo único. O COnselho da Superintendência da Moeda e do Crédito baixará. as instruções necessárias para que o disposto no presente
artigo seja cumprido, no prazo de doiS anos, em

em

relação aos ban_ÇO$ estrangeiros já
funcionamento no País.
/
Arl 51. Aos bancos estrangeiros, ~jas matrizes tenham sede em praças em ·que a legislação
imponha restrições ao funcionamentc? de bancos

brasileiros, fica Vedado adqUirir mais qe 30% -(trin-

ta por cento) das ações com direitO a voto de
bancos nacionais. _ _
.
[
__ _
Art. 52. Na execução--de um programa de

planejamento geral, ouvido o ConselhQ Naçional
de Economia, ó Cooselho de _Ministros estabeIe_cerá uma classificação _ele ativi_da,Ó.e~-~onômi
cas, segundo o grau de interesse para economia
nacional
-- -Parágrafo Ónic_o. EsSa._ (;J_assifiCaÇãoe Suas
eventuais alterações serão promulgadas mediante decreto e vigorarão por períodos não inferiores
a três anos.

a

Art. 53~_-- O Conselho de Ministros pad.erá estabelecer, mediante decreto, ouvido o Cóhselho Nacional de Econorriia:
':
I - que a inversão de capitats estrangeiros,
em determinadas atividi'l.des_,__ se faça çool observância de uma escala de prioridade, em beneffcío
de regiões menos desenvolvidas do P.afs;
II-que os capitais assim investidos sejam
isentos, em maior ou ménor grau, das restrições
_ ---- \ previstas no artigo 28;
m- que idêntico tratarn~nto se apliCJl.;le aos capitais investidos em ·atiVidã_c;t~s _cóngjderadas de
maior interesse para a economia nacional.
Art 54. Fica o" ConS'elho_ d_e Ministrps autorizado a promover entendimentos e convênio~ com
as nações integrantes da Associação Latino-americana de Livre Comércio teodentéS à adc;>ção por
elas de uma legislação uniforme,- ém relação ao
tratamento a ser dispensado aos capitais. Arl 55. A Sumoc _reaUzãrá periodicamente,.
em colaboração com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticá, o censo dos capitais estrangeiros aplicados no Pflls.
-

Art. 56. Os cei:tsos dev-erão realizar-se nas datas dos Recenseamentos Gerãis.do Brasil, registrando a situação das empresas e capitais estrangelros, em 31 de dezembro do ano anterior.
Art. 57. Caberá à SUi"n:oc elaborar o plano e
os formulários do censo a que se referem os artigos anteriores, de modo a permitir· uma análise
<:omposta da sltuação, movimentos e resultados
dos capitais estrangeiros.
Parágrafo únicO. Com base nos censos realizados, a Sumoc elaborará relatório contendo ampla e pormenorizaQa exposição, ao Conselho de
Ministros e ao Cong·resso- Nacional.
Art. 58. As infrações_ ~ presente lei, ressalvadas as penalidades especificas constantes de seu
texto, ficam sujeitas a multas cfue vafiãl:'ão -de 20
(vinte) a 50 ( cinqüenta) vezes o maior salário mfnimo vigorante no País, a serem aplicadas pela Superintendência da Moed~-~ do Crédito, _na forma
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prescrita em regu1amento ou instruções_ que, a
3 _,. Notadamente na presente década, o subsrespeito; forem baixadas. tãncial aumenip dã produção do ouro sitou o
Arl 59. Esta lei entrará em vigor na Pata de
PCJís entre 9~ mfliores produtores mundiais do
sua publicação, revogadas as disposições ern · metal. __
contrário.
4- A P~Õdução ofidãí de oUrO no Br~p. no
período ·compreendido entre ) 975 a__1985, foi de
PROJETO DÚEI
CÂMARA
207 toneladas, sendo que as unidad.es induastriais
N• 25, de 1987
minerais contnbuiram com 53-toneladas e a Pro-(1'1• 22187, na Casa de origem)
dução oriunda d9s garimpo$ participou <:om 154
toneladas, ou seja, no periodo considerado, a ga-De iniciativa do Sr. Presidente da Repú·
rimpagem representou 74,4% da produção de
blica
ouro do País.
Altera o Decreto-lei n' 1.370, de 9 de
5-A comercialização de ouro, como__hoje se
dezembro de 1974~ que dispõe sobre a
processa no Brasil, visa, basicamente,_ coritomar
tributação dos rendimentos auferidos
a incidência de enc:argos fiscais_ nas operações
por "Sarimperios mabiculados e dá ou·
de compra e venda, de modo a não reduzir _a
b"as providências.
margem de lucro das empresas que operam no
O COngreSso Nacional decreta:
setor e a tomar o seu preço m?Js competitivo.
Art. 1ç Os.§§ l9e2?doarll~doD_ecre_to-lei
ES_Sa prátiCa, no entant9! ~sulta em considerável
liç 1.370, de _9 de d~bro de 1974, alterado
sonegação do Imposto Unico sobre Minerais, evapélõ DecretO-lei h~ 2,089, d~ 27 de _ç:!ezeiJ!bro
são e deSçaminl}o do metal, acarretand.o sérios
prejuízos· ao- Pars; .
_ _ -_ ..
·de 1983, passam a ter~- seguinte ·rectação:
. f?_-Memais1 é oportuno ressaltar, ainda, que
"Art, 1~ ,,.,., .., .. .,, .. n••--·---...- ..-·.,.-•••
as principais cat.isas do_ desvio do_ b,em mineral
§ 19 O dispostO ·neste artigo aplica-se a
são _9s seguinte:
·
garimpeiros-matriculados_ nos termos do ~rt.
-restrições para qué qualquer pessoa possa
74 -do Decreto-Lei n9 ~27, de 28_ tie fev~r9
vender ·oUrO, em razão da exigênCia da apresende 1967, e, nas regiões 'de_ garimpo, a quaistação do.Certificado d~ ~atricllla no ato ~_pri
quer pessoas nitturais, munidas de Carteira
rnjera aquisição do metal prÕduzido em garlfr:lpo.
de Identidade.e Cartão de Identificação de
- incidênciã cu.fnulativa do Programa de InteContribuinte.
gração Social (PIS) e do Fundo de Investimento
§ '29 Aprova de origem dos rendimentos
SOciãl (FINSQCIAL} por ocasião_ da ~ll')issão de
de que trata este artigo far-se-á com base
cada nota_ fiscal de v~nda, comprometen~o _p_)una vida da nota de quisiç:ão destinada, pelas
cro das empresas e dificultando a colocação do
- empresas compradoras, às pessoas mencio- - ouro no. mer_ç;a4o~
---nadas no parágrafo anterior."
-:__indefinição de regras "básicas que noiritaArt. 2~ Esta lei entra em vigor na dat;l. Qe sua
lizem as operações no mercado de investimento,
pi.lblfcação.
.
--.
via instituições ligadas ao sistema financeiro.
Art. fi3'! R~vogarh;.f;-e as disposições em con7 ...:..:Impede, ainda, enfatizar, Senhor Presidentrário.
·
- ··
"
te, que o ouro, por assumir caracteristicas de moe:.
MENSAGEM N' 54. DE 1987
da em área de garimpo, é facilmente transferido
EXcelentíssimos Senhores Membros do Conde propriedade, recaindo, não raro, em_mã~.~ de
gresso Nacional.
não garimpeiros e, por via de conseqüência. yen- Nos termos do art. 51 da Constituição Federai,
-dido irregularmente, face as. normas de comerciatenho a honra de submeter à _elevada_ deliberação
lilação vigentes que exigem a apresentação do
de. Vossas Exce!ê_ncias, a~ompanJ:tado de ExpoCertificado de Matdcula.
siç.&,o de .Motivos do Senbor Ministro de Estado
8 -A atual forma praticãda no mercado primáda ·Fazenaa, do Anexo proJeto de Ie( que "alter.a
rio dificulta _o controle efic:az da produção real,
oDecretolein9 1370, de9 de dezembro de 1974,
especialmente de ouro, ímpedindo, deSsa maneique dispõesobre a tnbutação dos rendimentos
ra, o melhor aproveitamento de tão Unportante
auferidos por garímpeiros matriculados e dá oufonte de divisas cambiais.
tras provldências.
9-:--- Verifica-se, também, que atualmente o reBrasilia,_l 1 de maço ele 1987. -José Sarney.
gime de cgm~ialização do ouro não atende às
EXPOSJÇAO DE MOTIVOS N• 34-A, DE 26
necessidades do volume pfoduzido, nãO acomDE FEVEREIRO DE 1987, DO SENHdR MINIS·
panha o dinamismo do mercado e, ainda, devido
1RO DE ESTADO DA FAzENDA.
ad distorçõ_es no presente sistema, tem acarreExcelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-tado, nos (iltim_os_ anos, urtla sensível evasão da
ca.
produção, a qual tém início enl s_ua origem, ou
Te:nbo "'-honra de submeter à superior consideseja, no m-ercado primário onde o metal é comerração de Vossa Excelência, o anexo projeto de
cializado ilegalmE'lnte.
__
_
lei que consubstancia alterações nà vigente De10-Desse roodo, Senhor Pre&ldEID.te~_o qua--_
creto-lei n 9 1370, de 9_ de dezembro de 1974,
dro atual está a _exigir prementes adequações, no
a1terado Pek> Decreto-lei n9 2.089, de 27 de desentido de propiciar maior controle na Produção
zembro de 1983, que dispõe sobre a tributaçãq_
do ouro e co_nseqüentemente pennitir que o Pais
dos_ rendimentos auferidos por garimperios matriobtenha maior. participação desse metal, que se
culados.
incorpora de imediato às reservas cambiais.
2 - Comó é _do conhecimento de Vossa Exce. _11 --As&im.,__y_m elenco ele medidas, e:stásendo
lência, o.J?.etor mineral é u_m dos suportes _funda- · minuciosamente, estudado, visarido, particulafmentais_ da economia, não s.ó pela importânica
mente, ajustar e Ç!prirnorar as normas hoje vigenque os bens minerais representam nas necessi·
te-s, ta h to no-que se refere ao mercado primário
dades çia IOOCiedade, como, também, pelo seu
-aquisição-do ·ouro junto aos garimpos- quan·
caráter de recursos não renováveis.
to no mercado secundário- mercado flnance[ro.

DA

-0

guirá a locação com o cônjuge que, por acordo
ou decisão judicial, continuar residindo no prédio.
§ 19 Durante a separação de fato, sub-rogarse.á na locação o cônjuge que permanecer no

prédio.
§ 29

Nos casos de.ste artigo
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~-do

seu § 19,

a sub-rogação será comunicada ao locador, se
o sub-rogado for pessoa diversa da que contratou
a locação, e o locador terá direito de exigir, nos

termos do art 31, novo fiador ou depósito em
cauç!o.
Art. 14. Se, durante a locação, for _alienado
o prédio, poderá o_adquirente denunciá-lo, salvo
s_e a locação for por tempo determinado e o respectivo contrato contiver cláusu1a de vigência em
caso de alienação e constar_ do Registro de [móveis.
SEÇÃOII

Do Aluguel
Art. 15, É-livre a conve~ão do aluguel.
§ }9 A correção monetária do aluguel somente poderá ser exigida quando o contrato a estipular, fixando a época em que será_e(etuada e as
condições a que ficará sujeita.
§ 2 9 A correção monetária do aluguel não poderá ultrapassar a variação do valor nomin~ da
Obrigação Reajustável do Tesouro Nadonal
§ 3<? Sem preJUízo do disposto no art. 31 do
Decreto no 24.150, de 20 de abril de 1934, ê
admitida a correçllo monetária elos alugueres, na
forma e pelos índices que o contrato fixar, limitada
pelo disposto no § 2° deste artigo. Arl 16. (Vetado.)
Parágrafo único. (Vetado.)
Arl 17. (Vetado.)
SEÇÂOIU

Dos Deveres do Locador e do
Locatário
Art. 18. O-locador é _obrigado:
I - a entregar o imóvel locado ao locatário, em
estado de servir ao uso a que se destina;
li - a garantir-lhe, durante o tempo do _c._ontrato, o uso pacífico do prédio locado;
ill-a manter, durante o contrato de locaçà_o,
a forma e o destino do prédio alugado;
IV-a pagar os impostos que incidam sobre
o imóvel;
V- a dar ao locatário recibo das importâncias
por estes pagas, com a discriminação do aluguel
e de cada um dos encargos convencionadp:;;
VI- a pagar as taxas e quaisquer despesas de
intermediação ou administração imobiliária, bem
como as despesas extraordinárias de condomínio.
§ ]9 Por despesas extraordinárias de condomínio compreendem-se todos os encargos referentes a obras que interessem à estrutura integral
ou à aparência interna ou::extema elo prêdio, bem
como os necessários para repor suas condições
de habitabilidade, ou que não se incluam os custos de condomínio previstos no § ]9 do art. 19.
§ 2? O contrato pode estipular a obrigação
de o locatário pagar o imposto sobre a proprie- _
dade predial e territoria1 urbana e as taxas municipais relativas ao prédio locado.

Art. 19. O

locat~o

é obrigado:

r--a :Servii-se dO prédiO locado para o uso _con-

vencionado ou presumido, compatível corn ~ n_atureza deste e_ com os fins a que se destina,_devendo tratá_-lo com o mesm,o çuidado, como se ~esse
seu;
-D-a pagar pontualmente o aluguel, no prazo
ajustado, ou, na falta de ajuste, atê o dez do mês
seguinte ao vencido;
m--=-a levãr ao cOilhecimento do locador as
turbações de terCeirOS;.
rV ..:._A restituir o prédiO, frrlda a locação, no
estado em que o recebeu, salvo as deteriorações
decorrentes_do uso nónnal;
V- a pagar os encargos de limpeza, força e
luz, água e saneamento, bem como as despesas
ordinárias de: c.ondomínlo.
§ 19 Por despesas -ordinárias de condomínio
entendem-se as necessárias à administração respectiva, a saber:
a) salários e demais_ encargos trabalhistas,
alêm de contribuições previdenciárias dos empregados;
b) água, luz e força utilizadas nas instalações
e partes de uso comum;_
c) limpeza e conservação das instalações e dependênCias de _uso comum;
d) riianuteilção e conservação de equipamentos hidráulicos e elêtricos de uso comum;
-e) manutenção e conservação de elevadores;
f) pequenos reparos em partes externas das
instalações hidráuUcas e elêtricas.
§ 2i> A indenização dos danos, no caso de
descumpnmento do disposto no inciso r/, ficará
s~:~jeita à_Correção monetária.

Art 20. O locador resguardará o locatário
dos embaraços e turbações de terceiros, que tenham ou pretendam ter direitos sobre o_ prédio
locado, e responderá pelos seus vícios ou defeitos,
anteriores à loc_ação.
Art. 21. Incumbem ao locador todas as reparações que o prédio necessitar.
Art. 22. O locatário é obrigado a fazer por
Sl.la conta, no prédio, as reparações de estragos
a que der caUsa, desde que não provenham do
uSo riõriifal.
Art. 23. -o locatário tem direito de exigir do
locador, quando este lhe entregar o prédio, relação escrita do SeU estado.
Art. 24. No caso de venda, promessa de venda, ou cessão de direitos, o locatário tem preferênêlã: Parã adquirir o prédio locado, em igualdade
de condições com terceiros, devendo o proprietário dar-lhe conhecimento do negócio, mediante
notificação judicial ou comprovadamente efetua~.

---

-

§ }9 Se o prêdio estiver sublocado em_ Sua
totalidade, a preferência caberá ao sublocatário
e, sendo vários os sublocatários, a todos em c.::omum ou a qu~quer d~les, se um só for o interessado.
·
§ 2o- Em se tratarldo de venda de mais de
uma unidade imobiliária, a preferência incidirá sobre a totalidade dos bens oPjeto de alienaç'ao.
§ 39 Havendo pluralidade de candidatos, caberá a preferência ao locatário mais antigo.
§ 49 ·O- direito de preferência, previsto_ neste
artigo, não alcança os_ casos_de venda judidal,
permuta e doação.

§ 59 Aplica-se o disposto neste artigo às locações regidas pelo Decreto n9 24.150~ de 20 de
abril de 1934.
·
Art.- 25. O focãtariõ a c{Uem ~ão se riotificar
a v~nda, promessa de venda, ou (,essão de direitos
poderá, depositando O Preço e demals despesas
do ato de transferência, haver para si o imóvel
locado, se o requerer no prazo de seis meses
a ·cótrtâr da ttãn_scrição Ou inScrição do_ato cpm~
petente no_ Cartório de Registro de Imóveis.
_Art. 26.- -Nãoélícitoaolocatárioreteroprédio
alugado, _excetci- no caSO de b-enfe1torias necessárias, ou -no de benfeitorias úteis, se:eStas houverem sido feitas c.::om consentimento, por escrito,
do locador.
Art. 27. O sUblocatário responde, subsidiariamente, ao locador, pela importância que dever
áo subloi:adóf, quando este for demandado, e,
ainda, pelos alugueres que se vencerem durante
alide.
§ 1~ Neste caso,_nQtiflcado o S_IJblocatário da
ação, se não declarar lo_go q~e adiantou alugueres
ao sublocador, presumir-se-ão fraudulentos todoS
os redbos de pagamentos adiantados, sal'llo se
constarem de escrito com data autenticada:
§ 2~ Salvo o caso deste arti.f;!O, a sublocação
nãp estabelec_e direitos nem ob_ri.Qaçôes en~e sublocatário e locador.
_
__
Art 28. Rescindida ou finda a locaçãO; resolvem·se as sublocações, salvo o direito de indenizaç:ão que possa competir ao sublocatário contra
o sublocador.
Pªrágrafo único. Permanecendo Sublocatários no prêdio (vetádo), terão estes, mediante avi.-.
so ou notificação, o prazo de noventa _dias para
desocupá-lo.
Art. 29_ Se o prédio necessitar de reparos urgentes, o locatário será obrigado a consenti-los.
§ }9 Se os reparos durarem mais .d~ quinZe
dias, o locatário poderá pedir abatimento proporcional no aluguel. _
§ 29 Se -durarem mais de um mês, e tolherem
o uso regular do prédio, o locatário poderá rescindir o contrato.
-Art. 30. O _contrato pode estipular que, em
caso de mora do loca.~do no pagamento de alu~
guel 0u encargos convencionados, a im.;õrtância
devida vencerájtu"Os de até um por cento ao mês
e que, se o atras,o for superior a trinta dias, ficará
também sujeita à correção monetária, com base
na -variação do Valor nominal da Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional.

SEÇÃOIV

Das Garantias Locatícias

_M · 3J, No contrato_ de locaçª-o, pode o loca~
dor exigir do locatário as seguintes gatantias:
I - caução em dinheiro;
-II- garantia fidejussória, na forma do art. 1.481
do Código Ovil;
_
_lll- s_eguro de fians:a locatícia.
Parágrafo únfco. E vedada mais de uma modalidade de garantia num mesmo contrato de
loc;ação.
Art. 32. A caução em dinheiro não _poderá
exceder ao valor de três meses de aluguel.
§ }9 A caução será efetuada mediante depó-sito em carteira de poupança autorizada pelo poder público, p~o prazo de duração ela locação,
cabendo ao locatário as vantagens dai decorren-
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ll-às locações de prédios _U_rbãnos resiçlenciafs cuja retomada tenhêl por fundamento:
a) a falta de pagamento do aluguel ou dos_
demais encargos;
b) a infração, pelo locatário, de qualquer outra
obrigação legaJ ou contratl!al;
c) a rescisão do contrato de trabaJho, ql@l1do
a ocupação do irn6vel se relacionar com o ernprego;
d) a necessidade de efetuar reparações wgentes no prédio locado, determinadas por autoridade pública, que não possam ser normalmente
executadas com permanência do focat_ário no
imóvel, ou, podendo ser, ele se recuse a ad.mlti-las;
e) a necessidade, manifestada pelo proprietário, promitente comprador ou promitente cessionário, de r_etomar o prédio para uso, desde

que seja ele o único de sua propriedade;
m- às locaçõ~s urbanas residenciais cujo inquilino seja proprietário de outro imóvel semelhante, alugado a terceiro.
Art. 5<> As disposições desta lei aplicar-se--ão
desde logo aos processos em_ Cl,lrSQ.
Art & O Poder EXeCUtivo remeterá, dentro
de 90 (noventa) dias da publícação desta Ieí, ao
Congresso Nac_io:nai, proje~ de lei regulamentando, em termos definitivos a màtéria relativa
à locação predial urbana.
Art. 79 Esta lei entra em vigor na dªta de sua
publicação.
Art 87 Revogam-se as' :âisposic;ões em contrário.
MENSAGEM N' 16Q, PE 1987

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacíonal:
}~
_
Nos termos do art. 51 da Çonstituição, tenho
a honra de submeter à elevãda deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição
de Motivos dos Senhores Ministro da Justiça e
Consultor-Geral da República; o anexo projeto de
lei, que "dispõe sobre a suspensão dos processos
de despejo e dá outras proviclência.s",
Bras'ília, 18dejunhode 198'Z.-Jo~Samey.
EXPOSIÇÃO DE MOTNOS N' 282, DE 16 DE
JUNHO DE 1987, DOS SENHORES MIN15TRO DAJUSTIÇAE CONSULTOR-GERAL DA

REPÓBUCA.
Excelentíssimo Senhor Presid~nte da _República:
;
- Temos a honra de submeter~ apreciaÇ!o de
Vossa Excelência o anexo ·antepfojeto de lei que
"dispõe sobre a suspensão dos pioc~ssos de despejo e dá outras providên<:::ias". •- As medidas que a proposição e~le.:e visam,
a um só tempo, atender, com presteza, questão
social que se manifesta concomitantemente ao
ajuste da economia, lx:m com' assegurar interregno durante o qual se possam.examinar as propostas de alteração da lei dq inquilinato que estão
sendo objeto de debate pela própria sociedade,
em obediência às determinações. de Vossa Excelência.
Buscando atingir os objetivos_assina1ados, optou-se pela suspensão dos pro~ssos concernentes a ações de despejo, medida que não discrepa
da possibilidade consagrada pela legislação processual, em diversas hipóteses rlela previstas.
Considerando-se o préllO que decorrerá entre
a remessa da proposição e a vigência da lei dela

resultante, teve-se a cuidado de esclarecer sua
incidência inlediaia sobre õs piOCessOs em CurSo,
que se estenderá, também, à execução de sentenças. ainda cjue proferidas anteriormente à vigência
do novo diploma legal.
Estabeleceu-se, para todos os casos, suspensão pelo prazo de noventa dias, _considera,do próprt_o à consecução dos objetivos colimados através da- inicíativa em exame. _
Considerando, Oo entanto, os objetivos da süspensão, abriram-se exc_eções quanto à prática de
atas processuais que sejam de interess_e das part~.- tais _CQJ"no aqueles destinados a evitar danos
irreparáVeis-oua eStimular a celebração_ de acordo
entre a partes litigantes.
-A par disso, considerou~_se que as disposições
da lei não deveriam incidir SQbre as ações fundadas em descumprimento de obrigações contratuais, esp_~_daime_nte rel~tivas a_pagamento de aluguel; rescisao- do contrato- de trabalho; quando_
a ocupação do ím_<;>_ve( se relaciona com o emPre~
go~ neressldade de reparos urgentes no prédio
ou retomada para uso próprio quando for _o único
de propriedade do autor da ação; e, finalmente,
quando se tratar de 1oca_ções; por t€rriporada, de
prédios situados em orla mclríti_ma ou estação cümãtiC:a.
~
Segufos de que tais providênc_ias atendem às
recomendações feitas por Vossa Excelência, Se-nhoc President~, apresentamos os protestos do
nosso ma!s profundo_respeito.~J'PSé Fernando Cime Uma Elchenberg, MiniStro da Justiça
Interino- J. SauJo Ramos. Consultor-Geral da
-República
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 6.649,
DE: 16 DE MAIO DE 1979

Regula a locação predial urbana, e dá
outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu san9ono a seguinte lei:
.~

"CAPÍTULO I

Disposições Gerais
SEÇÃOI

Da Locação em Geral
Art. 19 A locação do prédio urbano regula-se
pelo disposto nesta lei.
§ 19 Aplica-se à subcolocação o disposto
quanto à locação; no que -c-ouber.
§ 2"' As locações para fins comerciais ou industriais continuam regidas pelo Decreto n9
24.150, de_20 de abril de 1934.
§ _39 ~ão proposta a ação renovatória do Contrato, prevista no Oecreto._n" 24.150, de 20 de
abril de 1934, sujeita-se a locação ao regime instituído nesta lei.
§ 4 9 A locação dos prédios urbanos de propriedade da União cOntinua regida pela legislaçâo
que lhe é própria.
-
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§ 5~ Havendo mais de um loc::;aclor ou mais
de um locatário, entende-se que ·são solidários,
~e contrário não se estipulou.
Art. 29 O Coritrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo; se-por-mais de dez anos,
depende de vênia conjugaL
Art. _3"'_- Havendo prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá ·o locador, antes do
venci:Jnento, reaver o prédio alugado; nem õ locatário poderá devolvê-lo élõloçador, senão pagan-

do mu!ta.JV~.!11>12,l
Art 4 9 A partir do término do contrÇ~to, enquantO o locatário Continuar na posse do prédio
alugadC)_, a reJaç_ão- de locação reger-se-á pelas
condições do contrato terminado, c-om as modi_fi-~
cações ·decorrentes do disposto_ nesta lei.
§ j9 Seja qual for o fuildamento do término
da relação _cf_e Jocação, a ação do locador para
reaver o prédio alugado é à de despejo.
§ 29 O disposto no parágrafo anterior não se
aplica se a relação de locação termina em dec::orrência da desapropriação, com imlssão do expro~
priante na posse do prédio alugado.
Art. 59 O contrato por tempo determinado
cessa, l:le pleno direito, findo o prazo estipulado,
ind_ependentemente de notificação ou ~visO. (V~

tado.)
Parágrafo único. _(Vetado), findo o prazç contratua1 'vetado) presumir-se-á prorrogada a locação, nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.
Art. 6? O locatário pode, mediante notificação ou aviso ao lo~:!'ldQr~ com ijntec.eQ.~ncia mfn.ima de trinta diaS, dar por findo o _contrato por
tempo indeterminadg... _ _ --··- _
Art. 79 O contratO de-!QC;i,ção aJustado pelo
USufrutuário ou fiduciário termina com a exti.nção
do usufrutO. O-I.J fideicomisso, salvo se com_ ~le
anuiu, por escrito, o nu-proprietário ou fideícomissário, ou se _a propriedade de _consolidar em
mãos do usufrutuárlo.
Art. 89 O empregador pode (vetado) dar Por
findo o contrato de loça_ção com o empregado,
quando houver rescisão do contrato de traba1ho
e o prédio locado se destinar a moradia de empregado.
Parágrafo único. (Vetado.}
Art. 9'
Art. 10.

(Vetado.)~

A cessão de locação, a 51..1blocação
e o empréstimo do prédio, sejam totais ou parciais, dependem do consentimento prévio, por
es<::rito, do locador.
Parágrafo único. Não se presume o consen~
timentO -da simples demora do locador em manifestar formãlmente a Sua oposição.
Art. 11. Morrendo o locador transfere-se aos
seus herdeiros a locação por tempo determinado
ou indeterminado.
Art. 12. Morrendo õ locatário, terão direito a
continuar a lqcação ajustada por tempo indeterminado ou por prazo ~c_erto:
· 1- naslocações_re:sldeociais, o cônjuge sobrevivente e, sucessivamente, os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência
económica do locatário, desde que residentes no
prédio;
D- nas locações não-residenciais, o espólio do
inquilino fa1ecido e, a seguir, se for o caso, seu
sucessor no negócio.
Art.' 13. Extintzi, por separação judicial ou divórciO, a Scx:iedade conjugai do locatário, prosse-
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12 -As medidas, que ora estão sendo estudadas, consístem em:
-eliminar a exclusividade concedida a garimpeiros portadores de Certificado de Matrícula per-

mitindo, dessa forma, que quaJquer cidadão brasileiros, munido de Carteira de Identidade e de Car-

tão de Identific::ação do Cõntribuinte, possa veridei
ouro ~m região de influência de garimpo;

-dar aos vendedores, identificados através de
Carteirã de ltdentidade e de Cartão de Identificação do Contribuinte, o mesmo tratamento tribu-

tário dispensado àqueles portadores do

certifi-

cado de Matrícula, no ato da primiera aquiSição;

-estabelecer regras básicas que normalizem
as operações no mercado de investimento, vai
instituições ligadas ao sistema financeiro: e
-instituir a "Nota de Aquisição de Ouro" e
o "Nota de Negociações com Ouro" a·sérem utilizadas pelas instituições JiQ'adas ao sistema fmancefrojunto -aos mercadOs primário e segundário,
respectivamente,
13-Para viabilizar as medidas supramencionadas é de vítaJ importância que o tratamento
tributário, hoje dispensado aos garimpeiros matriculados, seja também estendido àqueles identificados através da Carteira de Identificação do Conbibuinte. Para tanto, é que se propõe alterar o
parágrafo primeiro de artigo primeiro do Decreto-lei no 1.370, de 9 de de~embro de 1974, criando, com isso, condições para que o ouro, no mercado primário, seja comercializado regularmente.
14-Por derradeiro, Senhor Presidente, cremos que, desse modo, ao se colocar em prática
todo esse elenco de medidas, será possível aprimorar a comercialização d_o ouro, desde o estágio
de produção até a sua apHcação nos setores industrial e financeiro, de fQrma que essa importante e fonte de divisas venha a participar mais
ativamente no desenvolvimento s6cio-econômico
do País.
Aproveito a oportunidade pata renovar a Vossa
Excelência do protestos de meu mais_ profundo
respeito. - DDson Domingos Funaro, Miriistro
de Estado da Fazenda.

LEG!SLAÇtÍO ÇtTADA
DECRETO-LEI N• L37Q, DE 9 DE
DEZEMBRO DE 1974
Dispõe sobre a bibutaçáo dos rendi-

mentos auferidos por garimpeiros matriculados e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 55, item II da Constituição, decreta:
Art. 19 Até o exercício financeirQ çl~ _1924, inclusive, é pennitlda a dedução, sem comprovação, de até 90% (noventa por cento) -do ren-dimento bruto auferido pelas pessoas físicas na venda, a empre~s legalmente habilitadas, de metais
preciosos, pedras precio~s ou semipreciosas por
elas extraídos.
§ 1ç O disposto neste artigo aplica~se exclusivamente a garimpeiros matriculados nos termos
do artigo·74 do Decreto-lei n\1227, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 29 A prova da origem dos rendimentos de
que trata este ~go far-se-á com_ base__ na via
da nota fiscal de aquisição destinada ao garimpeiro pela empresa compradora.
§ -31 Os rendimentos de que trata este artigo
serão classificados na cédu1a "H'' da declaração
de rendimentos.

Ait. 29 No prazo de 120 (cento e vinte) dias,
á partir da vigência deste- decreto-lei, as pessoas
jurídicas legalmente autorizadas ao exercício 'de
qualquer atividade de indu$1rialização ou com~
cio de metais preciosos, pedras preciosas u semipreciosas, poderão regularizar as quantidades e
os valores dessas substândas minerais e dos produtos ac;-aba5los _ou em elaboração delas provenientes que componham seUs estoqUes. § 19 As pessoas jurídicas que se utilizarem
da faculdade prevista neste artigo ficarão sujeitas
apenas ao pagamento do Imposto de Renda, à
a1íquota de 2% (dois por cento) sobre os valores
acrescidos, cujo-recólhime"rito poderá ser efetuado ein -até 1O (deZ} Pãrcelas- ffieflsais iguais e
sucessivas, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias
após a regularização dos estoques.
§ 2? _Nenhum outro imposto ou multa será
cobrado em raZão da regularização do estoque
de qué trata o caput deste artigo, quer referente
a operações anteriores que tenham tido como
objeto os oens que o cómpõein, quer nas pessoaS
físicas titulares, sócias ou acionistas das empresas
que se beneficiarem das disposições deste artigo.
§ 39 Sob pena de perda dos benefícios previstos neste artigo a diferença apurada deverá ser
escriturada a crédito de conta de reserva específic_a, para oportuna e comPulsória capitalização,
aplicanâo~se ao caso a_s_ dh;posições do artigo
39 do De.c:reto-lei n 9 1.1 09, de 26 de junho de
l~Q

.

Art. 39 Fica extinta a taxa remunerirtória de
que trata o artigo 74 do Decreto-lei n~ 227, de
28 de fevereiro de 1967.
. _
Art 4~ Este decreto-lei entrará em vigor na
data de sua publicação.
Brasília, 9 de dezembro de 1974; 153~ da [odependência e 8& !la República.
·

.

Art 74 Dependem de permissão do Governo
federal, a garimpagem, a faiscação ou a cata, niio
cabendo outro ônus ao garimpeiro, senão o pagamento da menor taxa remun~ratótia"ç_obi'adâpe
las coletorias federais a todo aquele que pretender
executar esses tr_~b!!llhO$. ___
-~ ~~-· __
§ 1"' Essa permissão constará da matricula
do garimpeiro, renovada anualro~nte nas coletedas federais dos Municípios onde forem realizados
esseS -trabãlhos, e- será. válida somente para a região jurisdidonada pela respectiva exatoria que
a concedeu.
§ 2? A matríCula, que é pessoal, será feita a
reqUerimento verbal do U:rteressado e registrada
em livro pr~priõ da coletoria federal, mediante
a apresentaÇãO do comprovante de pagamentO
do Imposto Sindical.
__
§ 3~ Ao_ garimpeiro matriculado será fornecido um Certificado de Matricula~ do CUJa~ constará seu retrato, nome, nacionalidade, endereço,
e será o documentO ofidal para o exercício da
atividade dentro da zona nele especificada.
§ 49 _Será apreendido o material de garimpagem, fa-iscação OU cata, quando_o garimpeiro não
possuir o necessário Certificado de Mat_ricula, s.enM
dO O PIUáutO vendido- em hasta pública, e reco.._
nhecldo ao Banco do Brasil SA, à .conta do "Fundo Nacional de Mineração ~ Parte Disponível"

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 26,d•d987
(N• 163/87, na Casa de origem)
De- iriiciativa do Sr. Presidente da R,epúblic:a
DiSpõe sobre a suspensão -dos Ptoc~

sos de despejo e dá outras provkl~clas.

O "Cohgresso N~clonal deo:et.a: .
_ Art, 19 Ficam :suspensos por noventa dias,
contados da vigênÇia desta lei, os- processos <:Qncementes às aç6e$: de despejo r_elativas a prédios
urbanos residencias, _cuja .Ioc;ação é regida ~ela_
Lei n• 6.649, de 16 de maio de 1979.
.
§ 1ç N,enhufl!.ã sentei")Ça de despejo será executada, mesmo qUe proferida anteriormente à vigênda desta lei. ."
_.
§ 29 Se; na data desta lei, já houver d~orrido
o prazo assinalado pelo Juiz para a desocupação
do imóvel, sem q:u,e tenha esta sido efetivada,
.suspender~se-á, também.,_ ;a ~u.a ~execuçãq. __ _
§ 39 Findd o prazo a que alUde este artigo,
o ES:dvão fará os autos conclusos ao Juiz, que
ordenará o prOsseguimento do processo.
- - Art. 29· OS proc:essos a que sé refere o art.
_19, cujas aÇões tenham sido ajuiladas pós a entrada em vigor desta lei, suspender-se-ão imediatamente _após â. dtação do .cê\.!.
..
.
Art. 39 DUrante a suspensão, é defeso praticar
qualquer ato Processual, podendo o Juiz, nç enQ(JEIREDO - Emane Galvêas - Delfim tanto:
Netto_--~
1- determinar a realizaçãO de atos urgentes,
DECRETO-LEI N• 227,
a fim de evitai da_no irreparável; ou
DE·za DE FEVEREIRO DE 1967
H- mandai' reduzir a termo o aca(do a que
nova redação ao Decreto-I~ n 9 tenham cheQa'dOas pãrtes.-caso em que, aSSinado
1.985 (Código de Minas), de 29 de janei- por estas e homologado pelei Juiz. terá valor' de
sentença, que poderá ser executada.
rode 1940.
Art 49 Não se_ aplicam- as disposições desta
O Presidente da República, no uso di!- atribuição
lei:
que lhe confe_re o art. 9_9, _§ _2?, 9C?: .N..o ln~tuciC?nal
I- às locações de prédios urbanos previstas
n94,dedezembrode 1966;e .
no inc::iso II do art. 54 da Lei n9 6.649, de 16
pe m,aio d~ r;pp; ._._;_..,_,

DECRETO-LEI N• 2.089,
DE27 DE.DEZEMBRO DE 1983
Prorroga a vig~cla de Incentivos ftocals.
O Presidente da Rep-Ublica, no uso daS atribuições que lhe confere o art. 55, ite'm 11, dã. ConSti:.
tuição, decreta:
- Art. 19 Fica prorrogado, até o exercício fmanceiro de 1985, o-prazo para fruiÇão dos fncentivos
fiscais prevístos no--Decreto~lei n~ 880, de 18 de
setembro de 1969, e no Decreto-lei n9 1.929, de
8 de março de 1982.
Art. 29 Fica prorrogado, até o exercício fmané:eiro de 1989, o prazo pata fruição do incent;ivq
fiscal PreViSto no árt. 19 do Decreto·lei n9 1.370,
de 9-de dezembro-de )974.
Art. 39 Este .decreto~lei enirará- em viQ-or na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasüia, 27 de dezembro de 1983; 1629 da Independência e 95? da. República. - JOÃO FI-

Dá

___

..

._.--~···---·-·-·
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eqüidade, concedendo a locação a um dos intesão de posse, aplicando-se, se for o caso, o disressados.
posto no § 29 do art. 43.
~
Art. 39. _ Ficará o rfitomãnte sujeito a pagar
§ 2? A irúração ao disposto no § 1 ~ sujeitará
SEÇÃOVI
ao locatário multa arbitrada pelo juiz, até o máxio locador ou seu representante ao pagamento
Das Penalidades
mo de vinte e quatro meSes de aluguel, e mais
de uma multa equivalente às vantagens decqrvinte por <:ento âe honorários de advogado, se,
rentes do depósito, que o locatário poderá cobrar
Art. 45. Cons.tJi~i cOntravençã:o p_enãt, pUni~
salvo ffiotivo de força maior, nos casos dos incisos
por via executiva.
DI a V e VI[ a X -do art. 52, não usar o prédio
vel com prisão simples, de cinco dias a Seis meses,
Art. 33. O Poder Executivo _expedirá, no prazo
para o-_firo dec.la,rado, dentro de sessenta dias, ou multa entre 0 valo_r de LJm. a çlez alugue_res
de noveota __dias a contar da publicação desta lei,
vigentes_ à éPoca da infração:
as normas regulamentares do seguro de fiança · ou nele não permanecer durante um ano.
a que se_refere o incis_o llldo ;;ut. 31.
Parágrafo~nico. AcobrançadamultaehonoI-exigir, por motivo de locação OIJ_SUblocaArt. 34. Se a fiança for por prazo cêrtõ, poderários far-se-á nos próprios autos da ação de desção, quantia ou valor _além do aluguel e dos er1carrá o _locador exigir do locatário, durante a prorropejo (vetado).
gos permitidos;
gação contratua1, a apresentação de_ novo fiador,
Art. 40.____ Se, rescil)dida amigavelm_ent_~ a _loca11- recu_rsar-se a fornecer i"écib_o de al!Jguel
no prazo de trinta_ dias. Se este Jlão_o ftzer, ficará
ção escrita ou verl;ml, ou _send~ a jo~ação por ___ oU de eilcãrgos;
- -~ ·
sujeito à caução prevista no in_clsO J d.9 art. 31.
prazo indeterminad_O, morrer o locatário sem qualIII- cqbr~r o alugu~f antecipadamente, salvo
quer dos sucessores previstos no art. 12, o sublo- nos casos dos incisos I e 11 do art. 54;
" .. -- ~
SEÇÃOV
catário legítimo poderá continuar a locação, desIV -deixar o retolnante, dentro de cento e aide que ofereça qualquer das·garantias previstas tenta dias após a entrega do prédio, noS çasos
Da Ação de Despejo
no art. 31.
dos incisos ll!!_ V e X dO art. 52, de l,lS~-lQ para
Art 35. Aaçãodedespejoseráregu]adapelo
§ 19 Havendo mais de um subloç:~tário legítio fim declarado;
disposto nesta Seção.
__
mo, é :faCultado ao locador optar entre reconhecer
V- não iniciar o proprietário, promitente_ com~_
Parágrafo único. Além de cltar~se o locatário_ a todos, dai por diante, como ·locatários diretos, prador ou promifente cessionário, nos casos dos
dar~se-á ciência do pedido aos sublocatários, que
ou indicar_aquele que deve continuar como locaincisos VIII e lX do art. 52, a demolição ou a reparapoderão intervir no processO, como assistentes
tário ·sublocador, o qual manterá as sublocações ção do prédio, dentro de sessenta dias contados
do réu (Código de Processo CiVil, art. 50).
_existentes_.
·
da entrega do imóvel, salvo motivo de fqfça malõ:i".
Art. 36. Fundando-se a_(J._ç_ão de despejo em
§ 29 Não aceita a indicação pelo sublocatário
Art. -46.-- -SãO nulas de pleno direitO" as clál,lSu·
falta de pagamento, poderá o réu evitar a rescisão
eSColhido, nem por <Iualquer daqueles que, em
las do contcato d._e locação_ que visém à. elidir: os
de locação requerendo, no prazo da contest&ção,
substituição, o locador_indiçar,todos os subloc:a- objetivos_da presente lei, e. nomeadamente, aqUelhe seja permitido o pagamento do aluguel ~ dos
tários serão havidos GOmo Loca~rios diretos.
!e que prOíbe ã sua prorrogaçãO. encargos devidos, inclusive os que vencerem até
Art. 41. A sentença que julgar procedente a
Art~ 47'.- Nõ-que-fõr õmisso esta lei, aplica-se
a efetivação do pagamento; das multas, ou penaliação de despejo de hospitais, unidades sanitárias o direito comum.
dades contratuais, quando aplicáveis; dos juros
oficiais, estabelecimentos de saúde ou de ensino,
CAPfTULQ 11
de mora; das custas e dos honorários do advoou asüos, assínará ao réu o prazo de um ano
DisposiÇões Especiais sObre
gado do locador, flx?ldos estes, de plano, pelo
-para a- desocupação do prédio, salvo se, entre
juiz. em percentual sobre o vÇt_lor do débito.
Locações Residenciais
§ ]9 O juiz marcará: dia e hqra para que, den- ~a -data da citação e a da sentença de primeira
instância, houver decorrido mais_ de um ano, caso
SEÇÃO 1
tro em quinze dias, seja purgada a mora, proceem que o prazo para a desocupação não excederá
dendo-se aO depósito da importância, caso o locade seis meses.
Da Prorrogação Contratual e do
dor se recuse a recebê~ la.
_. _
Parágrafo único. Em se trata.ndo de estabeleRe~ustamento do Aluguel
§ 2? Não se admitirá: a purgação da mora
cimento de ensino, o juiz, respeitado o prazo miniArt. 48. Consideram-se prorrogadas por
se o locatário já se houve beneficiado desta faculmo de seUs meses, disporá de modo a que a
tempo indeterminado todas as locações que se
dade, por duas vezes, nos_doz.e mese§ imediatadesocupação se dê durante as férias escolares.
vencer~m na vigência desta l_ei, continuando em
mente anteriores à propositura d~ ação, e se o
Art. 42. - Será recebida. somente ho efeitO d-e- vigor as demais cláusulas Coriliã"tliais. _
débito, na data do ajuizamentc:i da petição inicial,
volutivo, a apelação interposta contra sentença
Parágrafo único. Regulam-se, igualmente,
for superior a dols meses_de ~uguel (vetado).
que deCretar o -aespejo por infraÇ:ão ao dispostO
por esta lei os reajuStamentos de alugueres.
§ 3" Para os fins .do disposto no parágrafo
no § 2~, do art. 18. nos incisos li e V do art. 19
Art. 49. Durante a prOrrogação da locação de
anterior, não serão consideradas as purgações
e no art. 29, oU nos casos-do inciSCIVI do--ãrt.
que trata o- art. 48, 0 aluguel somente poderá
realizadas até a entrada em vigor desta lei. __
ser reajustado quando-o salário inínimo legal no
§ 49 O disposto neste artigo aplica-se às loca- -5Té âo inciso ll do art. 54.
Art. 43. A exeCUçáo .ca_ sentença que d~cretar País for aumentado, ou por mútUo acordo,
ções amparadas pelo Decreto n" 24.150, _de 20
o:despciJo far~se-á põr ho~ficação ao réu, e, quan§ 19 O aluguel reajustadO será eXigível ã partir
de abril de 1934.
·
do- preSer\fes, às peSsoas que habítem o pi'édio,
do segundo mêS! após o da entrada .em vigor
Art. 37 O juiz,-ao julgar precedente a ação
para que_ O desocupem no prazo ãssinado, sob
do novo salário mínimo.-de despejo, assinará ao réu o prazo de sessenta
pena dé.-despejo.
§ 29 O aluguel será reajustado na mesma
dias para a desocupação do prédio, salvo se, entre
9
§ 1 Findo o prazo, o prédio será despejado
proporção da variação do valor nominal da Obria data da citação e a da sentença de primeira
por dois oficiais de justiça, Se necessário com
gação Reajustável do TesOuro Nacional, ocorrida
instância, tiverem decorrido mais de três meses,
o empre96 de- (Orça, inclusive arrombamento.
_entre os meses d~ entrada em vigor do antigo
ou, se a locação houver sido rescindida por infra§ 2t -OOfiCiáiS.Efilfr:e!;Jarãoos móvels_àguarda
e do novo salário mínimo.
ção ao disposto no § 29 do art. 18, nos incisos
-§ 39 O plimeiro reajUste após-~ entrada em
n e V do art. 19 e n~ art.- 29, ou nos casos do ·de dip0s1iário- jUdiCial~ se não os quiSei -retifã.r
·
vigor desta lei será na mesma proporção da variainciSO VI do art. 52 e do inciso II do arL 54, quatido- o despejado. - § 3._9 SQb Pena de suspensão ou demissão
ção do valqr nOminal d.a_ Obrigação Reajustavei
o prazo para a desocupação não excederá Qe
os oficiais não executarãi:t.o despejo até o sétimO
do TéSouro Nacional, ocorrida entre o mês-base
quinze dias.
dia seguinte ao do falecimento do cônjuge, ascene o da entrada em vigor do novo saláriO~ mínimo,
Art. 38. Ressa1vada a preferência do locatádente, descendente Ou irmão de qualquer das
coosiderando~Se como mê::J-b'a.se: . ,. .·
rio, o sublocatário legitimo, desde que satisfaça
pessoas que o habitem, e o sobrestarãõ, até nova
a)· o mês do último reajustamento qo aluguel
as exigências do _art. 35 e ofereça Uma das rõ.odaliordem,- quando houver no prédio pessoa acom~
efetuado nos termos da legislação ariferlor à vidades de garantia previstas no-- art. 31, sub-rotida de enfermit;lade grave.
-génciá aa presente lei;
gar-se-á nos direitos decon:~ntes de?ta, COI'!'J rela-----Art. 44. Quanâo, apóS ajuizada a ação, o pré· b) "o mês -do último reajustamento Cofitratual,
ção ao prédio.
dio for abandOOado, o juiz. se o reQuerer o autor,
no caso de tocaç:ão por prazo certo, ten'ilinado
Parágrafo único, Se houver mais de um preverificado o fato, expedir--lhe:á mandado de imisna vigência desta lei;
tendente, o juiz, ouvido o locador, de.cidirá por

tes, por ocasião do levantamento da soma_respec-

tiva.
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c) o último mês do prazo contratual, no caso
de locação por prazo certo, terminado na vigência

poss-am-ser-normalmente executadas coma permanência do locatário no imóvel, ou, podendo
desta lei, que não estipular reajustamento ou corser, _eJe__s_e_recuse em consenti-las;
reção do aluguel.
_
_
X- se o proprietário, promitente comprador
§ 4~ O disposto nos§§ 2~ e 3~ nãCdnyalid_a _ ou promitente cessionáriQ._nas condições do_ incfa estipulação contratual de ot.~tros c_rltérios de rea~
SQ 1II,_r:esidindo em prédio alheio ou dele se utilijustamente que importem aluguel menor.
zando, pedir. pela primeira vez, o prédio locado
Art 5Q, __ O locador e o loçªtár!o podem, na
para uso próprio, ou se, já o havendo retomado
vigência das prorrogações de que trata o art. 48,
anteriormente, comprovar em jufzo a necessidade
ajustar novo aluguel, fixado por mútuo acordo,
do prédio.
assim como seu reajustamento rros termos do
Art 53. A atualização dos alugueres das locaart 49.
.
ções reSidenciais, contratados antes de 7 de abril
de 1967, s.erá feita por arbitramento judicial ou
SEÇÃOJI
por- acordo entre as partes. Após, reajustar~se-á
Da Rescisão e Retomada
na forma do art. 49 desta Le_i.
§ 1o A ação poderá ser proposta:
a) para as locações contratadas até 30. de noArt. 51. A locação somente poderá ser resvembro de 1957;
cindida:
b) a partir de 1~ de agosto de 1979, para as
1-(Vetado);
loc:ações contratadas entre 1~ de dezembro de
II-nos casos dos arts. (Vetado) ?o, (Vetado)
195 7 e 30 de novembro de 1964;
14,52 e 54;
~) a partir de 1° de dezembro de 1979, para
DI- por mútuo acordo ou por denúncia do
as locações contratadas entre 1o de dezembro
locatário.
de 1964 e 6 de abril de I 967.
Art 52.- _Q despejo (Vetad_o)_será çonced.ido:
§ -:29- _Na falta de acordo, o aluguel será arbiI - se o locatário não pagar o a1uguel da locatrado pelo juiz.
ção e demais encargos no prazo convencionado
§ 39 Os acréscimos de aluguel corresponou, na falta deste, até o dia dez do mês seguinte
dentes aos meses- decortidos durante a açâo de
ao vencido;
n- se o locatário infringir obrigação legal ou revisão serão p'agos pelo locatário, corrigidos na
proporção da variação do valor nominal da Obricometer infração à obrigação contratual;
gação Reajustável do Tesõuro Nacional, em parIII- se o proprietário, promitente comprador
celas mensais fiXadas pelo juiz, até o máximo de
ou promitente _cessionário, em caráter irrevogável
seis, partir do mês seguinte ao que a sentença
e imitido na posse, com título registrado, pedir
o prédio para residência de ascendente ou des-- _da_ ação de revisão transitar em jugado.
_§ 4~ Fundando-se a ação de despejo nos cacendente que não dispuser, nem o respectivo cônsos previstos nos incisos Ill, IV. V, VU, VIIr e X do
juge, de prédio resfdencial próprio;
art. 52, se o locatário, no _prazo de quinze dias,
IV- se o locador pedir parte do prédio que
dedarar _nos autos que concorda com o pedido
ocupa, ou em que reside, para seu uso próprio
de desocupação do prédio, o Juiz homologará
ou para residência de descendente, ascendente
o acordo por sentença, na qual ftxará o prazo
ou de seu cônjuge.
de seis meses, contados da citação, para desOcuV- se o locador que residir ou utilizar prédio
pação, e imporá ao mesmo o ônus do pagamento
próprio, ou de que seja promitente comprador
das custas, ~ndo os honorários do advogado
ou promitente cessionário, pedir para seu uso ouem vinte p9r cento do valor da causa. Se, findo
tro de sua propriedade, ou do qual seja promitente
o prazo, o locatário houver desocupado o imóvel,
comprador ou promitente cessionário, sempre
ficará isento do pagamento das custas e dos hoem caráter irrevogável, com imlssão .ele posse e
norários. Em caso coiltrário, será expedido mantítu1o registrado, comprovada em jví:zo a necesdado de despejo.
sidade do pedido;
§ 5~ ContElStada _a ação, o- juiz, se a ji.ilgar
VI- se o empregador pedir o prédio locado
procedente, assinará ao_ réu o prazo de cento e
a empregado, quando houver rescisão do convinte dias para a desocupação do Prédio, salvo
trato de trabalho, e a ocupação do imóvel se relase,_ entre a data da _citação e a da sentença de
cionar com o emprego;
primeira instância, houver decorridO mais de seis
VIl- se o Instituto ou Caixa,. promitente vendemeses, ou, ainda, se a locação houver s_ido r~scin
dor, pedir o prédio para residência de seu assodida com fundamento nos incisos, I, 'II, Vl e IX
dado ou mutuário, promitente <:omprador;
do art. 52, casos _em que o prazo para a desocuVIII- se o proprietário, promitente comprador
pação não excederá de trinta diãS. __
_
ou promitente cessionário, que preencha as con§ 6~ No caso do inc:iso V do art. 52, o retodições do inciso III, e haja quitado o preço· da
mante é obrigado a dar ao locatário, em igualdade
promessa, ou que, não o tendo feito, seja autori~
de condições com terceiros, a preferência para
zado pelo proprietário, pedir o prédio par~ demolição e edificação licenciada, ou reforma, que lhe · a locação do prédio que ocupa e do qual se queria
mudar, a _menos que a mudança decorra de desadêem maior capacidade de utilização, considepropriação ou- de interdição do prédio por autorirando-se como tal a de_que resulte aumento ao
dad_e pública.
menos de vinte por cento na área construída. Se
o prédio for destinado a exploração de hotel, o
_Art. 54~ , É vedado ao loCador, nas locações
residenciais, cobrar antecipadamente o aluguel,
awnento deverá ser no mínimo de cinqüentã por
cento;
_
salvo:
1-(Vetado);
IX-se_ o proprietário, promitente comprador
n- se_ se tratar de prédio situado na orla maríou promitente cessionário, nas condições do incitima ou em estação climática, alugado por pmo
so III, pedir o prédio para reparações urgentes
não superior a três mes_es a pessoa domiciliada
determinadas por autoridade pública, que não

a
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em outra cidade, caso em que poderá ser convencionado o pagamento antecipado do aluguel pela
temporada.

CAPITULO m
Das DispOsições Translt~rias
-,-Aft. 55. _Não se aplicam as disposições desta
lei aos processos em curso (Vetado).
Art. 56. (Vetado).
Parágrafo único. (Vetado).
Art 57. Observadasascondiçõeseoslimites
focados pelo Banco Nacional da Habitação, as Caixas Econômicas e demais entidades do Sis_tema
Financeiro de Habitação poderão, até 31 de dezembro de 1983,- destinar até quarenta por· cento
de suas aplicações, no setor habitacional, a empréstimos a inquilinos para aquisição do prédio
em que residam, qualquer que seja a data da
concessão do "habite-se".
Art. 58. Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
_
_
Art 59. Ficam revogadas as disposições
contrátias, especi.alrnente:
1-o Decr€to-Lei n" 7.959, de 17 de setembro
de 1945;
n-o art. ge da Lei n~ 1.521, de 26 de_dezembto
de 1951;
lll- a Lei n9 4.494, de 25--de novembro de
1964; .
..
.
IV -os arts. 17 e 28 da Lei n~-'4.864, de 29
de novembro de 1965;
V- o Decreto-Lei n~ 4, de 7 de fevereiro de

1966;
Vl-o Decreto-Lein"6, de 14 de abril de 1966;
Vil- o Decreto-Lei n~ 322, de 7 de abril de
1967;
V[][-aLein9 5.334, de 12 de outubro de 1967;
IX-a Lei n~ 5.441, de 24 de maio de 1968;
X- o Decreto-Lei n" 890, de 26 de setembro
de 1969;
XI-os arts. 89- e --16 da Lei n9 6.014, de 27
de dezembro de 1973;
Xli-os arts. 39, 5~ e 69 da Lei n~ 6.071, de
3 de julho de 1974;
XIII-a Lei no 6.146, de 29 de noverribfO d.e
1974;

e

XIV-o Decreto-Lei n~ 1.534, de 13 de abril
de 1977.
~Brasili'a, 16- de maio de -1919i 15§9 da 'Independência e 91~ da República- JOAO B. DE fl·

- GOEIREDO - Petrônio Portella - Karlos
RiSc:hbleter- Mário Henrique Simonsen.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 27, de 1987
· (1'1' 8.331/86, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente da República
Autoriza a Petróleo Brasl.Ielro S.A. Petrobrás e a Petrobnís l)isbibufdora S.
A. - BR a,. nas condições que estabelece, participarem do capital de outras
sodedades.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Ficam a Petróleo Brasileiro SA-Petrobrás e sua subsidiária Petrobrás Distribuidora
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BR, constituídas nos termos_ da Lei n"

2.004, de 3 de outubro de 1953, auforizadas a
participar, para o exercício das ativtdades previstas

nos ~us estatutos sociais, do capital de sociedadeS que tenham por objeto a distr~uiç:ão de
gás combustível, existentes ou que venham a
constituir-se.
Parágrafo único. A participação nas. sociedãdes' mencionadas neste artigo ficará na dependência de autorização fundamentada do Conse--

lho Nacional do Petróleo.
Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 31 Revogam-se as--disposições em eontrário.

CAPITULOnl

LEI N• 2.004,

Da Sociedade por Ações Petróleo
BrasUeiro 8-A. (PEIROBRÁS)

DE 3 DE OOTUBRO DE 1953

e suas Subsidiárias

Dispõe sobre a Política l"iaclonal do
Petróleo e define as abibuições do Conselho Nacional do Petróleo, institui aSo~edade por Ações Petróleo Brasileiro
SOciedade: Anônlma, e dá oubas providências.
-o Presidente da República:
--Faço saber que o Congresso Nac::ional decreta
e eu saridono a seguinte lei:
CAPITULO I

Excelentíssimos Senhores Membros do Con::.
gresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação
de Vossas Excelências, acqmpanhé!do de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado
das Minas e Energia, o anexo projeto de lei que
"autoriza a Petróleo_ Brasijeiro SA - Petrobrás
e Petrobrás Distribuidora SA -_BR a.-_.nas condições que estabelece, participarem do capital de
outras sociedades'\
._
~
Brasília, 25 de setembrO de 1986.- José sar..

DÍSpOslções Prellmlnares

• ___ .._..__:_

•

ney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 110/86, DE 15
DE SETEMBRO DE I 936, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS MINAS E ENERGIA.

EXceJentfssimo Senhor Presidente da República:
Tendo em vista o interesse nacional de dar pleno aproveitamento aos crescentes volumes de
gás natural que vêm send9 descobertos no País
e a necessidade de se regulamentar o transporte,
a distribuição e o consumo de gás natural para
fins residenciais, comerciais, industriais e outros~
foi expedida por este Ministério a Portaria n"' 1.061,
de 8 de agosto de 1986, cujas diretrizes constituem a 1' etapa de um propósito mais amplo
visando a fixação de uma política para o gás combustível no País, sob o pressuposto da flexibilidade
necessária à plena realização de tal objetivo.
2. Estabelece a portaria sobredita, em seu art.
11, II, § 2 9, -que a Petrobrás e suas subsidiárias
poderão participar da _estrutura do capital, minoritariamente, das empresas de distribuição de gás
combustível canalizado, regionais, estaduais ou
moolciJ)ais, existentes ou que·venham a se constituir, observadas as disposições legais vigentes.
3. Ocorre, porém, que as sociedades de economia mista somente podem participar de_outras
sociedades quando autorlz~da_s por lei, nos termos do art. 237, § 1"', da Lei n~ 6.404, de 15
dezembro de 1976, circunstância esta já levada
em conta quando da elaboração da Portaria MME
n• 1.061/86.
-4. Nestas condições, tenho a honra· de submeter à elevada cCJnsideração de VPssa Excelência o incluso anteprojeto de__l_eL que autoriza a
Petrobrás e a Petrobrás Distribuidora - BR a
que efetivem tal participação.
Renovo a Vossa Excelênc_ia-ª gxpressão do meu
mais profundo respeito. - Antonio Aurellano
Chaves de Mendonça, Ministro das Minas e
Energia.
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-Art. 19 Constituem monopólio da União:
---I- a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo
e outros hidrocarbonetos fluídos e gases raros,
existentes no territ6rio nadorial;
n-a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;
"lu- o transporte maritiino do petróleo bruto
d~_Prigem nacional ou de derivados de petróleo
produzidos no País, e bem assim o transporte,
par meio de condutos, de petróleo bruto e se~
derivados, assim_ como de gases raros de qual·
quer origem.
Art -2~ __ A {jnião exerc::erá o monopólio estabelecidO-nO -artigO anterior: ·
~ I- por meio do Conselho Nacional do Petr&
teo, como órgão de orientação e fiscalização;
D-por meio da sociedade por açõe-s Petróleo
Brasil~;::irq SA e: das suas subsidiárias, constituídas
na forrTiã-da presente lei, como órgãos de execução.
CAP[TULOll

Do Conselho Nadonal do Petróleo
Art. 3? O Conselbo Nacional do Petróleo, órgão autónomo, diretamente subordinado aO Presidente da República tem por fina1idade superintender as medidas concernentes ao abastecimento nadon_al de petróleo,
§-- }9 Entende-se por abastecimento nacional
de petróleo a produção, a importação, a exportaç~o. o transporte, a distribuição e o comércio de
pê-fróleo bruto, de poço ou de xisto assim como
de seus derivados.
§ 29 Ainda se inclui na esfera da suPerinten- ,
dênda ,dg Co_Dselho N~~onal do P~tróleo o aproveitamento de outros hiafoca-rbonetos fluídos e
dé gases raros.
--

Art. -4? O Conselho Nacional do Petróleo continuirá a reger-se, na sua organização e-func::ionamento, pelas leis em vigor, com as modificações
decorrentes da presente (ei.
Parágrafo único. O P'residente da Rtipública
expedirá o novo Regimento do Conselho Nadona!
do Petróleo, tendo em Vista o disposto neste artigo.

SEÇÂOI

Da Constituição da Petrobrás

Arl 59 FiCa a União autorizada a constituir
na forma desta lei, uma soç:iedade por ações,
que se denominará Petróleo Brasileiro SA e usará
~
a sigla ou abreviatura de PETROBRÁS.
Art 69 Petróleo Brasileiro SA terá por Objeto
a pesquisa, a lavra, a refinação, o comércio e
o transporte do petróleo - proveniente de poço
ou de xisto - e de seus derivados_. bem como
de quaísquer atividades correlatas ou afins. Parágrafo único. A peSquiSa e a lavra, realizadas pela sociedade, obedecerão a plimos por ela
organizados e aprovados pelo Conselho NadQoal
do Petróleo, sem as formalidades, exigências de
limitações de_área, e outras julgadas dispensáYeis,
em face do Decreto-lei n~ 3236, de 7 de maio
de 1941, automa_ndo--as O Conselho ern nome
da União.
·.,
Art. 19 O Presidente da_ República designará
par decreto _o __ r_epresentante da Gnião nos atas
constitutivos da sociedade
§ 19 _ 0$ atas constitutivos serão precedidOs:(- pelo estudo e aprovação do projeto de
nização dos serviço.s básicos da soci~~de, cwer
internos, quer externos.;
- rr- pelo arrolamento, com todas as especificações, dos bens e direitos que a União destinar
à integralização de seU capital;
III- pela elaboração dos Estatutos e sua publicação prévia, para conhecimento geral.
§ 2» Os atas constitutivos compreenderão:
(--aprovação ·das avaliações dos bens e direitos arrolados para constituírem a capital da União;
rr- aprovação dos Estados;
III- aprovação do plano de transferência dos
serviços que tenham de passar do Conselhà Nacional do Petróleo para a sociedade e das verbas
respectivas.
§ 39 A sociedade será constituída em sessão
pública do Conselho Nacional do PetróleO--cuja
Ata deverá conter os Estatutos aprovados, bem
como o histórico e_ o resumo dos ates constitutivos, eSpec::ialmente da avaliação ~os ~ens e direitos convertidos em capital.
§ 4 9 A constituição da sociedade será aprovada por dec~o do Poder EXeCUtivo e sua Ata
será arquivada, por cópia autêntica, no Registro
.do Comércio.
Art. 89 Nos Estatutos da sociedade serão observadas, em tudo que lhes for aplicável, as normas da lei de sociedades- anónimaS. A reforrÍl-a
dos EstâtutôS enfpõ!lfóS-que impliquem modifi-cação desta leídepende de automação legis1ativa,
e, nos demais casos, fica subordinada à aprovaÇão do Pr,esidente da República, mediante decreto.

orga-

SEÇÃOll
Do capital da Petrobrás
Art. ~ A sociedade terá inicialmente o capital'
de Cr$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cru-
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zeiros), dividido em 20.000~000 (vinte milhões)
de ações ordinárias, nominativas, no valor de Cr$
200,00 (duzentos cruzeiros) cada uma.
§ 19 Atéoanode1957,ocapftalserãelevado
a um mínimo de Cr$ lO.OOO.OOOLOOO,OO (dez bilhões de cruzeiroS), na forma prevista no art. 12.

§ 2 9 As ações da Sociedade setão ordinárias,
com direito de voto, e preferenciais, sempre ·sem

direito de voto, e inconversívejs em ações ordinárias, podendo os aumentos de capital dividir-se,
no1odo ou em parte, em ações preferenciais para
cuja emissão não prevalecerá a restrição do parágrafo único do art. 9"' ,do Decreto-lei n9 2.62_7,

de 26 de setembro de 1940.
§ ~

--

As

ações preferenciais terão- prioridade
no reembolso do capital e na distribuição do divi·
dendo mfnimo de 5% (cincô por cento).

§ 49 As ações da Sociedade po_derão ser
agrupadas em títulos múltiplos Ue 100_ (cem) a
100.000 (cem mil) ações, sendo nos EstatUtos
regulados o agrupamento e o desdobramento de
acordo com a vontade do adonista.
Art 1O. A União subscreverá a totalidade do
capital inicial da Sociedade, que será expresSo
em ações ordinádas e, para- sua integralização,
disporá de bens e direitos que possui, relaciõ~
nados com o petróleo, inclusive a permissão para
utilizar jazidas de petróleo, rochas betuminosas
e pirobetuminosas e de gases naturais; tamDéri'l
subscreverá, em todo awnento de capital, ações
ordinárias que lhe assegurem pelo menos 51%
(dnqüenta e um por cento) do capital votante.
§ ]9 Se o valor dos bens e direitos referidos
neste artigo, apurado mediante_ avaliação aprovada pelo Conselho Nacional do Petróleo, não
bastar para a integralização do capital a União
o farà em dinheiro, _
§ 29 Fica o Tes_ouro Nacional, no caso previsto no parágrafo anterior, autorizado a fazer
adiantamentos sobre a receita dos tributos e cOntribuições destinados à integralização- do capital
da Sociedade, ou a efetuar operações de crédito
por antecipação da receita até a quantia de Cr$
1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros.
§ 39 A União transferirá, sem ônus, aos Estados e Municípios em- cujos territórios existem ou
venha a ser descobertas jazidas e minas de petróleo de rochas betuminosas e p!robetuminosas e
de gases naturais,. respectivamente 8% (oito por
cento) e _2% (dois por cento) das ações relativas
ao valor atribuído a essas jazidas e pelo qual sejam
incorporadas ao capital da Petrobrás no ato de
sua constituição ou posterformente.
Art. 11. As transferências pela União de
ações do capital social ou as subscrições de aumento de_ capital pelas entidades e pessoas às
quais a lei_confere este direito, não poderão, em
hipótese alguma, importar em reduzir a menos
de 5J% (cinqüenta e :uffipor cento) não só as
ações com direito_a voto.:de propriedade da União,
como a participação_ desta na constituição do capital social
Parágrafo único. _Será riula qualquer transferência ou subscrição de ações feita com infringêncla deste artigo, podendo a nulidade ser pleiteada, inclusive por terceiros, por ffieio de _ação
popular.
Art. 12. Os aumentos· periódicos do capital
da Sociedade far~se-ão com recursos· mencionados nos artigos seguintes.
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Arl 13. A -parte da receita do imposto único
Art 17. ASociedadepoderáemitir,atéolimisoPre combustiveis líquidos a q!Je se refere o art_.
te. do dobro do seu capital social integralizado
3~ dá Lei n?1.749, de 28 de novembro de 1952,
obrigações ao portador, com ou sem- garantia
terá a seguliite aplicação:
do Tesouro.
I - os 40% (quarenta Por cento) pertencentes
SEÇÃOUI
à União em ações da Sociedade, até que esteja
aSSéguraâa a inte9raliZação do caPital previsto no
§- 19 do art. 9e e, eventualmente, na tomada de
Doª Adonistas da Petrobrás
obrigações;
_
-Art. 18. Os Estatutos da Sociedade, garan11- os 60% (sessenta por cento) pertencentes
tida a preferência às pessoas jurídicas de direito
aos Estados, Distrito Fede-rai e aos Municípios
público interno, poderão admitir como acionistas
serão aplicados:
somente;
a)- em ações da Sociedade, até que esteja as1- as pessoas jurídicas de direito público inSegurada a integrallzação do capital de acordo
terno:
com os planos aprovados pelo Conselho Nacional
IT- O Banco do Brasil e as sociedades de ecodo Petróleo, devendo a participação de cada entinomia miSta, criadas- pela União, pelos Estados
dade ser, no mínimo proporcional à respectiva
ou Municípios, as quais em conseqüência de lei,
cota do imposto único;
estejam sob controle permanente do Poder Púb) na tomada de obrigações da Sociedade ou
blico;
de ações e obrigações das Subsidiárias ficando
- liT -os brasileiros mitos oú·naturalizados há
sempre assegurada aos Estados, Distrito Federal
mais de cinco anos e residentes no Brasil uns
Municípios, umà participação proporcional às rese outros solteiros ou cãsados com brasileiras ou
pectivas contribuições, observada a preferência
estrangeiras, qu~do não O sejam sob o regirr:te
estabelecida rio art._40,
de comunhão de bens ou qualquer outro que
Parágrafo único. A cota do Fundo Rodoviário
permita a comunicação dos adquiridos na consNac_iQnal, que cabe às ehtidades meçionadas no
tância __do casamento, limitada a aquisição de
inciso It poderâ Ticar retida, se for oposto qualquer
ações ordinárias a 20.000 (vinte mil);
obstáculo à aplicação da percentagem especiIV- as pessoas jurídicas de direito privado, or_fu;a_d_ª no mesmo íri.ciso aos_ fins e nos termos
ganizadas com observância do disposto no art
estabelecidos neste artigo.
9'1, alínea b, do Decreto n9 4.071, de 12 de maio
M 14. __ O produto dos impostos de imporde 1939, limitado a aquisição de ações ordináriaS
tação e de consumo in!=identes sobre veícuJos,
a 100.000 (_cein mil);
automóveis e do impOsto sobre a remessa de
V- as pessoas jurídicas de direito privado, bravalores para o exterior, correspondente à imporsileiras de que somente façam parte a pessoas
tação desses veícuJos, sl,las p-eças e acessórios,
indicadas no item lli, limitada a aquisição de ações
se destina a s@_sc:rição pela União de ações_ e
ordinárias a 20.000 (vinte mil).
ob!jgações da Sociedade:
SEÇÃOIV
Art 15. Os_ proprietários de veícu1os autom&
veis, terrestres, aquáticos ~ aéreos, contribuirão
Da Diretoria e do Conselho.
anualmente, até o exercício de 1957,· com as
FiscBJ da Petrobrás
quantias discriminadas na tabela anexa, recebendo, respeitado o disposto no art. 18, certificados
Art. _19. A sociedade será dirigida por um
que ser~o substituídos pór _ações preferenciais ou
Conselho de Administração, com funções delibeobrigações da sociedade, os quais conterão derativas, e uma Diretoria Executiva
claração expressa desse direito, assegurada a res§ 19 O Conselho de Administração será consponsabilidade solidária da- União, em qualquer hitituído de:
pótese, pelo valor nominal de tais títulos.
a) 1 (um) Presidente nomeado pelo Presídente
Pàrágrafo úntco. os-atas relativos a veículos
da República e dem!ssivel ad nutum com direito
automóveis compreendidos na competência da _de veto sobre as_ dedsõe_s _do_ própri_o Conselho
União só poderão ser realizados depois de feito
~.
.
e da Diretoria Executiva;
o pagamento "da contribuição a que se refere este
b) 3 (três) Diretores nomeados pelo Presidenartigo, promovendo o Governo convênio ou ente da República, com mandato de 3 (três) anos;
tendímento com as demais entidades de direito
c) Conselheiros eleitos pelas pessOas Jurídicas
- público para que em relação" ao Jicend!".mento
de direito público; com exceção da União em
e emplacamento anual daqueles veículos, nos li- número máximo de 3 (três) e com mandato
mites de sua competência, seja prestada colabode 3 (três) imos_;
_
ração no mesmo sentido.
d) CQnselheiros eleitos pelas pessoas físicas
Arl 16. Os recursos de que tratam os arts. e jurídicas de di(eito provado, em número máximo
13, 14 e 15 serão recolhidos à conta ou contas- d~ 2 (dois) e com mandato de 3 (três) anos.
§ 29 O número dOs Conselheiros será fixado
especiais no Banco do Brasil.
na proporção de um para cada parcela de 7,5%
§ 1, A União, por intermédio do representan(sete e meio por tento) do capital votante da Sote designado nos termos do arL 79, poderá movimentar os recursos destinados por esta lei à Petrociedade, subScrito pelas pessoas mendonadas
nas letras c e d do§ }9
brás, antes de sua coristituição, de acordo com
as inst;n.lçôes do Ministro da Fazenda, para ocorrer
§ 39 A Diretoria Executiva compor-se-á do
_às- respectivas despesãs. Presidente e dos 3 (três) Diretores nomeados pelo
Presidente da República.
§ 29 Ainda que não tenham sido distribuídas
§ 4~ É privativo dos brasileiros natos o exeras ações correSpondentes ao aumento-de capital,
a SoCiedade poderá movimentar as contas especido da funções de membro do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
ciais referidas neste artigo.
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~ ÓO veto do Presidente ao qual se refere
a letra a do § 1~, haverá recurso ex offido para
o Presidente da República, ouvido o Con_selho
Nacion'al do Petróleo.
§ & Os 3 (três) primeiros Diretores serão nomeados pelos prazos de, respectivamente, 1 {um),
2 (dois) e 3 (tr_ês) "anos, de forma_a qUe anual-

mente termine o mandato de um Diretor.
Art. 20~ _O Conselho Fiscal será constituído
de 5 (<::inca) mem_bros, com mandato de 3 (três)
anos.
Parágrafo único. A União elegerá um .representante, as pessoas físicas e jurídicas de direito
privado, outro, as demais_ pessoas jurídicas de
direito público, três, assegurados neste caso, a
cada grupo de acionistas que representar um ter-

ço dos votos, o direito de eleger separadamente
um membro.

Art. 21. O ConselhO Fisc::al_ déLPetróle;o 6ra_sileiro S.A. terá as atribuições constantes __ do art.
127 do Decreto-Lei n~ 2.6Z7, de 26 de setembro
de 1940, não se lhe aplicando o Decreto-Lei n9
2.928, de 31 de dezembro do mesmo ano.
SEÇÃOV

Dos Favores e Obrigações Atribujdos
à Petrobnis
Art. 22.

Os atas "de c.onstltuiç:ão da Socied~Qe

e de integralização do seu capital, bem como as
propriedades que possuir e _a_s aquis_iÇões de bens
móveis e imóveis que fizer e f!;inda os instrumentos
de mandato para o exerc!éio do direito de voto
nas Assembléias Gerais setão isen~. de:. impostos
e taxas e quaisquer outros ónus fiscais compreendidos na competência da União, que se entenderá
com as outras entidades de direito púbfrco, soJidtando--lhes os mesmos favores para a Sociedade
da qual participarão, na esfera de sua~ competência tributária.
Art. 23.-- A Sociedade gozará de isenção de
direitos de importação para consumo e de impostos adicionaiS em relaçãQ aos maquinismOs, seus
sobressalentes e acessórios aparelhos, ferramentas, instrumentos e mate_riais destinados à conli!trução, instalação, ampliação, melhoramento,
funcionamento, exploração, conservação e manutenção de suas instalações, para os fins a que
se destina.
Parágrafo úi\íco. Todos os materiais e mercadorias referidos neste artigo com restrição quanto
aos similares de produ~o nacional, serão desembaraçados mediante portaria dos inspetores das
Alfândegas.
Art 24. ÀSociedadeficaasseguradoodire!to
de promover desapropriação, nos termos da legis~
fação em vigor.
Art. 25. Dependendo s_empre de prévia e es~
pecífica aprovação do Conselho Nacional do Pe~
tróleo, a Sociedade só poderá dar garantia a fmanciamentos tomados no pa"ís ou no exterior _a favor
de empresas subsidiár_j;;~s, e desde que a operação
no caso de capital estrangeiro não tenha qualquer
vincu1ação real
Parágrafo único. O Poder EXecutivo poderá
dar aos financiamentos tomados no exterior, pela
Sociedade e pelas suas subsidiárias, a garantia
do Tesouro Nacional até 2.5% (vinte e ciQCO por
cento) do respectivo capital integralizado quando
se tomar necessário pelo vulto de operação e
pelo eminente interesse nacional em causa.
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Art. 26. Somente quando os dividendos atinseja regulamentado o inciso IV do art. 157 da
girem 6% (seis por cento), poderá a Assembléia
Constituição.
Geral dqs Acionistas fix_~r as__percentagens ou graSEÇÃOVI
tificação por conta dos -lucros para a -Admlnistiaçáo- da Sociedade,
Disposições
Relativas ao Pessoal
Arl 27. A Sodeda_de e su_as subsidiárias fida Petrobrás.
.
cam obrigadas a pagar aos Estados e Territórios
onde fizerem a lavra de petróleo e xisto betumiArt. 36. Os militares e_ .os funcionários públiriõSo ·e__a_ extração de g4?. indef!_ização correspocos civis da União e das entidades-autárquicas;
- dente a 5% ( cin!:o por cento) sobre o valor dq_ paraestatais e das sode,~des de economia mista,
óleo extraído ou do_xisto _ÇIU 4P gás.
poderão servir na Petrobrás em _funç~ de dire-§ 1" oS valores do óleo e do :sis~o beturnJnOso
ção ou de nature~ técnic_a, na fói'rf1a do D~re
serão f~Xa,d_os pelo Conselho Nacional do Petróleo_.
tO:LEif n~ 6.877, de.18 de s~terrlbf-o =aet944, não
§ 2ç .Será efetuado trimestralmente o pagaPodendo, todavia, acumular VetidmentOS;-giatifi~
mento de que_trata este artigo.
cações ou quaisquer outras vantagens, sob pena
§ 3" Os Estados e Territórios d_istribuirão
de se considerar como tendo renunçiado ao c;argo
'- ::. -___ -_ primitivo. 20% (vinte por cento) Qo_ que reCeberem, proporParágrafo_ único. Na hipótese do Conselho
cionalmente aos municípios, segundo a produção
de óleo de cada _um deles, devendo este pagaNacion~ do Petróleo reduzir o seu pessoal, a PEmentõ-s-er efetuado trimestralmente.
TROBl~ÁS dará preferência no preEinchlnleilto
dos cargos ou funÇõ~s. de acordo com a_s suas
c§ -49 Os_~tados, T~rt:itóriÇ>s e Municípios- d-e::
verão aplicar os recursos fixados neste artigo, pre- aptidões, aos servidOreS dispensados.
Art. 37. Não se aplica aos direto_res., funcioferentemente, na produção de energia elétrica e
nários e àcioilistas da Petróleo Brasileiro SA, .o
na pavimentac;ão de rodovias,
Art:- 28. _ A União poderá incumbir à Socie- disposto na alínea c do art. 2? _do D~creto-Lei
dade a execução de serv:fsos condizentes com n' 538, de 7 de julho de 1938, podendo ser_aciaa sua finalidade, para os quais destinar recursos nista da Sociedade os funcionário& dela e os seMdores públicos em geral, inclusiVe os âo Conselho
financeiros especiais,
·
Nacional do Petróleo.
- Art. 29. _ Os direitos relativos a concessões_ e
- -Art 38. A Sociedade contribUirá pãra a preautorizações referentes a jazidas de óleo mineral,
paração do pessoal técnico n~cessârio aos se1,1.s
refinarias e oleodutos_ que a Sociedade recebe~
serviços, bern_ çp_rno de operários qualificados,
da União serão inalien_ávejs, ainda quando, como
através de cursoS de especialização, que organiwlor económico, seja, pela Petrobrás, cedido o
- zará. podendo também, conceder aw.dliO$ aos esseu direito ~ utilização dos mesmos a qualquer
tabelecimentos de e~ino do _país ou. boi~ª 4e
de suas subsidiárias.
estudo para a preparação no _exterior e OUtros
Art. 30. Não ocorrendo a desapropriação, a mefos adequados.
Petrobrás indenizará pelo seu justo valor aos proprietários do solo pelos prejuízos causados com
· SEÇÃOYII
· a·pesquisa oU lawa.
-Das Subsidlárlas_da Petrobrás
Art. 31. A Petrobrás, de acordo com a orientação do Conselho Nacional do_ Petróleo, deverá
Art 39. A Sodedade operará diretamente ou_
manter um coeficiente niínimó-de reserVas de
através de suas subsidiárias, organizadas com
--óleo_nos campos petrolíferos.
Art. 32. -~A Petrobrâs e as s_ocied.ades dela sub- aprovação do Conselho Naçional do PetrQleo,_nas
quais deverá sempre ter ania_ioria das ações com
sidiárias enviarãO ao_Tribunãl de Coii.tas, até 31
de março de cada ano, as contas gerais da Soçie- direito a voto,
§ 1~ _Na ~omposição da restante paite do _cadade, relativas ao exercício anterior, as quais serão
põ-r aquele remetidas à Cãi'nara dos Deputados pital observar-se-á o mesmo critério estabelecido
para a Petrobrás, a~gurada a proporcionalidade
e Senado Federal.
a que se refere o art. 13, inc:iso 11, letra b, e a
Pâr~grat"o único. _OTribunai de Contas limitar~
preferência estabelecida no art. 40.
se-á- a· emitir pareCer sobre as coritas que lhe
§ 2? ôs_c:argos de direç:ão das empresas refeforem-~nviadas, E o Congresso Nacional, depois
ridas neste artigo serâ.o privativos dos brasileiros
de tomar conhecimento Qas mesmas, sem julgá~
natos, sempre que seu objeto seja qualquer das
las, e do parecer· do Tribunal, adotará, por qual~
atividades_da indústria do petróleo.
quer de sUas_ Casas, quanto _ao assunto, as medi~
§ 3 9 Na constituição dos. corpos de direc;ão
das que a sua ação fiscalizadora entender conve-e fiscalização das subsidiárias serã_o adotados crinientes.
térios ·análogos aos estabelecidos ·nesta lei, asseArt. 33. A direção _da PetroJ?rás e a direção
gi.lrando~se, ainda, às pessoas de direito público,
das socied_Z!des dela subsidi~rias são obrigad~s
com interesse relevante naquelas empresas, a rea prestar as informações que lhes forem solicitapresentação na diretoria execUtiva.
das pelo Congresso N.ac;ional açerca dos seus
Art 40. Ao ~do em cujo território for exatos e deliberi'_ções.
traído ou refinado óleo cru ou explorado gás natuArt. 34. Quando o. acioi;~ista, for pessoa juríral será assegurada a preferência, com o conCurso
dica de dir~ito público, ser-lhe-á facultado o exados seus muniópios para a participação naS -some dos papéis e documentos da Sociedade para
ciedades subsid_iárias destinadas à sua refinação
o fim de fiscalização das contas,
ou distribuição, até_ o montante de 2Ó% (vinte
M 35. Os Estatutos da Petrobrâs prescre-- por cento) do seu cã.pital.
-verão normas específicas para a participação dos
Parágrafo único. Sempre qUé<Y Estado proseus empregados _nos lucros da Sociedade, as
dutor de petróleo ou de gás manifestar o propósito
quais deverão prevalecer até que, de modo geral,
de usar da preferência de que trata este artigo
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ser-lhe-ão atribuídas ou transferidas pela PEIROBRÁS nos limites prefixados, as ações que o mesmo se proponha tomar e para cuja integralização

serão, previamente, estabelecidos os prazos e
condições que, visando a facilitar a colaboração
do Estado não sacrifiquem~no eritãnto, os interesses r~lacionados com a constituição e o funciona-

mento da subsidiária de que o mesmo deva parti-

cipar.
Art 41. A PEfROBRÁS, por autoriiação- do
Presidente da República, expedida em decreto e
depois de ouvido o Cons_elho Naciona1 de Petró-

leo, poderá associar-se, sem as limitações previstas no art. 39, a entidades destinadas a exploração
do petróleo fora do território nadonal, desde que
a partiCipação do Brasil ou de entidades brasileiras
seja prevista, em tais casos, por tratado ou convênio.

•

Art. 42. O disposto nos arts. 22, 23, 24, 33
e 36 aplica-se, igualmente, às empresas subsidiárias da sociedade.

CAPÍTULO IV
Disposições Finais

Art. 43. Ficam exclutdas do monopólio estabelecido pela presente lei as refinarias ora em
funcionamento do Pais, e mantidas as concessõ_es
dos oleodutos em idêntica situação. _
Art. 44. Não ficam prejudicadas as autorizações para a instalação e exploração de refinarias
no Pais, feitas até 3Q_de junho de 1952, "SafVO
se as mesmas não estiverem em funcionamento
nos prazos prefJXados até a presente data.
Arl 45. Não será dada autorização para a
ampliação de sua capacidade às refinarias de que
tratam os dois artigos anteriores.
Arl 46. A Petróleo Brasileiro SA poderá, independentemente de autorização legislativa especial, participar, como acionista, de qualquer das
empresas de refinação- de que tratam os artigos
antecedentes para o fim de torná-las suas subsidiárias.
··
Parágrafo único. A Petróleo Brasileiro SA. adquirirá nos casos do presente artigo no mínimo
51% (dnqüenta e um por cento) das ações de
cada empresa.
Art. 47. Do monopólio estabelecido pela presente lei, ficam excluídos os navios-tanques de
propriedade particular ora utilizados no transporte
especializado de petróleo e seus derivados.
Art 48. As contribuições especiais para pesquisa e outras, a que se obrigam as empresas
concessionárias. na forma da lei vigente, e ainda
as multas em que incorrerem os titulares de autorizações ou concessões para qualquer das atividades relacionadas como Wdrocarburetos líqujdos
serão destinadas a subscrição pela União de
ações e obrigações da sociedade ou de suas subsidiárias.
Arl 49. As sociedades de economia mista,
a que se refere o inciso Il do art. 18, dispensadas
da prova de nacionalidade brasileira dos seus só.:
cios ou acionistas, são exclusivamente as existentes na data da vigência desta lei.
Art 50. Sempre que o Conselho Nacional do
Petróleo_ tiver que deliberar sobre assunto de interesse da sociedade, o presidente desta participará
das sessões plenárias, sem direito a voto. _
Arl 51. Naregulamentaçãodestale~oPoder
Executivo disciplinará relações entre a sociedade
e o Conselho Nacional do Petróleo,
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Art. 56: Esta _lei entrará em v_igor na data de
Art. 52. O saldo das dotações orçamentárias
sl,la publicação, revogadas as disposições em
e créditos adicionais do Conselho Nacional do
contrário.
Petróleo, para o exerCício em que entrar ero funRiO de Janeifo, 3 de outubro de 1g53-; 132"'
cionamento a PETROBRÁS, correspondentes a
da Independência e 659 _da República. - GETÓsetv_iços, _encargos, obras, equipamentos e aquisiUO VARGAS- Tancredo de Almeldã Neves
Ções, ou quaiSquer outras relativas a ab.Vidades_
- RE:nato de Alnieida GuWobel-· Cyro Espíque passarem à Sociedade, lhe será entregue logo
rito Santo Cardoso- VIcente Rao- Oswalque constituída.
do Aranha - José Américo - João Cleofas
ParáQrafO-úniC'O. ESsaS- quãritiâS serãolevaaãS
- Antônio BaJb.ino - João GouJart, Nero
à conta de integralização de capital da União.
Moura.
_ Art. 53. Da reCeita do imposto úhico sobre
corribustlVeiS-eiuEit-1ficantes líquidos dé que trata
TABELA A QUE SE REFERE O
a "Leí ~ 1.749, âe 28 de- novembro de 1952, 48%
ARTIGO 15 DESTA LEI
(quarenta e oito por centO) caberão aos Estados
e Distrito Federal, feifa a âistribuição separadamente- para os produtos oriundos de_ matéria-priA) Automóveis, Inclusive_ camionetas~
ma nacional e para -oS Produtos importados_ ou
a) Particulares:
de 6Jeç importado.
Çz$
J- A parte da -receita-dEistinada aos empreendi~o peso de 1.000 kg inclusive........ ~. 1.OOÕ,OO
mentos ligados à indústria dó petróleo (art. 39
De mais de LOOO até 1.500 kg_inclusi-da Lei n9 1.749, de 28 de novembro de 1952)
ve_..- · - - · - - · · - - - - - - - - - - - 2.000,00
terá a aplicação prevista no arl 13 desta lei.
De_ ma"is de 1.50_0 cité l.S"OO kg inclusiII-Aparte da receita destinada ao Fundo Rove.
~-----------· 4.00C,OO
doviário Nacional será aplicada de acordo com
De mais de 1.800 kg................................ 8.000,00
as disposições da Lei n~ .102, de 13 de julho de
l"fota l ~- Reduzam-se de 2Õ% -(vinte por cen1938~ e Lein? 1.749, de 23de novembro de 1952.
to) as contribuições quanto aos automóveis de
§ 19 A receita resultante dos produtos de mamais de 3 (três) até 5 (cinco) anos de fabricação;
téria-prima nacional será distribuída, observadas
de 40% (quaren~ por cento) quanto aos de mais
as disposiÇões dos incisOS anteriores, aos Estados
de 5 (cinco) até-7 (sete) anos; de 60% {sess_enta
e Distrito Fede~:al da seguinte forma:
por cento) quanto aos de mais de 7 (sete) até
1) 18% (dezoito por cento) proporcionalmen1O (dez) anos;_ e ç!e 80% (oitenta por cento) quanto
te às superficie"s; aos de ma~ de 10 (dez) anos de fabricação. .
2) 3-6% (trínta e seis- Por cento) proporcioNota 2~- Aplicam-se aos jeeps e outros autonalmente às populações;
móveis de reduzido valor, utilizados em atividades
3) __ 36% _(trinta e seis por cento) proporcioruraiS, agropecuárias~ florestais, mineiras e em
nalmente aos consumos;
obras públicas. as bases de contribuição a seguir
4) 10% (dez por cento) proporciona1mente
especificadas para os automóveis de aluguel:
à produção de óleo cru de poço ou de xisto ou
ainda de condensados.
b) De aluguel:
§ __29 A receita resultante de derivados impor·tadOs ou produzidos com óleo cru importado será
Cr$
distnbuídaao_~ Estado~_e ao Distrito Federal pela
Até o peso de 1.000 kg inclusjve _................""'..2-00,0Q
forma seguinte:
Demais de I.OOOa I.SOOkg .....................-.400,00
1) 20% (vinte por cento) proporcionalmente
Demais de 1.500'a l.BO_Okg .... ~·-·---··~~00
às superfícies;
De peso superior a 1.800_kg .............~_.000,00
2) 40% (qUarenta_por cerito) porporcíoNota: Reduzam-se de 50% (cinqüenta por cennalmente às populações;
to) as contribuições quando se relacionarem com
3) 40% (quarenta por cento) porporcioautomóveis de mais de 5 (cinco) anos de fabriCanalmente aos consumos.
ção, caso em que os de peso até 1.000 kg ficam
§ 3 9 _ -~ proporções d~ consumo previstas
nos parágrafos anteriores serão calculadas com -'isentos e isentam-se todos os automóVeis de- mais
de 10 (dez) anos de fabricação, bem ®mo_qualbase nas qUantidades consumidas em cada Uniquer outro que seja o único possuído e diretadade Federativa e não sobre o imposto pago.
mente explorado pelo proprietário.
_-§ 49 A distribuição da C:ota de 12% (doze por
cento) do imposto único, que caberá aOs MunicíB) Caminhões e outros veículos de carga:
pios, far-se-.til, também, no que for aplicável, pelos
Cr$
critéri9s dos_pé!rágrafos ãnteriores.
_
De menoS de 1 tonelada de carga ....... :........ 200,00
§ 59 Os novos c~rios de distribuição, estaDe 1 a 2 toneladas de carga .............~ ...............400,00
belecidos no presente artigo, só vigorarão a parti~ _ De2.a5_toneladas de carga ............................. 800,00
de 1954.
De 5 a 7 toneladas de carga .........................1.200.00
Art. 54. Anualinerlte o Departamerito Nado~
De 7 a 1Otoneladas de carga ....................... 1.600.00
natde Estradas de Rodagem empregará em-obras
De_ m§'IIS de 1Otoneladas de carga ............2.000,00
rodoviárias, nos Territórios Federais, quantia não
Nota: Reduzam-se de 50% (cinqüenta por ceninferior -à cota que caberia a cada um, caso particito) as contribuições, quando se relacionarem com
passe da cüstribuição prevista no art. 53 da preveículos de mais de 5 (cinco) anos de fabricação,
sente lei, tomaridõ-se Por base a arrecadação docaso em que os de capacidade inferior a uma
ano anterior.
tonelada ficarão isentos e isentam-se todos os
Art. 55. - Aos empregados e servidores da sode mais de 10 (dez) anos de fabricação, bem
cieda4e aplicar-se-ão os preceitos de legislação
como qualquer outro que seja o (!nico possWdo
do Fabalho nas suas relações com a PETROe diretamente explorado pelo proprietário.
BRAS.
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C) Ónibus:

Com mótores de mais de 1.000 até
2.000 HP .. :...............----·---·'-- 2.600,00
C'Oii'úlibtOJ'es de mais de 2.000 HP ....... .S.()(K),OO
. c) Para instrução. Iserltos
·

Con:

cap~C!ldade até 20 passageiros, mcluswe ...............___·-···---.....,..,,..-

1~60JJ~OO

Com capacidade de 21 a 30 pãssageiros ·············-·--··-··-··--·-··--·-~ 2.400,00
Com capaddade de 31 a 40 pas-

sageiros_-------..- -..· ..-.. _ _. 3200,00
Com capa<!idade de_ 41 ou mais
passageiros ...........-···-··---··-----

D) Veíc:ulos Aquáticos:
a) Particulares, para recreio:

~ A~õbo~oo

"c' PROJETO

DE DECRETO

.~.. LE(l~SLATIVO

- N• 5, DE 1987
(N• 4187, na Câmara dos Deputados)

Cr$
400,00

-.

H--
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leitos m~rinhos e fu_íl.dos. oc::eânicos, a partir do
!irrli~ ~e'l2 rOiJh-a~ do m-ar.terntOrial estipulado
riá Convenção de'Genebrà sObre DireitO do Mar,
de 1958, de armas nuCleares, OutraS de destrUição
maciça ou de Jnstalações destínad.as ao arm~e
namento, ensaio ou utilização dessãs armas. Prevêem-se, como procedimentos de verificação, as
práticas da "observação" da inspeçãoln loco,
consultas entre. as partes interessadas e, em última instância, o recurso ao Conselho de Segurança das Nações Unidas.

3. Realizaram-se, até o momento, duas Confe=·-:.-Aprova o texto do Tratado sobre a
_. _ Proibição de Colocação de Armas Nu- rências de Ava1iação do Tr_atado, em 1977 e 1983,
"'". deares e Ouiras de Destruição em Mas- às quais o Brasil compareceu como observador,
" ~-nos Fund()S ,fVlarlnhos e Leitos Oc~ · em sua c.ondição de signatário não-parte. Embora

Corri motõf até 5 HP ................... _, _ _
Com motor de mais de 5 até
10 HP ................... _......_._,_ ......~ ..~.. :~ . ! 000,00
rucos e nos seus Subsolos, concluído a
Com motór de mais de 1O ãt~- .
_ __ _·- . _
1:f de fevereiro de 1971, nas cidades de
20HP ..................-.---·-----.-·-2..400,00
,;. Moscou:, LODdfes e Washington, e assiCom motor de mais de 20 até ..na.do pelo 81-isn a 3 de setembro de
30 HP._.........................
---- 4.000,00
- -1971.
Com mQto_r_ de mai;s de 30. até
_ . .
50HP ............................_
.._ _ 6.400,00
Com motor de mais de 50 até
_
_
-Art, 1~ Fi <:a aprovado o texto do. Tratado soQie
100 HP .............................._._.---·'~-12..Q00;1JO
a Proibição de Colocação de Armas Nucleares
Com motor de I 00 !lP .....................__ 20.QOO,OO
·-e O.uuas. àe. º~truição em Massa no~ ~undos
Nota: As contribuições devidas pelos proprieMarinhos e Leitos Oceânicos e n.os seusS®sql~,
tários de embarcações destinadas a fins indusconcluído a 11 de fevereiro d.e 1971, nas cidades
triais e comerciais, çonquanto privativas, são as
de Moscou, Londres e Washington, e assinado
constantesda~belaaseguír.
_ -··-pelo Brasil a 3 de setembro de 1971. . _
b) Para transportes industriais ou comerciais;
. Art. 2~ Este decreto legislativo entril em vigor
Cr$
na data de sua publicação.
·
Com motor até 1OHPH··········--·-:.,__ Isentos
.
Com motor- de mais de 1O até
~-~NSAOEM N• 19, DE 1987
20 HP .............................- - - - - - · 200,00
·
Em
conformidade com o disposto no art 44~
Com motor de mais de 20 até
~
inciso· I; da Constituição Federal, tenho a honra
30 HP .......................----·--~-. 40(),00
de submeter à elevada consideração de Vossas
Com motor de mais de 30 atéacompanhado de Exposição de Mo50 HP .........................................____",:...
aoo.oo EXcelências,
tivos do Senhor MiniStro de E;stados das Relações
C:om motor de mais de 50 até
Exteriores o texto do Tratado sobre a Proibição
IOOHP .........................................- - - · - _1200,00
de Colocação d..e....An:na.s Nucleares .e Outras de
Com motor de mais de 100 HP................ 2,.000;00
Destruição em Massa nos fundos Marinhos e LeiNota 1 • - Reduzam-se de. 50 (cinqüenta por
toS Oc.eãiiiC::.~ ·f:. nos se_iis Su~q_los, concluído
cento} as contn.buições, quando se referirem_.r,. .a 11 de fevereiro de 1971, nas cidades de Moscou,
embarcações equipadas com motores de mais
Londres e Washington e as~inado pelo Brasil a
de cinco anos de uso, caso em que serão_isentas
3 de setemb.rosie.l971.
__
as embarcações até 29. HP.
Brasilia, 22 de janeiro de 1987. - José Sarney.
Nota 2• - Isentam-se todas as embarcações
com mptQres com mais g~ _
_quinze anos de uso
EXPOSIÇÃO DE MOTNOS N• DNUJDMAE!CAII
e as que se destinem à pesca até. 2.0 HP, desde
338/SAMAM PARA. DE lO DE DEZEMBRO DE
que seja a única possuída e diretamente explorada·
I 986, DO _SENHOR _MIN!SlRO DE ESTADO
pelo proprietário.
DAS RElAÇÕES EXTERIORES.
E) Vekulos Aére:os: .
_
. _
.
a) Para transporte privado ou de recreio:
A Sua· EXCelência o S~hor
Cr$
Doutor José Samey
Com motores até 150 HP ...................._.. 5.000,00
Presidente da República
Com motores de rriaís de 150 ãté
~--. -~~ar Presidente,
450 HP ................-.--·-----·..........10.000,00
_·comO é dO conhecimento de Vossâ Excelência,
Com motores de mais de 450 até
o BraSil é sighatário, não teod9 procedido~-aindã,
1.000 HP ......................---·--·-..- - - 20.000.00
_à ratificação do Tr~!ado sobre a Proibiç:_ão da Colo_..
Com motores de mais de 1.000 até
caç~o.9~ Armas Nucleares e. outraS-de Destruição
2.000 HP ................................,.........~~2:;,0Q(J,OO
em. Massa_nos Fundos Marinhos e I.,eitos OceâCom motore'S de mais de 2,0Qp HP --·~·-- 50.000,00
-nkos e nos seus Sub.solos. Q.e iniciativa conjunta
b) Para transportes industri<ds oy comerciais
dos Estados Unido~ e .. da. União Soviética, _este
e serviços especializados:
TrãfadQ~eiiliOu_e-m vigor·em 18 de maio de, 1972_,
Cr$
constando, no inícíO do ano em· curso; Com s.eten600,00 • ta e_ quatro Estados-Partes, das mais diversas reCom motores até 150 HP ...................
Com motores de mais de 1.50 atê ·
giõeS e gruPos de interesse.
450 HP ........................._..;~--· .. l.OQO;oo
2~- Comp obrigãç~9 _prin~iJ)al atribuída às parCom motores de mais de 450 até.
.tes,_o Tratado em pauta proíbe a colocação nos
I.OOOHP ............................ _ - _
...,._.~2,000,00
-·'"C".
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reconhecessem a.eficácia de.que vinha gozando
o Tratado, as declarações finais de ambas conferências propuseram o exame pela Conferência
do Desa.rmamentQ, bem como pelo Comitê Preparatório da próxima Conferencia. de Avaliação,
de medidas que pudessem_ a.t!Jalizar e conferir
reforço aos propósitos originais do acordo.
. 4.
~ten4fmento a ~ssa rec~ffiencfação,"tra
duzida pela Resolução n~" 38/lfiS B da Assembléia
Geral da ONU; a Conferêncía do Desarmamento,
na Sessào de 1985, sublinhou a necessidade de
aperfeiçoamento dOs me.S:antsmos de verific:ação
previstos nO Tratado. Sugeriu, assim, que se procedessem a. uma maior divulgação .dos avanços
ciéritífico.S pasSíveis· de emprego na comproVação
das "'garantias negativaS", de modo a compensar
aJncâpãddade de inúmeros EstadOs contratantes
em implementar, a nfv'el satisfatório, a prática da
observação nacional.

Em

o

-

-

5. Com o- objetivo- p'riorifâiio de assegurar a
utilização pacífica dos funcjos marinhos .e Jeitos
oceânicos, preservando essa área da proliferação
nuclear, o Tratado.J~m.Jaço_indui~s~.no rói dos
instrumeritos intértlãciónais que .estabelecem limitações espaciaiS à instalação de armas nuclea:reS, a· Saber, conforrrie a ordeni crqnol6gica c:t.~
conclusão;·o Tratado da Antártída; o T.r:.atado _sobre oSPdric;"ÍjJjQ$ Ciue Govem;;im·as· Ati:vidades dos
Estados nÇt __Exploração e Usos Pacíficos do Espaço Exterior, incluindo a Lua e. 9utros _9?rpoS. Celestes; o Tratado para a Proscríção de Armas Nu~
deare5 ria América Latiria e o Tratado da Zona
Desnuclearizada do Pacífico Sul (concluído em
6-8-85, e ainda_não _em vigo_!).

6. O o?Jetiv;; de tais instrumentOs intemactohais guáfêla analogia com a iniciatiVa brasileira
de que resultou ét adoção, pela 41 ~ Assembléia
Geral das ·Nações Unidªs de .resolução ip~tulada
"Zona de Paz e de Cooperação do Atlãntko Sul;',
Buscamos, com ess.a iniciativa e seUS eventuais
desdobramentos.. fav:orecer .a c;ooperação regional para o uso e exploração dos recursos oceânicos e, piiilC:iPalmente, ássegurar a não-militarização nuclear do Atlântico S.ul, isentando-o das
tensões inerentes à corrida arrilanie"iltista.
7. Pareçe .oportuno assim que se procure evidenciar, rriediant~ a supreSsão di .lacunas nos
compromiSsos iritemac:ioríg~í$ as~(J:midQS: pelo
País em . relação ao assunto, o apoio brasileiro
ao estãbeieciinentc;) de zOnas livres de _arro~s._ou
cleares. A ratificação pelo Brasil do Tr:a..tado_s_obre
a Proibição de. COlocação de .Annas _Nucleares
ou outras de Destruição em Massa nos Fundos
Marinhos e Leitos Qc_eânicos·e nos s.eus.Subsolos,
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com pertinência e propriedade,

nesse esforço de soJidificação da credibilidade e
consistência da proposta brasileira, sobrebldo em
se_considerando: _

a) a patente c_omplementariedade entre os
propósitos_ do Trata-do em pauta e os da tese
da não-nudearização do Atlântico Sul;
b) o fato de que grande parte dos países nbeirlnhos do Atlântico Sul- Argentina, Congo, Gãnã:,
Guiné-Bissau, COsta do Marfim, São Tomé e Piíncipe- já ratificou o Tr.:itãdo;
-c) o dado de que a de<:laração interpretativa

feitâpelo Brasil, ao assinar o Tratado, no tocante
ao significado do termo "observação", enquanto
procedimento de verificação (buscávamos evitar

se restringisse o exercício de nossa soberania em
áreas sob jurisdição nacional) não constitui impedimento jurídico da ratificação;
d) a proposta formulada pela Conferência do

Desarmamento no sentido de que se aperfeiçoasK
sem e fossem demo-cratizados (vide parágrafos
terceiro e quarto) os mecanlsm~ de v_erifica~ão
das garantias negativas, ·consoante a posição brasileira acerca da matéria
8. A demora em iniciar-se o processo de ratificação do Tratado pelo Brasil decorreu do fato
de que o referido instrumento utiliza o 1imite de
doze milhas para demarc;ar a área a partir da qual
a proibição vigora. Na época da entrada em vigor
do Tratado (1972) o Brasil havia deçretad.Q o_ mar
territorial de 200 rUilhas e participava-, nO -plano
multilateral, das negociações que ·culminaram
com a conclusão da Convenção sobre o Direito
do Mar, ora _em exame pelo CongressO Nacional.
Esses dois fatos, conjugados, tomavam pouco
oportuno proceder-se à ratificação.
9. Não há incompatibilidade entre o Tratado
e a legislação vigente no _Bra·sn. A soberania sem
exceções que exercemos atualrõênte sobre as
200 milhas faculta permitir a observação prevista
no artigo mdo Tratado. Por outro lado, a Convenção sobre o Direito do Mar, cuja entrada em vigor
se antecipa para breve, não impede o exercldo,
na faixa entre 12 e 200 milhas, da obse!Vação.
1O. Cabe, finalmente, mencionar a posição
brasileira quanto à jurisdição exclusiva do Estado
costeiro sobre quaisquer estruturas ou instalações
na zona económica exclusiva e na plataforma continental, objeto de declaração do Brasil por ocasião da assinatura da ConVenÇão. Seguriâo estã
posição, que se aplica aos engenhos cobertos
pelo Tr'ãtãdo, nenhum outro Estado tem direito
a colocar qualquer artefato na plataforma continental do Brasil ou em seu subsolo.
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do parágrafo 19 do artigo III do Tratado, refe__ re-se apenas à obseJVação Incidente no curso
normal da navegação, de acordo com o Direito Intemacional."

s.e aplicarão ao Estado costeira nem ao Jeito -do
mar sob suas águas territoriais.
3. Os- Estados-partes do presente Tratado
comprometem~se a não ajudar, encorajar ou inK
duzir qualquer Estado a realizar as atMdades men12. D_esap~reddos os motivos que desaconse- , cionadas no parágrafo 1? do artigo e a não parti1haVam Tiatilíci3Ção- dO instri.imento- pelo Brasil,
cipar, de qua1quer outro modo, de tais ações.
parece oportun~ iniciar este processo, para o que
seJaz..necessário ouvir o Poder Legislativo, nos
Artigo 11
termos da Consütuição-. Tenho assim a honra de
Para Os fins do preSente Tl'atcldõ, __Olimite extesubmet~r.à alta cons~deração de Vossa Excelêilda
rtor da zona do leito do mar mencionada no artigo
o anexo projeto de mensagem que submete à
l coincidirá com o limite exterior de doze milhas
aprovaçãO do Congresso Nacional o texto do Trada zona mencionada na parte n da Convenção
. - tado sobre a Proibição de Colocação de Armas
sobre o Mar Territorial e a Zona Contígua, assiNucleares .e OUtrãsArrnas de Destruição em Masnada em Genebra, em 29 âe .abril de 19ó8~.e
sa no Leito do Mar, nos Fundos Marinhos e em
será medida em conformidade com as disposiseu-s:_ubS-ojo.
ções da parte I, seç:ão II, da referida Convenção
AproVeito_aoportunidade para renovar a Voss_a
e em conformidade com o Direito Intemadonal.
Excelê_~~ia~ Sénhor Presidente, os protestos do
meu niaiS profundo respeito. -Abreu Sodré.
Artigo IIJ

Tratadà Sobre a Proibição da Col9caç:ão de ArmaS Nucleares e OUtraS Armas de Destruição" em
MasSá. no Leito do Mar, nos Fundos Marinhos
e -em seu sUpsolo.

Os Estadps-Partes do presente Trat.a4õ,
-- Reconhec:endo o interesse comum da IJ..uma_nidade no prOgresso da exploração e do uso do
leito do mar'..e dos fundos marinhos p-ar~ fins
pacíficos.
Considerando que ., prevenção de uma cor- rida armamentista nLJclar no leito do mar e nos
fundos marinhos-atende aos_ interesses de inanutéi:'tÇãOda paz mundi~l, reduz as tensões internacionaiS_ e fàrta]ece ãlõuelações amistosas entre
os Estados.
Convencidos de que o presente Tratado constitui uin passo adiante no sentido da exclusão
âo Jeito do mar, dos fundos marinhos e de s_eu
Suósãlo da Corrida armamentista;

. Convencld~ de que_ o~presente Tratado constitui um passo adiante no sentido de um tratadQ
de desarmamento geral e completo sob controle
intemadonal estrito _e eficaz, e ..decidido_ a continuar negociações para eSse finí;
Convencidos de que o prtisente Tratado favorecerá os propósitos e: princípios da Carta das
Nações Unidas, de modo cÇl~nte COI? o~ p~ncí
pios do bireito Intemacloital e sem mfnnQJr as
liberdades do alto-mar;
Convieram no segJ,Jinte:

Artigo I

1. Os Estados-parteS do presente Tratado
11. Neste sentido, convém que, ao efetuar o
comprorrieTem~se a não instalar ou colocacno
depósito de sua ratificação, o ftasil reitere a declaleito do mar, nos fundos marinhos e em seu subração feita por ocasião da assinatura do Tratado. --solo, além do limite exterior de uma zona do leito
O texto da declaração, modificada para incorporar
do mar definida no artigo II, quaisquer armas nua linguagem e incluir a menção à Conveflçãci
cleareS ou qUaisquer oUtros tipos de ármas de
sobre o Direito do Mar, seria o seguinte:
destruição em mass_.,, bem como estruturas, ins-:
talaç~s Qe lançamento ou quaisquer outras insta.. Nada no presente Tratado se_rá interprelações especificamente destihadas a armazenar,
tado como prejudicando, de qualquer forma,
expeii~ef!_tar ou utilizar tais armas.
os direitos soberanos do Brasil nÇt área do
mar, do lEtito do mar e de seu subsolo adja~- ~L>~COiriprómissos enu-ncl~dos _no parágrafo
cente às suas costas, de acordo co_rn <:~_ Con19 deste artigo aplicam-se também à zona do leito
venção das Nações Unidas sobre o Direito
dO- iriar -mencforiido ftO niesmo parágrafo, com
do Mar. No entendimento do Governo brasia exceção de q~e, no interior dessa zona~ não
. Ie iro, a palavra "obs.eNação", tal como consta

--1. -A fim de favorecer os obJetivos do p~sffite
Tratado e assegurar o respeito a suas disposições,
cada Estado-parte do Tratado terá o direito de
verificar, mediante obseJVação, as ativldades dos
demais Estados-partes db Tratado nó leito do
rnar, noS fundos maifi'thos e em seu subsolo, além
da zona mencionada no .artigo I, desde que tal
observação não interfira com as releridas atividades.
.2~ Se depo!~ de téii obserVa_çâÕ-subsis~i-em dúvidas razoáveis a respeito do cumprimento das
·obrigações assumidas em virtude do presente
Tratado, o Estado-parte que tem tais dúvidas e
o EstadO-parte respOnsável pelas atividades que
as ·originam cOnsiJltilr-se-âo_ com o objetivo de
eliminar as dúvidas. Se as dúvidas persistirem,
o Estado-parte que tem tais dúvidas notificará
os demais Estados-partes, e as Partes interessadas .cooperarão em procecfimentos ulteriores de
verificação que possam ser clecididos em comum
acordo, inclusive a inspeçáo apropriada de objetos, estruturas, instalações ou outras construções
que se poSSa raZoavelmente supor serem da natureza descrita no art. 19 As Partes na região das
atividades., inclusive qualquer Estado costeiro,_ e
qualquer outras Partes que assim o solicitem, terão.o direito de participar de tal consulta e cooperação. Depois de completados os procedimentos
ulteriores. de verifjcaçã<?, um relatório aprOpriado
será encaminhado às demais Partes pela Parte
que iniciou tais procedimentos.

3. -Se o EstadÓ responsável pelas atividades
que derem or:fgem às dúvidas razo~els não for
identificável p'ela observação do objeto, estrutura,
instalação ou outra construção, o Estado-parte
que tiver as dúVidas notificará os Estados-parteS
situados na regiãO das atMdade.s e quaisquer outros, soUdtando-lli~_s as informações adequadas.
Se_ for verificado, cóm base_ nas informações assim obtidas, que um determinado _Estado-parte
é responsável pelas atividadeS. ·_esse EstadO~parte
estabelecerá consultas e cooperará com os demais, de acordo com o disposto no p~_rágrafo
2~ deste artigo. Se a identidade do Estado responsável pelas atividades não Puder ·ser verificada
com base nessas informações, procedimentos ulterioies de verificação; inclUsive inspeção, poderão ser levados a_ caQQ pelo Estado-parte que pro.;
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curou obter as informações, o qual solicitará a
participação das Partes· situadas na região das
atividades, inclustve todo_s os Estados costeiros.
bem corno de quaisquer outras Partes que dese-

jem colaborar.

4. Se a consulta _e cooperaÇãO eretUãdas

conformidade com os parágrafos

2~

em

e J9 deste

artigo não dirimirem as dúvidas sobre _as ativida-

des, e se subsistir séfia sobre o cumprimento das
obrigações assumidas em virtude do presente
Tratado, qualquer Estado-parte poderá, de acordo
com as disposições da Carta das Nações Unidas,
submeter o assunto ao Conselho de Seguicmçci,

que poderá tomar medidas em conformidade
com a Carta.
5. A verificação- previSta neste_ artigo pOderá

ser efetuada por qualquer Estado-parte, seja mediante uso de seus próprios meios, seja como
a assistência completa ou parcial de qualquer ou~
tro EStado-parte, seja através de procedimentos
internacionais apropriados, no âmbfto das Nações
Unidas e em conformidade com a Carta.

6. As ativídades de verificação previstas no pre~
sente Tratado não deverão interferir nas atividcides
de outros Estados-partes e deverão ser conduzidas com a devida atenção aos direitos reconheddos pelo Direito Intemadonal, inclusive as liberdades do alto-mar e os direitos dos Estados costeiros -com relação à exploração científica e· eco-nômica de suas platafonnas continentais.
Artigo IV

se reunirá €ri1Geliebra, SUíça, para rever o funcionamento ~do presente Tratado/cÕin -Vistas a assegiJrãfQué os~ift0Jf6SitOS dCfPféãffibülo"_e_ álfdisposições-do Tratado estáQ sendo devidamente obseJVados.-Tal revisão le"Vará em conta quaisquer
-desenvolvimentos tecnológicos relevantes~ A conferéncia de- revlsáo dectâirá; erri conformidade
-com a opinião da maioria das Panes presentes~
se deve ser convocada, e para-quando, nova conferência de fevisâO.___
-----

Artigo VIU

Cada Estado-parte do presente Tratado terá,
no exercício de sua soberania nacional, o direito
de_retirar~se_do presente Tratado, se decidir que
acontecimentos_ extraordinários, ligados à matéria"
ao presente Tratado, puseram em risco os interesses supremos de seu País. O Estaqo em questão
deverá comunicar tal retirada a todos os demais
Estados-partes do Tratado e aO_ Conselho de Segurança das Nações Unidas, com antecedência
de três meses.__ "(al comunicação ·deverá incluir
umcn~xpõsição dos acontecimentos extraordinários que o Estado julga haverem postO em risco
seus interesses suj)réfnos.
·

O presente Ti-atádo.!. c:ujqs-,~95, chinês. inglês,
francês, russ_o_ e espanhol fazem igualmente fé,
será depo~~do nos _arquivos dos _Governos D~
positários. Cópias devidamente certificadas serao·
transmitidas pelos Governos Depositários aos Governos dos Estados gjgnatários ou_ que tiverem
aderido ao Tr.atpdo.
-.- _
Etn teStemunho de qUe õs-abaixo-assinados,
devidamente autorizados, assinaram o presente
Tratado.
-f>elito em triplicata, em Londres, MOscou e Washington, aos sete dias do mês de fevereiro de
mil no~centos e setenta e um.
Declaração efetuada peJo BrasU na data
da assinatura:
.-- __"_Nada no presente Tratado será interpretado _co_mo p~ej~~!cando,_ d_e qualqu_er forma,
_9_s__ gire1tos soberanos-do Brasil na área do
mar, do fundo-do mar e de seu"subso!Õ adjacent_e às suas costas. No entendimento do
Góv-emó brâsileiro; a pi:rlaVrã "obserVação",
tal como consta-- do parágrafo ]9 do ~
III do Tratado, refere-.se apenas às obserVação
incic!_ente no ,ClltS;O normal da navegação, de
acordo com o Direito Internacional."

__________ &t.igo IX

As disposições do presente Tratado de modo
algum afetarão_ as obrigações cõntraídas pelos
Estados-partes do Tratado em virtude de instrumentos internacionais que estabeleçam zonas livres de_ armas nucleares.
Artigo X
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(À Comfss.§o de Relações Exteriores.)
OSR. PRESIDENTE (João Lobo) - 0 Expediente lido vai à publicação.
__
Sobre a mesa, comunic_ação que será lida pelo
Senhor Priineiro-Secretário.
·
-

N.;sda no presente Tratado será i_nterpretado co1 O J;resénte Tratado.estará aberto à assinamo apoiando ou prejudicandO a pogjção de qualÉ lido o seguinte
tura de todos os Estados-._ ~quer Estad9 que
quer Estado-parte a respeito de convenções internãõ tiver ãssiiiado o Tràtado antes -ae sua entr_ada
nacionais- existentes, _iilclus1Ve a Convenção de
OFÍCIO_
em vigOf; êlt1 OOilforirifdãde" -cOtTí o parágrafo .3"195asobre_.o Mar_Ter_ritorial e a Zona ContfguaJ
deste aftiQó~ pÕderá aderir a -ele a qualquer tempo;
ou a respeito dos direitõs- olt"pretensões que tal
Ofício n• 373lOMC/87
_ __
__ __
Estado~parte possa reivindicar; ou ainda a respeito
·
··arasffia, "23 de JunhO de 1987
2-0 presente Tratado será submetido. à ratifi- 'Sêhhor Presidente: . . _ ---- _ --.
do reconhecimento ou não_~reConhecimento de
cação dos Estados Signatários. Os instnirr:itiritos-direitos ou pretensões reivindicados por qUalquer
de ratificação e_de adesão serão depositados junto
Nos tetmos do que estabele_ce o art. 43_. alínea
outro EStado, relativamente às .ágUas ãdjacentes aos Governos da UniãO das Repúblicas Socíalistas
a087
do Regimento Interno, comunico"- VoSsa
a suas costas, incluindo, entre outros, mares terri- SoviétiCas, do Reino-Unido da Orá-Bretanha e IrEXcelência que estarei é!use_n_tg QQ PaíS, 110 perió'do
toriais e zona contíguas, ou ao leito do mar e - land~ do Norte e dos Estados Unidos da América,
de 23_a 30 do corrente mês, ate_nd~f1dg aÇl co_nvi"t~
fundos marinhos, inclusive platciformas continen- aqui desJgna~os por "Governos depositários".
rorn1Uiacfo pela organização para Ubertação da
tais.
3. O preSente Tratado entrará em vigor aPós- -Pãlestina (OLP), atravéS âe seu escritôiió no Bra,sil.
Artigo V
o depósito de instrumentos de ratificação por vinte
No ensejo, renoyo a VOssa ExCelência o testee dois GoVernos, ifldusiv_e aqueles designados comunho de minha estima e consideração. -Sena~
As Partes do presente Tratado _çQmprometemGoverrios DepÕSftádos d& J?resente-traiado.
dor Maurido Corrêa.
se a continuar negociações em boa fé_sobre medi.:
-4:""'pãfa
os
EstadOs
Ci.ljOs
instrumentos
de-ratifi~
das ulteriores no campo do desarmamento para
OSR. PRESIDENTE (João Lobo)-0 ExpecaçãO ou de adesão_ fore~ depositados após a
a prevenção de_uma: corrida arrnar:nentista no leito
diente lido vai à publicação.
entrada
em
~gordO
presente
T[ata:-dO~
este
entrará
do mar, nos fundos marinhos e em seu subsolo.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaem vigor na data do_ depósito dos respectivos
ves, porqu~ os inscritos_Senador~s Alu!J;Io !3-eze_rra
instrumentos de rafificaçã9 ou de adesão.
Artigo VI

a

•

Qualquer Estado-parte poderá propor- emendas ao presente Tratado. As emendas entrarão
em vigor, para cada Estado-parte que as aceite,
a partir de sua aceitação pela maioria doS Estados-partes do Tratadb e, partir de então, para cada
um dos demais Estados-partes, na respectiva data
de aceitação.
ArtlgoVH
C"111coan6s após a entrada em vigor do presente
Tratado, uma conferência das Part~s do Tratado

mo

O SR. LEfTE CHAVES PRONGNCIA DISCCIRSO Q(JE, ENTRJ;:GaE_À REVISÃO 00
ORADOR, SERÁ PGBUCADO POSTJ;RIOR-

!).. __Os Governos Depositáríos iriformarão prontamente os Governos de todoS os Estados signatários ou que tiverem aderido ao Tratado sobre
a data de cada assinatura, a data de depósito
de cada instrumento de ratificação ou de adesão,
a data de entrada em vigor do presente Tratado
e ~ _receb~eJ?.~ c!~ o_utras comunicações.

MENTE.

Durante _o. discurso do

L_eite Ch.wes.

dência que & ocupatja pelo Sr. José}gnllc/Q

-- Ferreira. ___

6. O presente Tratado será registrado pelos
Governos Depositários em conformidade çom as
disposiçõespo art 102 da Carta das Nações Unidas.
-

Sr~

_o Sr. João_ Lobo deixa a ocadeii:J3 da presi~

-

-

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Concedo a palavra ao nobre _Senador Alufzio

Bezerra.
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AC.

orador.} -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tem sido conhecida nossa luta, antes no plenário da Câmara Federal, e, pela vontade do povo
do meu Estado, hoje no ·plenário desta Casa, em
favor do desenvolvimento da Amazônia, particularmente no que diz respeito ao desenvolvimento
articulado com os países vizinhos.

Se da Amazônia participa grande parte dós-países sul-americanos, e o meu Estado, o Aàe, para
que possamos organizar um programa de desen-

volvimento necessitamos de pensar no desenvolvimento das regiões fronteiriças próximas, formando dentro de uma perspectiva de integração

latino-americana.
Sr. Presidente. Srs. Senadores, a partir do mo-

atravé_s da_ Mad~_iia--Mamoré'. _vincular o futuro
de uma vasta região da Bolívia, sitída n8tural
pela calha do Amazonas. Infelizmente, devido ao
fracasso da ferrovia e à demora mesmo do des_envolvimento da região boiMana -que seria tributária dessa estrada - hoje talvez não seja mais
uma solução a ferrovia, mas, sJm, fazer um programa de aproveitamento energético ·com eclusas
e transformar o Madeira-Mamoré numa grande
via de navegação, numa grande hidtovia, que poderia realmente influír decisivamente na atração
da produção boUviana, para a saída pelo rio Amazonas. Era uma sugestão a V. Ex!'

-a

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do

~

O SR. ALUÍZIO BEZERRA - Agradeço e
incorporo ao meu pronundamento o· aparte do
_!:lObre_Senador Mauro Borges, preocupado que
é, Com ·a tema da integração latino-americana.

mento em que nos dedicamos ao estudo .desta

- Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta questão,
bem discutida ao nível da comunidade fronteiriça,
a trouxemos, depois, ao conhecimento_das Chancelarias peruana-boliviana e braslleira. Neste parti--Ciilar, lloje faço uma homenagem especial, aqui,
neste Plenário, à figura destacada desse DiploI]Jata extraofdi!)ário que _é_ o Embaixador Rubens
Rjcúpero. QUando S. Ex! e~~~e,_à frente do Depar~
tamento das Américas, naquele momento, quando o procuramos, tomou com todo o empenho
e toda a seriedade a preocupação das comuni- dades fronteiriças, ocasião em que pudemos dar
andamento a esta questão, e na Assessoria do
Presidente José Samey, continuou prestando o
seu grande serviço, com a visão que tem do panoSr. Presidente, desenvolvemos um trabalho jun- rama latino-americano e pela dignidade extraordinâria que tem como diplomata
to à região fronteiriça, _àquela época, num programa que denominei- e sugeri aos companheiros
Sr. Presidente, hoje nos aproximamos do mo-Projeto de Integração Macrorregional Fronteimento mais alto desta questão. É_que, em cantata
riço; que foi acolhtdo pelo ex-Governador do Acre,
com o Presidente José Samey, pude receber autc>hoje com assento nesta Casa. coritpanheiro Narizaçâo para articular diretamente com o Presibar Júnior. Articulamos os entendimentos entre
dente Alan Garcia, do Peru, no .sentido de que
a comunidade peruana, boliviana" e a comunidade
pudesse haver um encontro dos dois Chefes de
brasileira frontejriça porquanto o objetivo do proEstado na Amazônia, para tratarmos da questão
jeto é a interconexão rodoviária-, das linhas aéreas,
fronteiriça, na forma como estou aqui relatando.
facilidades alfandegárias, trânsito de pessoas e
de veículos, fonnas de pagamento. Neste ponto,
Contactamos com o Presidente Alan Garcia
trouxemos à baila até a fonna de apoiar as comude_ quem re_cebemos- integral apoio e transmiti~
rúdades fronteiriças nesse particular, dando um
mos ao Presidente José Samey, que deu continuipasso na desdolarização das operações cambiais
dade, através do atual Ministro das Relaç:ões Exteao nível da fronteira, criando um sistema, atravéS
riores, Abreu Sodré.
de Câmara de-compensação, pelo qUal tomariamos as moedas nacionais moedas cambiais, senTambém devemos dar destaque especial ao
do a moeda forte, como o dólar e outras, apenas
nosso Ministro das Relações Exteriores, que, com
referencial de câmbio, facilitando enormemente_ todo empenho e dinamismo, procurou" imediatao comércio a nível da fronteira, bem como o setor -mente viajar a Uma, entrando em c:ontato com
turístico.
o _Torre Tagle, Ministério das Relações Exteriores
O Sr. Mauro Borges - Permite V. EX um do Peru, articulando, com razoável rapidez, incluaparte?
-- ~v_e antecipando nos prazos.

questão, o desenvolvimento do Acre e_das áreas
contíguas, pensamos também no desenvolvimento das regiões fronteiriças da Bolívia e do Peru.
Mais do que isto, Sr5. SeOa._d_ores, pensamos também -que, a partir do" momento em que articulássemos esse desenvolvimento, poderíamos pensar
e racionalizar, porque a partir do momento em
que colocássemos em interconexão o sjstema rodoviário de países vizinhos, como o Brasil e o
Peru, estaríamos, automaticBlllerite, traçando a
transoceânica, ligando o Atlântico ao Pacífico e,
conseqüentemente, o corredor da exportação e
importação entre o Brasil e o Peru, participando
também a Bolívia.

O SR. ALUÍZIO BEZERRA -Tem o aparte

-v. El<'

O Sr. MaW'O Borges- Estou ouvindo com
muita atenção o díscurso de V. Ex", que realmente
representa uma série de interesses regionais. De~
vo lembrar a V. Ex!' uma solução mais ampla que
vem desde os tempos do Barão de Rio Branco.
QUando tivemos os prOblemãs corrl a- ocup8;ção
da áreâ boliviana no Acre, pensamos muito, de
uma forma global, geopoliticamente, em- frustrar
a influência argentina, do artificialismo do sistema
rodoferroviário argentino, que atr~ía a BoJívia para
~ estuário do Prata, muito ao sul. Procurávamos,

Desta fonna, posso anunCiar ao Plenário que
nos próximos çfias 2 e 3 de julho, como já havia
notificado anteriormente aqui, estarão em solo
acreano, no lado brasileiro, como em solo peruano, no Departamento de Madre de Dias, os dois
Chefes de Estado: José s_amey -~- ~an Gai"cla.
Cõtisfdero tiri1 passo hiStóriço, na rriedida em que
os dois Chefes de Estado marcci.m, por esse ato,
uma agilização da atua:ção djplomátfca em favor
do desenvolvimento da Amazônia. apoiando o sistema de cOoPera-ção a nível técnico, científico,
cultural, comercial, e, sobretudo, no que esperamos, na ipterconexão do sistema viário, seja rodoviário ou das linhas aéreas.

Esse encontro, Sr. Prês_idente, Srs. Senadpres,
Coitstituintes, sem dúvida alguma, um marco histórico em termos daAm~.ônia, sobrebJc:!o quando
se trata do PresidenteJosé.Sam~y e do Presidente
Alan García, que, rieste instante, marcam uma
posição bem definida na Amêrlca Latina, _diante
da não submissão ao _sistema final}ceiro iritemacional.

O Sr. José lgnáclo Ferreira EX' um aparte?

Permite V.

O SR. ALufzJO BEZERRA - Concedo o
aparte ao nobre Senador José lgnácio Ferreira.

O Sr. José lgnádo Ferreira - Emínente
Senador, felicito V. Ext pela abordagem que faz
sobre assunto tão palpitante, revelando uma grande preocupação com relação ao tema. Há muito
tenipõ me vejo assaltado pela preocupação acerca da possibilidade de se fazer conexão
rodoviária do Acre atê a costa do Peru _o que
é possível. Se tivermos condições e efetivar essa
~edida com uma rodovia pavime~, lig_ando
R1o Branco às costas do Peru, Ol,J seja, ao Qc'e-ano
Pacífico, por que não se pensar--em ir maJs além,
tentar alguma forma _de ter o Brasil uma porta
oceânica para o escoamento dos nossos produtos, para efeito de mercado externo de toda aquela
região, que hoje, evidentemente encontra dificuldade de serem_ escoados pelo lado do _Oceano
Atlântico? V. fJcf tem hoje dois portos importantes
nas -costas brasileiras: o Porto de Vitória, com
águas profundas, na Região Sudeste, e o Porto
de ltaqui, também com águas profundas, marcando na costa brasileira apenas aqueles dois pontos
em que se pode ter o acostamento de navios
de grande tonelagem. Vrtória e ltaqui p_odem receber navios de 350 rilinoneJadas "e até- "m_e_smo
aqueles dois navios que estão sendo cÕ~struídos
pela-DOCENAVE_.......; deverão 5erentregues em
breve - _Çj._e_ 450 _roil tone.Jadas._ Muito- bem! Mas
Sair põ-r- onde, quando se deseja uma rota pelo
Pacífico? Teríamos- que subir, no-caso de-Ttá(Jui,
até o Panári1â: É sa_Dido .que o
Canal dÕ Pãnamá _não peml-ite_-a~pãSsâgêfn-de
navios dessa tonelagem. Teríamos que descer,
então, até o sul d<,l América do $UI e entrarmt;~s
no Pacífico por ali. Extrema.mente penoso! Na
verdade, para toda aquela produção da Região
Noroeste do Brasil terfamos que abrir u_m_a porta
oceânica no Pacífico, -fazendo uma ligaçao rodoviária pavimentada, bem f~ita, ligando Rio Branco
às costas do Peru.
O SR. ALUÍZIO BEZERRA - Agradeço e
incorporo, com muita satisfaÇão, o inteligente
aparte do nobre Semldor José I9nácio Fen-eira.
Gostaria de acrescentar que, neste sentido, as
articulações estão se dando, inclusive, no sentido
de que ao mesmo tempo em que o Peru nos
oferece um perto no Pacífico, em contrapartida,
teria acesso a portos brasileiros no Atlântico, o
que exatamente vem responder a questão levantada inteligentemente por V. Ex'!', Senador José
Ignáclo Ferreira.

O Sr. José lgnádo Fenelra- Parabenizo
V. EX', pelo trabalho que está desenvolvendo, importantíssimo para o País.
O SR. ALUÍZIO BEZERRA- Porque, justamente neste sentido, nobre Senador José Ignáclp
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Ferreira, a evolução do Pals e-seu desenvolvimento econômico, as nossaS relações comer_:ciais, seja com a costa oeste ou norte~ame_ricana,
seja com os países do Pacífico, terão, através de
uma saída pelo Pacífico, muito maJor poder de
competição, porque os custos operacionais, os

custos dt.:: transportes s_erão redw.idos_ enonnemente, pelas razões que aqui, agora mesmo, V.
Ex' acabou de mencl_onar.
Sr. Presidente, Srs. senadores, para Concluir,
não poderia deixar de registrar nos Anais desta

Casa, este acontecimento de tamanho significado
não s6 para a Região Amazónica mas para toda
América Latina; haja vista o trabalho iniciado pelo

Presidente da República José Same)r, que apoiã.;mos integralmente, no que diz respeito aos entendimentos que a Argentina e o Clruguai, na busca
da formação de um mercado comum latino-americano, forma básica de de_senvolvimento d,a economia, desenvolvimento -da tecnoJogia, no intercâmbio técnico-científico para sustentação das
nossas operações comerciais, como também na
defesa da e<:onomia latino-americana.

O Sr. Chagas Rodrigues -

Permite V. Ex"

um aparte, nobre Senador Aluízio Bezerra?

O SR. ALoiZJO BEZERRA- Tem o aparte.
o nobre Senador Olagª--s Rodrigues.

O Sr. Chagas Rodrigues- Quero também
congratular-me com V. ~. por estar tratando de
tema de tamanha importância. Pode V. Ex" ficar
certo de que este_ assunto se: insefl:;: em JJI'Tla polí~
tica fundamental, que é a política de integraçã_o
da América Latina, e de modo particular da América do Su1._Nós, sul-americanos, devemos defender esta política de integração, que se realiza para
a defesa do povo sul-americano. De modo que
este assunto, um_a ~ertura nossa no Pacífico,
através de processos pacíficos, e ao mesmo tempo as__ facilidades que d,eve~mos .Qf_er_ecer para
que também um- porto no Atlântico seja posto
à disposição _do Peru é política que deve merecer
todo o nosso apoio; e não só vai desenvolver
a Amazôriía, mas vai concorren>arã. o desenvolVimento de toda a Améiica do Sul. E ri é$ teremos,
estou certo, tão cedo quanto possível, a nossa
estrada do Pacífic._o ao Atlântico, ou ~ja, a nossa
·rodovia e, por qUe não- dizer- também, a nossa
ferrovia de costa a costa.
O SR. AU!IziO BEZERRA - Agradeço o
aparte a V. Ex' que abrilhanta a minha n:odesta
intervenção, nobre Senador _Chagas Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
-Eminente Senador Aluízio Bezerra, a Presidência pondera a V, Ex.' que-o seU -te-mp·o esgotou,
e pede a V. EX' que ultime o seu pronunciamento.

alguma, um ponto que avançará também na direção_do fortaledmento da integração latino-americanao, sobretudo no contexto especial sul-americano. Hoje, necessitamos, na Amazônia, de um
trabalho dessa envergadura para rompermos as
difkuldades que riormalme_nte poderemos ter, articulando e colocando os meios e os mecanismos,
enfim, todas_as conquistas no plano técnico da
ciênCia, bem como o sistema operacional dos
dois países; de tal forma que não possamos ver
as linhas de fronteira como sistemaS divisórios
entre--os PoVoS, mas, aõ cõnfrãrio disso; nossas
fronteiras devem ser vistas como um ponto de
esfreitamerito das relações entre Os povos latinoamericarros, na busca furld.amental de conseguir,
partindo de um trabalho coordenado, visando a
integração e a cooperação em tOdos os níveis,
a evolução da nossa economia, a nossa independ~ncia económica e o desenvol~men~ dos nossos povos.
Portanto, hoje, sobretudo qua~do estamos
diante de uma posição de pressão do sJstema
financeirõ internaCional, indiscutivelmente, há a
re_~evância nq_fato de ser o_ Peru vanguardeiro nes_sa posiçãO, E diante também da Posição assumida pelo Presidente José Samey no caso da
moratória, e de colocar, sobretudo, que nossos
países têm que hoje, antes_ de mais nada, resgatar
a-díviéla com os riOssos povos, e não se submeterem de joelhos aos interesses do_sistema financeirQ in_t~m~ioQ_al._
Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, esse
encontro tem também esse ponto a mais, que
propicia o encõntro entre duas rnições sul~ame
ricanas que estão-se posicionando numa atitude
em queestão resguardados, de maneira prioritária
e soberana, os i!tteresses dos_ nossos povos_ para,
dep-ois, assumirem um compronlisso coin relação à dívida externa naquilo que seja legítimo,
após estar assegurado o desenvolvimento dos
nossos povos. _
Era b que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
DURAIYTE O DISCURSO DQ.SR. Alil!ZIO
BEZERRA, O SR. JOSÉ Ki/"'ÁOO FERREIRA
DEIXA A CADEIRA DA PRESIDÉI'/C!A OOE
É OCUPADA PELO SR. MEIRÀ Fl!JfO.
OORANTE O DISCURSO DOSR.AWf?/0
BEZERRÁ. 0 SR. Me/RA FILHO DEIXA A
.. -CADEIRA DA PRESIDÉNC!A Q(Jf; .É OCU- .
PADA PELO SR. JOSÉ IG/"'ÁOO FERREIRA.
-O SR. PRESIDENTE (-!osé lgnâcio Ferreira)
-,Concedo a palavra ao nobre Sehador Mário
Maia.

_O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pronuncia
o seguinte discursO. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente e Srs., SenadoreS:
Sei _qUe OS nobres pares eStão ansiosos para
O SR. ALUÍZIO BEZERRA- Coricluirei em
entrarmos na fase de votação n~ escolha dos em2 minutos.
biixadcii:es_qUe foram jndicª'dOs à ÇaSa. e apreciaEntãO, Sr. Presidente. nesse sentido, ~eJl10S que
dos pelas Comissões_ comPetentes. Mas não po~
a política que desenvolve d~. manei~a corre~ o
dia deixar de registrar nos Anais __da Casa a rtiinl)_a
Presidente Samey~ no qu~ diZ re~e~to à_ articulação no Cone Sul, na forma embrionária_ d~- um_ estranheza às manchetes dos jor"nais de hoje, muítos em prirri€[ra página, -voltando aos antigos pro- _
mercado comum, com _ess_es objetivqs, vemos
núhcTã.fileritos militares.
que o ato dos próximos dias 2 e 3, na Amazônia,
É de se "eStranhar, Sr, Presidente e hobres Srs.
entre o Presidente Samey. e o ~esidente Alan
Sen;;,.dores, que militares, os 6 ministros repreSenGarcia. ãj>oiando e avançaodo no t~rreno da coo- - tantes dãs Forças Armadas de riOsso País, se reú~
peração entre os dois países, será, ,sem dú'.1da
nam, em um almoço· de serviço, para, alegando
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fazer uma apreciação criticá dos estudos ou__ das
proposições que estão sendO-apresentadas à-consideração dos Constituintes e do _povo b~asileiro,
para_ fazerem parte da nova Carta, do novo contrato social entre o Estado e a Nação brasileira,
S. Ex"" se reúil_am para- -apreSentar -um veto às
proposições que já foram estudadas -nas subcomissões e n~s comissões ~máticas _e__ que foram
encaminhadas, agora, à Comissão- de Sistematização.
- --

sr. Presidente, Srs. Senadores, quero ler comentário de um dos jornais, pois todos os jornais
deram quase a mesma notícia, e aqui, no Jornal
de Brasilia, a manchete que encima a matéria
diz o seguinte:
"'MINISTROS CONTE$TAM.
ANISTIA A MILITARES

Os miniStrOs mm tares vão. encaminhar à
__ Assembléia Nacional Constitúlirte um documento onde contestam- a propOsta, da Comissão da Ordem ·Soda1, de anistia ampla,
gerai e irrestrita para os mílitares cassados
a partir de 1__964, segundo informou ontem
o Ministro do Exército, Leônidªs Pires Qonçafves. A dedsão foi tomada no Ministério
da Aeronáutica durªnte o ~moço de trabalho
que reuniu, além do general, os Ministros
da Aeronáutica, Octávio Moreira Uma, da Marinha, Henrique_ Sabóia, do S"eMço Nacional
de fnformações, Ivan de Souza Mendes,_ e
um ·representando _o Estado-Maior das Forças Armadas.
Na opinião dO MiniSii-o do Exército o texto
que está em estudo contraria uma emenda
--constitucional- dO ano p21Ssado, que anistiou_
_cerca de 1.900 militares, promovendo-os aos
postos _imediatos_ da carreira._Ele_a._c_ba Uimbém que esta medida seria altamente one~
rosa para o l?'aís, já que a reintegração dos
cassados custaria aos cofres. públicos "alguns bilhões de cruzados:·.
· Em SUa -arQUmeritaÇão, endossada peío
Ministro da Aeronáutica, o general acrescenta
que o retomo dos punidos,_ além de ser injusto .para os que continuaram nas ForÇãS Ar- ma~as, .,"n~o_ tern_ nenhum re,spaldo nas necessidªdes destas instituições, já que estes
homens, por estarem afastados há crniis de
,duas décadas, estão desatualizados para traba!llarem nos quadros_ das forças':.
O niinfStro Leónidas espera qUe a argu~
mentação .sensibilize os Constituintes para
que _s_e chegue a uma solução útil não apenas
do ponto de vista institucional, mas também
levando-s~ _em consideração as necessida__ ._
des do País e da ~ação." - Sr. Presidente, quero dizer que não se trata de
se considerar se há. nec~sid.,qes ou não. Não
se trata de preencher neç:essidades, mas de se
fazer JtistlÇã, de s~ reparm_: injustiças que foram
praticadas cOm lhUi"nero$- biaSileiros-,_tariio ciVIs
como ffiilitares, aqueles que foram injustamente
atingidos pelo arbítrio dos Atas Institucionais e
dos Atas Complementares.
-Portanto, Sr. Presidente, queremos deixar registrada, nesta oportunidade, a nossa estranheza ...

O Sr. João Menezes '

aparte?

Permite V.

~

um
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O SR. MÁRIO MAIA - ..._por essa manifestação inoportuna, insólita dos comandantes das
Forças Armadas,- porque acho cjue eles, coiTro
encarregados da segurança interna e externa do
País, devem obediência às instituições constituídas que são os três poderes: o Poder Executivo,
Q

Poder Judidário e o Poder Legislativo. E ness~

momento_é _proclamado que a Assembléia Nacional Constitúinte é o poder soberano e, poru,nto,
não pode receber vetos dos militares, que são
encarregados da ordem interna de nosso País.

Concedo o aparte a V. EX' nobre Senador João
Menezes.

O Sr. José Fogaça- Permite V. Ex!' um aparte?

OSr.JoãoMenezes-Nobre Senador, estou
apreciando o disaurso de V. Ex~. aliás, com muita

oportunidade. Agora, eu vejo o fato diferente do que V. Ex' vê._ Li tari10êm a notícia do

dos militares; Solidariamente, num almoço de trabalho, procurando interVfr diretamente no comportamento, mudar a tenaêricia do comportam~to soberano da Assembléia Nacional Constituinte. Vamos esperar o documento, as manifestações oficiais, porque, realmente n6s estamos
noS_ louvando no noticiário que todos os jomajs
d~rarn,_- peia voZ dOs jOrnaliStas que, certamente,
assistiram a· esSa reuniã:ó. Quero, anteCipadamente, deixar minha estranheza, para que, amanhã,
quando esses pr9r1Unciamentos vierem a se desdobrar em ç:onseqüêndas mais graves, nós não
estejamos aqui "chorando sobr~ o leite derramado" e ouvindo alguém dizer que ninguém se manifestOu, no" COngresso Nacional, contra aquela opinião dos militares.
O Sr. José Fogaça- V. E?i permite um aparte?
O SR. MÁRIO MAIA Uder José Fogaça.

Com prazer, nobre

vários jornais trazem eSsa- notícié!: cjue - O SR. JOSE FOGAÇA. ..:. Nobre Senador
não dá assim o veto que V. Ei' diZ. Há até um - Mário Maia, o assunto que V. Ex,1' traz à baila, nesta
deles que diz que_ o Ministro declarou que aceitaria sessão do Senado, tem sido objeto de discussão
qualquer que fOsse a decisão do Congresso. Mas em -váiios círcWcis políticos. Não faço este aparte
apenas para Concordar com o conteúdo do proeu acho que isso não é a questão principal; eu
nuhciamento de V. Ex'", mas para discutir uma
acho que a questão principal é a seguinte: nós
outra- fase dessa argumentação agora levantada
estamos vivendo numa democracia, num regime
de liberdade. Então, se todos os direitos estão p~lo Senador João Menezes: S. Ex~ di~ que os
Ministros mi1itares, ao fazerem um pronunciasendo questionados, por que não podem também
mento político, estão no seu legítimo direito de
os. representantes _das forças militares darem a
exercitar a condição política do cargo de Ministros
sua opinião num assunto em que estão sendo
e que, portanto", têm esse direito de fazer colocaquestionados? É a mesma cõisa que proibir, amações, aná1lses, argumentos e proposituras de ornhã, qualquer outra classe de_ dat opinião. Acho
dem política~~oil!_ bem, enquanto o Relator da
que V. EX' é um liberal, é wn homem que quer
o debate e acha que todos têm o direito de expres- Subcomissão do Poder EXecutivo ouviu o argu·
sar o seu pensamento. Então, não vejo nenhuma menta _de ordem contrária, que foi o -seguinte:
os Ministros militares, por serem militares, não
razão para se contestar esse noticiário _dO jornal
poderiam ser objeto de moção_ de desconfiança,
-parece-me que o que vi não é nota. mas uma
ou de moção de C~$ura. E, aí, _entramos numa
notícia de jornal ...
questão, a meu ver, essencial: é sabermos se o
O SR. MÁRIO MAIA-Todososjomaisnoticargo de Ministro de Estado, seja da Aeronáutica,
ciaram, mais ou menos com as mesmas palavras,
da Marinha, da Saúçl~. do Ti'abalho, do Exército,
repetindo, segundo o noticiário oficioso, é- bem
-se esse- cargo- tem liitla função política, ou tem
verdade - as palavras, entre aspas, das autoriuma função militar._Se tiver uma função política,
dades militares.
o Ministro pode realmente dizer o_ que pensa, mas
está-Sujeito a todo o tipo de discordância e de
censura__ que venha a receber por parte do ConO Sr. João Menezes -É noticiário de jornal
gresso Nacional Agora, se é uma função militar,
e não uma nota. V. Ext mão pode e n~o deve
o Ministro não poc:le dizer absolutamente nada
confundir um noticiário com uma nota, porque
que venha a afetar as questões políticas nacionais.
sao coisas completamente diferentes.. Um notiQu~ dizer, ou bem uma coisa, ou bem outra.
ciário é uma coisa e uma nQta é_ Q!J1:ra, completaParece que se usa um argumento para cada situamente diferente. QUantos noticiários vimos aqui,
ção. Quando ~e trata da questão da moção de
verificando, depois, que não era a essência da
censura individual, não pode haver essa moção
coisa? Assim, não veJo por que, nesta hora em
de censura, porque estão em funções militares
que se discute realmente, neste Congresso, odesestratégicas. Mas, quando fazem colocações es·
tino da Nação brasileira, qual a razão mfnima para
tranhas- como bem observou V. EX"- aí, estão
qualquer classe social ver e ser i_mJ?edida de d7
-em uma função política. portanto, têm plena liberfender aquilo que pensa o mrus JUSto, o rnats
®de para exercer esse direito. Confesso a V. Ex"
correto. Nós, os CongreSsistas, nós.- os Con,stique não consigo entender.
tuintes, não estamos, aqui, julgando Cll:J.e s_omos
os deuses que vamos fazer o z:nelhor. t_por isso
O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
que estamos discutindo e disputando. Não v_ejo
...!. -A Presidência pondera a V, Ex', eminente Senanenhum~ razão de não recebeJmOS e or,Mrm_os
dor, que V. Ex!' tem 1 minuto para concluir o
a opinião de todas as classes sociais. Muito obriseu ptófillildamento, em_ virtude de termos uma
gado a V. Ex'
pauta enorme e há número para votação.
jomal -

O SR. MARIO MAIA- Veja bem, o noticiário
disse que os militares teriam contestado a posição
da Comissão da Ordem Social, na definição que
dá de anistia ampla, geral e irrestrita. Estou registrando apenas a minha estranheza à manifestação
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O SR. MÁRIO MAIA -Vou tentar, Sr. PresidE;nte, concluir em 1 minuto, dizendo que realmente acho que as pessoas dos Srs. Ministros
podem como -todos os brasileiros. opinar sobre
este momento histórico que estamos vivendo.

O Sr. João Menezes- ObriQ-ado pela
coi'dância de V. Ex' - -

con-

O SR. MÁRIO MAIA - Màs que se dispam
das suas fardaS, das suas japonas, para dizê-lo
como cidadãos civis e não .ocupando os cargos
m.ilitares que Ocupam. Alega-se que está na Constitução - que queremos substituir, porque não
seJVe - a Emenda n? 26, e que se está tentando
ferir a Emenda n? 26. Ofa, se a Ccinstifuição, que
contém a Emenda n9 26, fosse uma Constituição
qUe estivesse servindo ªi_nda à Nação, não estaríamos reunldos em Assembléia N!3cional Constituinte para fazer uma nova Constituição. Portanto,
a a1egação de ferir o texto da Constituição existente é inconsistente. Acho que devemos obedecer o_ texto que será feito no futuro, depois de
promulgado. Então veremos o que vamos aprovar. Agora, os Ministros militares deveriam ter a
paciência de esperar a manifestação dos ConStituintes, mesmo porque o Governo tem seus pOrtavozes na Assembléia Nacional Constituinte. Tem
o Líder do Governo na Assembléia Nacional Constituinte e não é preciso. que os militares venham
falar, paralelamente, das opiniões do Podet Executivo, que não concordam com os termos colocados -na de±iiliÇão
ãriistia .:inipla, geral e irrestrita, porque, se o Executivo quer contestar, que
o faça através da voz da s_ua liderança na Assembléia Nacional Constituinte.
Assim, Sr. Presidente, para não me alongar
mais, quero deixftJr, nesta manifestação, a minha
estrãnheza, e dizer que o documento que seria
elaborado pelos senhores militares não venha a
ser um veto às.manifestaçQes democrátic_as dos
representantes do povo.
Era o que eu tinha a dizer.

-ae

DurlllJ(e o discurso ·ao Sr. MJrio Maia o
Sr. José lgnácio Ferreira, deixa a cadeira da
presidência que é ocupada pelo Sr. Meíra

FUho.
Durante o cMCurso do Sr. Mário .Maia o
Sr~ Me!ri Fiiho, delxã Cadeira da pi'eSid~nàd
que é ocupada pelo Sr. José Jgnácio Férreira.

a

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto _de
Resolução n? 6~. de 1987, que autoriza_ a
Prefeitura Munidpal de Carlindé do São Francisco, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor em cruzados equivalentes a 8.823,16 obrigações do_ 'fesowo Na·
cional - OTN, tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL, Proferido
em Plenário.
A matéria constou da Ordem do Qia de sessão
anterior, tendo é!: votação adiada por falta de quo-

rum.
Passa-se à votação do projeto, em turno único.
Ein votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Sobre a mesa. redação final da matéria elabo-

rada pelo Relator, Senador FrancisCO Rollemberg,
que será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário:

É lida a seguinte
Redação final do Projeto de Resolução

ne 63, de 1987
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n? 63~ de 1987, que autOriza a Prefeitura Municipal de Canindé de São Francisco (SE)

a contratar_ operação de crédito no valor de
8.823,16 OTN.
SaJa das Sessões, 25 de junho de 1987. Francisco Rolemberg, Relator.
Redação ftna1 do Projeto de Resolução

n• 63, de 1987,
Faço saber que o Senado F_ederal aprovou, nos
termos do artigo 42, indso VI, da Coristituição,
e eu,
, Presidente, promulgo a
seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de Canindé do São Francisco, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no
va1or correspondente, em cruzados, a
8.823,16 Obrigações do Tesouro Nadonai-OTN,
OSeilado Federar resolve:
.
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Canindé
do São Francis.co, Estado de Sefgíi;>e, nOs termos
do artigo 29 da Resolução nç 93, de 11 de outubro
de 1976, alterada pela Resolução n 9 140, de 5
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federa.J,autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 8.823,16
Obrigações .do Tesouro Naclonal - QTN, junto
à Caixa Econômica Federãl; esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio aO Desenvolvimento Social- FAS, destinada a Obras ae Infraestrutura no município.
f\rt 29 Esta resolução entra em vigor na data
de. sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Jgnádo Ferreira)
-Em discussão a redação firi:al. (Pausa.)
Não havendo quem Beça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão~ a matéria é dada como
definitivamente a.dotada, dispensada a votação,
nos termos regimenais.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
~ltem2:
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Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n9 64, de 1987, que autoriza o
Governo do Estado do Amazonas a contratar
operação no valor correspondente a
422.932,33 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN, tendo
_
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido
em plenário.
A rnatéria constou da Ordem do D!a da sessão
anterior, tendo a votação adiada por falta de quoruDL

Passa-se à votação do projeto em turno único.
Em votaçãó.
Os SrS. Senadores que o aprovãm queiram per.;
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (José Jgnádo Feuetra)
-"Sobre a mes_'ª-_redação final daftl-atéria, ~Jabo~
rada pelo eminente Relator, Seriador JOO:O Menezes, que será lida pelo Sr. Primeiro-Seqetário.

É lida a_ seguinte.
Redação final do Projeto de Resolução
ne 64-. de 1987.
O Relator apresenta a· redaÇão final do Projeto
no·64, de 1987, que autoriza o ·aovemo do Estado do Amazonas, a contratar operação-de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 422.932,33 OTN.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1987.-João Menezes, Relator.
çi~ResQlt,_tção

_Redação ~do Projeto de Resolução
n• 64, de 1987,
faço sab~r_que o Senado Federal aprovou, nos
termos do ·art 42, inciso VI, da Constituição, _e_
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1987

Autoriza o Governo do Estado do
Amazonas a conb"a.tar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados. a 422.932~3 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
O Sena:dOFeder<Jl resolve:
-Art. .1 9 É o Governo do Estaaõ do Amazonas,
nos termos do art. 2o da Resolução n9 93, de
11 de outl,l_bro de 1976, alterada pela Resolução
nç 140, de 5 de dezembro cle 1985, ambas do
Sen<ido Federal, autorizado a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a_ 4;2_2.932_..33 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN, jurito à Caixa" Eéõnômlcá Feaeràl, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social - FAS. destinada a implantação de unidades escolares de I o e 2o graus,
no MunicípiO.
- M. Z' Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

O SR. PR~IDENTE (José lgn~cio _Ferreira}
-Em discussão a redação final.

(Pau~.)

Não havendo· quem_ peça a palavra, encerro
a discussão_..
__
Enc_errada a discus!jlão,_,_a matéria é dada como
definitiVãinente adotada, dispensada a votação
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgaçãO.
O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)

-Item3:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n9 65, de 1987, que autoriza a
Pre[eitura__Municipal de JuazeirO dó "Norte,
__ Estado do Ceará, a contratar operação de
crédito no valor em cruzados equivalente a
74.~!2.6,09 Obrigações do Tesouro Nacional
- _OTN, tendq
" " PARECER bRAL" FAVdRÃVEL, proferido
em plenário.
A-m'----atéõa cOOstou da Ordem do Dia de;, sessào
aJJ-!§dor. tendo a v~ção adiada por falta qu~~
l'UDL
Passa~se

à votação do projeto em turno único.
Em votação.
-

OS Srs:s·enadores que o aprOvam queiram-perm·anecét sentados. (Pausa.l
Aprovado.

o sR. PRESIDENTE- (José lgnácio Ferreira)
-Sobre a mesa, redação fmal da matéria, elaborada pelo eminente Relator, Senador Mauro Benevides, que será lida pelo Sr: Primeiro-Secretário.
É lida a seguinte __ ___
_
RedaçãO final do Projeto de Resolução
n• 65, de 1987.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
deResoluçãon9 65, de 1987, que autoriza a Prefeitura MuniCipal de Juazeiro do Norte (CE) _a contratai operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 74.256,09 OTN.
Sala_das Sessões, 25- de junho de 1987. Maufo Benevldes, Relator.
D"

Redação final do Projeto de Resolução
65, de 1987,

Faço saber que _o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso_ VI, da Constituição,
e eu, , Presidente, promulgo a
seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Juazelro do Norte, Estado do Ceará. a
contratar operação de crédito no vaJor
correspondente, em' cruzados, a
74,256,09 Obrigações do Tesouro !'la·
donai-OTN,
O Senado Federal resolve:
Art. _19 _É a Prefeitura Municipal de Juazeiro
do Norte, Estado do Ceará, noS termos do artigo
2Q da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976~
alteraçta pela R_esolução n9 140, de 5 de_dezembro
de_1985, ainbas qo Senado Federal,_autprizada
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 74.256,09 Obrigações
.do Tesouro Nacional- OTN,_junto à Caixã..EcO.:
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social FJ\8, destiriada à implantação de um mercado
público, no Município.
_
Art 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-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 regimehtais.-.
O projetO_ vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José fgnáciÕ Ferreirzi)
-ltem4:

Votaçã!=l, em tur~Ç> _"4nico_, do Projeto de
Resolução n 9 66, de l-98-7, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado do
Mato Grosso, a contratar operação de crédito
no ·valarem cruzados equivalentes a
202..760,53 Obrigações do Tesosuro Nacicr
·nal- OTN, tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL, profendo
em plenário.

A matéria constou da Ordem do Dia de sessão
anterior, tendo a votação adiada por falta de quo-

rum.
Passa-se à votação do projeto em turno úntco.
Em votação.

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

no valor de Cz$ 8512.00Ü,OO {oito milhões,
qUinhentos e doze mil c~a4os), tendo
PARECER -ORAL FAVORAVEL, proferido
em plenário.

A matéria constou da Ordem do Dia de sessão
anterior, tendo a votação adiada por falta de quo-.

rum.

Aprovado.

O SR. PRESIDEN1E (José lgnácio Ferreira)
-Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada pelo eminente Relator, Senador Wilson Martins, que será ~da pelo Sr. Primeiro-Secretário.

É lida a seguinte
Redaçáo final do Projeto de Resolução

n• 66, de 1987.
O Relator apresenta a redação fmal do Projeto
de Resolução n9 66._ de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá (MT) a contratar opera-

Passa-se à votação do projeto em turno único.

Em votação.
- Os SrS._Seriadores que o aprovam queifam permanecer sentado~_,__(Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Sobre a mesa, redação fmal da matéria, elaborada pelo eminente Relator, Senador lrapuan Costa Júnior, que será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.
É lida a seguinte

ção de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 202.760,53 OTN. .
Sala das Sessões, 25 de junho de 1987. Wilson Martins, Relator.
Redação fina) do Projeto de Resolução

n• 66, de 1987
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso VI_, da Constituição,
e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

Junho de 1987
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• DE !987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Cuiabá9 Estado de Mato Grosso. a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 202.760,53
ObrJgações do Tesouro Nacional -

OTN.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipa] de Ci.Iiabá, Estado de _Mato Grosso, nos termos do artigo ~
da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976,
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro,
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor_ correspondente, em cruzados, a 202.760,53 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SocialFAS, destinada à implantação de guias, sarjetas
e galerias pluviais no município.
Art 2~ Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)

-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.

Redaçào final do Projeto de Resolução

n• 67, de 1987
O Relátor apres-enta a redação final do Projeto
de Resolução n 9 67, de 1987, que rerratifica a
Resolução n~ 191, de 1986.
Sala das SeSSões, 25 de junho de 1987. Irapuan Costa Júnior, Relator.
o

Redação final do Projeto de Resolução
n~

67, de 1987

Fa_ço saber que o Senado Federal aprovou e
eu,
, Presidente, nos termos do
art. 52, item 30, do Regimento Interno, promulgo
a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE !987

Rerratiftca a Resolução n' 191, de
1986.
O Senado Federal resolve:

Att. }9 O art. 1~ da Resolução n9 191, de 21
de agosto de 19_86, passa a vigorar com a seguinte
red:a,çãQ:

PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido

em plenário.
A matéria c:ons_tou da Ordem do Dia da sessão
anterior, tendo a votação sido adiada por falta
de quorum.
Passa-se à votação do projeto em turno único.
Efn votação.
Os SrS. SenadoreS que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José (gnádo Ferreira)
-S®re a mesa, redação final d~ matéria elaborada pelo eminente Relator, Senador \\[ilson Mar~
tins, que será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.

É lida a_ seguinte
Redação final do Projeto de Resolução

n• 68, de 1987.
O Relator apresenta a redação fina] do Projeto
de Resolução n~ 68, de 1987, que rerratifica a
Resolução n9-244, de 19 de setembro de 1966.
Sala das SessOes, 25 de junho de 1987. Wilson Martins, Relator.
Redação final do Projeto de Resolução
n' 68, de 1987.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
· eu,
, Presidente, nos termos do
art 52, item 30, do Regimento Interno; promulgo
a seguinte
RESOLUÇÃO N•

- "Art. }9 É a Prefeitura Munidpa1 de Aparecida de_Goiânia, Estado de Goiás, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11
de outubro de 1976, dO-Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 80.000
_(oitenta mil) Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de agente financeiro
- <:3a operação, destinada à exeçução de obras
de infra-estrutura urbana e de equipamentos
comunitários referentes ao Plano Integrado
de Apoio aos Municípios (Promunicípio), no
mU_n_tcípio."

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

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Em discussão a redação final. (Pausa.)
-ltem5:
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Votação, em turno único, :do Projeto de a discussão.
Enceriãda a -discussão, a matéria é dada como
Resoluçãô n 967, de 1987, que retifica a Resolução n9 191, de 1986, que autoriZou a Prefei- definitivamente adotada,. dispensada a votação,
tura Municipal de Aparecida de Goiânia, Esta-- nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
do de Goiás, a contratar operaÇão de crédito_
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnâclo Ferre~aj
-Item 6:
Votação, em turno únlco, do Projeto de
Resolução n9 68, de 1987,_ que rerrafifica a
Resolução n 9 244, de I 986, que autorizou
a Prefeitura Municipal de Campo Grande, EStado do Mato Grosso do _Sul, a contratar operação- de crédito no valor de Cz$
155.857.060,80 (cento e cinqúenta e dnco-_
milhões, oitocentos e cinqüenta e sete mil,
sessenta cruzados e oitenta centavos), tendo

, DE 1987

Renatifica a Resolução n" 244, de 19

de setembro de 1986.
O Senado Federal resolve:·--

Art. 1" O artigo J9 da Resofução n" 244, de
19 de s~tembro de 1986; Passa: a VigOrar c-om
a seguinte redação:
"Art. 1~ É a Prefeitura Muriicipal detamw
po- Grande, Estado do Mato Grosso do Sul,
nos termos do artigo Z' da Resolução n9 93,
--de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no vÇ~Ior eç~rrespondente, em cruzados,
a 1.464~822 (um milhão, quatrocentos e ses- __
senta e quatro mil, oitocentos e vinte e duas)
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN,
junto ao Banco do Estado de Mato Grosso~
dO Sul, eSte na qualidade de agente financeiro da operação, destinada à execução de
obras de infra-estrutura, no Município."

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (JOSé lgnádo Ferreira)
-Em discussão a redação final. (Pausa.)

~
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Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a di_scussão, a_ matéria é dada como
definitivamente adotada, disPensada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
O SR- PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)

-Item 7:
Votação, em turno único; do Projeto de
Resolução n<> 69, de 1987, que rerratifica a

Resolução n~ 322, de 19~, que autorizou
a Prefeitura Municipal de Serra, Estado do
Espírito- Santo, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 127,680.000,00 (ce_nto
e vinte e sete milhões. seiscentos e ·oitenta
mil cruzados), tendo _ __ _ _
PARECER ORAL FAVORÁVEL, pi<>ferido

em plenário.
A matéria constou da Ordem de Dia de Sessão
anterior, tendo a votação adiada por falta de quorum.
Passa-~ à votação do projeto em twno único.
Em votação.

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

Durante a leitura do parecer; o Sr. José
/g!J4ç[Q Ferreira,

deixa a cadeira da PresidénR

·aa que é oçupada pelo Sr. Humb.erto Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Ein discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
EnceiTãda a discussão, a matéria é dada como
defmitivamente adotada, dispehsada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto vai à pr6mu1gação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item a,

Votação, em tumo únic:o, do Projeto _de
Resolução n9 70, de 1987, que 3\Utoriza a
Prefeitura Mtinidpal de Martinó(:mlis, Estado
de São Paulo, a contratar operação de crêdito
no valor correspondente, em cruzados, a
8A78,18 Obrigações do J'esouro Nacional
em plenário.

rum.
Passa-se ~ votação do projeto em turno único.
Em votação.
Os Srs. Senadç)reS que- o aprovam queiram permanecer sentados. (Paysa.)
Aprovado.

Redação final do Projeto de Resolução
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução J19 69, de 1987, que rerratifica a
Resolução 11' 322, de 1986.

_

· O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a me_sct redaçãp final da matéria, elaborada
pelo eminente Relator, Senador Mauro Benevides,
que__se_rá lida pelo_ Sr. Primeiro-Secretário.
É lida a seguinte

· _ Redação final Projeto de Resolução n'
- 70, de 1987.

Sala das Sessões, 25 de junho de 1987. João Calmo~ Relator.

Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n<> 71, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de ltatiba, Estado de São
Paulo, a contratar operação de crédito no
valor de ez$ 21280,000,00 {vinte e um milhões, duzentos e oite-n~ mü CTtU:ados), tendo

-·

O SR. PRESIDENTE (Josê lgnácto Ferreira)

11" 69, de 1987.

Item 9:

A matéria C-onStOu da Ordem do Dia da sessão

Aprovado.

É lida a seguinte

O SR- PRESIDENTE (Humberto LUccena) Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
, Encerrada a disCUssão, a matéria é dada como
deflllitivamente adotada, dispensada a votação
rios termOs regimentais.
O projeto vai à promulgação.
Q SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

--'- OTN, tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido

anterior, tendo a votação_ adiada por falta de quo-

-Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada pelo eminente Relator, Senador João Ca1mon, que será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.

mica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -:-:FAS,, destinada à implantação de um centro cultural, no Município.
Art. 2 9 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

O -RelatOr-apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n<> 70, de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal de Martinópolis (SP) a contratar
Faço saber que o Senad,q Federal aprovou,_ e
operação de crédito .no valor correspondente, em
eu,
, Presidente, nos termos do - cruzados, a 8.478,18 OTN.
art. 52, item 30, do Reginlento Interno. promulgo
Sala_ d_as Sessões, 25 de junho de 1987. a seguinte
Mapro Benevides, Relator.
RESOLUÇÃO N•
, DE 1987
Redaçáo final do Projeto de Resolução

PARECER

n~'

322, de

O Senado Federal ~esolve:

Art. ]9 O Att. 19, da Resolução n9 322, de 3
de dezembro de 1986, passa a vigorar com a
seguinte redação:

-

-

"Art 1'9 É a Pre :tura Munidpal de Ser
ra, Estado do Espín'to Santo, nos termos do
art. 29 da R~solução n~ 93, de 11 de out;ubro
de 1976, do Senado Federal, autorizada a
A

contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 1.200.000 (um
milhão de duzentas rru1) Obrigações do Tesouro Naciolljll- OTN, junto ao Banco de
Deserwolvimento do Espírito Santo, este na
qualidade de agente financeiro da operação,
destiilãâa à implantação de projetas de urbanização (Programa CURA e Plano Pró-Município), no Município."
Art. ~ ESta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

n• 70, de 1987.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos Oo artigo 42. inciso VI, da Constituição,
e eu,
, Presidente, promulgo a
seguinte
l RESOWÇÁ.QJ'l9_
,DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Martlnó"polis, Estado de São Paulo, a
contratar operação de crédito no valor
---Correspon-dente, em cruzados, a
8A78,18 Obrigações do Tesouro Nacio-

111!1_ -OT!"'-

o Senado Federal resolve:

Art. I~ é: a Prefeitura Municipal de Martinópolis, Estado de Sã6 Paulo, nos termos do art
29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976,
alterada pefa de 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 8.478,18 Obrigações do
'Tesouto ~adonal- OTN, junto à Caixa Econô-

FAVoRÁVEL, proferido

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redação fmcl da matéria, elaborada
pelo eminente Relator, Senador Mauro Benevides,
que s_erá lida pelo Sr. Primeiro-secretário.
É Hda a seguinte

Redaçâo final do Projeto de Resolução n'\> 71, de 1987.

Redação final do Projeto de Resolução
n• 69, de 1987.

Rerratlflca a Resolução
1986_

ORAL

em Plenário.
A matêria cOnstOu da Ordem do Dia da SEissão
jlllteriOr, tendo sido ~ votação adiada, pÕr falta
de quorum.
·
Passawse à votação do projeto em turno úriico. Em votação-:Os Srs, Senadores que o aprovam qyeiram permz-necer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Re~lução n<> 71, de 1987, que autoriza a prefeitura Municipal de ltatiba (SP) a contratar operação
de crédito no valor de Cz.$ 41.280.000,00 (vinte
e um milhões, duzentos e oitenta mil cruzados~
Sala dã:s Sessões, 25 de junho de 1987. Mauro Benevides, Relator.
·

Redação final do Projeto de Resolução
72, de 1987.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,
D'

e eu,
seguinte

, Presidente, promulgo a

RESOLUÇÃO N•

, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de ltatlba, Estado de São Paulo. a conbatar
operação de crédito no valor de Cz$
21.280.000,00 (vinte e um milhões, duzentos e oilc!:nta mil cruzados).
.

0

seriado Fede'ral resolve:

Art. I' É a Prefeitura Municipal de Jtatiba, Estado de São Pãu)oJ_nos termos do artigo 2 9 ~ Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, alterada
pela Resolução n9140, de 5 ç!edezembro ~e_1985,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar
_operação de crêdi_to no valor 4e Cz$,
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2i.2SO.ÕOO,OO (~te e um milhões, duzentos e
oitenta mil cruzados), junto à Caixa Económica
do Estado de São Pa..ulo S/A, esta na qualidade
de agente financeiro da operação, destinada à
execução de obras do Projeto CURA, no Muni~
é<PIOArt. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data

de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a redação fmal. (Pausa.)

Não_ havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
~
Encerrada a discussão, a matêda é dada comO

--------

29 da Resolução n" 93, de 11 de outubro de 1976,
alteraaa pela de n9 140, de 5 de dezembro de
1985, arribas do Senado- Federal, autorizada a
contratar-=- operação de crédito no valor de.Cz$
3.721.576,00 (três milhões, setecenõS e vinte e
um rfiil, quinhentos e- Setenta e seis cruzados),
junto ao Banco do Estado do Paraná S. A., eSte
na quãlidade de agente financeiro da operação,
destinada à execução de obras de infra-estrutura
urbana compreendendo calçamento com pedras
irregulares, no Município.
~~~-2 9 - Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

definitivamerite adotada, dispensada a votação

nos tennos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 10:
Votação,- em turno único, do Projeto de

ReSolução no 72, de 19_87, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado

do Paraná, a contratar operação de crédito
no valor de ez$-3.721.576,00 (três milhões,
setecentos e vinte e um mil, quinhentos e
setenta e seis cruzados), tendo

_ O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Em"discussao_ a redaç_ã6-fino3). (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discuSsão.
Encerrada a discussão~ a matéria é dada c.omo
defmttivamente adofada. diSPensada vOtação
nos termos regimentais.
O proj~~ -vai à Promulgação.

a

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
anterior, tendo a votação adiada por falta de quo-

rum.
Passa-se à votação o projeto em turno único.
Em votação.
- Os Srs. Senadore_s que o-aprovam queíram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada
pelo eminente Relator, SenadOr Leite Chaves, que
será lida pelo Sr. lo-secretário.
É lida a seguinte

-- :Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n" 73, de 1987, que _autoriza a
Prefeitura Municipal de Dom Aquino, Estado
do Mato Grosso, a contratar operação de cré~dito nq ~lar correspondente, em c~a995,
__ ?3:. ~7.427,00 ObrigaÇões do Tesouro tiacional- OTN, tendo

Autoriza a Prefeitura MunlclpaJ de
Dom Aquino, Estado do .Mato Grosso,
a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a
37.427,00 Qbrlgações do Tesouro Nacional- OTN.
O Senado Federal resolve:
_Art,_ 1~ Éa Prefeitura Municípal de Dom Aqui-·
no, Estado de Mato Grosso, nos termos do arl
;29 da Re_solução ri"' 93, de 11 de outubro de 1976,
alterada pela Resolução no 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambaS do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 37.427,00 Obrigações
do TesourO Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do
Flihdo de Apoio ao Desenvolvimento__Social FAS, destinada à implantação de galerias de
águas pluviais, meios-fios e sarjetas no Município.
Art 29 _Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
_
_ _ ___ :- _
O SR. PReSIDEN:rE (Humberto LuceiJa) -

Em discussão _a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
Encerréida a disCussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada, dispensada a votação
nos termos- regimentaís.
--o proJeto vai à promulgação.

_ PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido

em Plenário.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
anterior, tendo a votação sido adiadã. por falia
de quorum.
Passa-se à votação do projeto em turno único.
Em votação.
Os Sfs. Senadores que ó aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado,

Redação final do Projeto de Resolução
72, de 1987.
O Relator apres_enta a redação final do Projeto de Resqluçã_o n~ 72,_de 1987, que auto..:-riza a Prefeitura Municipal de Dois VIZinhos .
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~
(PR) a contratar operação de crédito no yalor
Sobre a mesa ·redação final da rnatéda, elaborada
correspondente a Cz$ 3.721.576,00 (três_mipelo _éminente Relator, Senador Pompeu de Soulhões, setecentos e vinte e um mil, quinhen- ia, que ·será lid~ pelo_Sr. Primeiro-Secr_e_~ário.
tos e setenta e seis Cfl!_~dos).
É lida a seguinte
Sala das Sessões, 25 de junho de_ J987
-Leite Chaves, Relator.
Redação final do Projeto de Resolução
Redação final do Projeto de Resolução
n~ 73, de 1987.
n9 72, de 1987.
Faço saber que o Seo_a_d_p_Federal aprovou, nos _ O Relator apresenta a redação final çjo Projeto
termos do artigo 42, incisO VI, -âã Constituição, de Resqlução n? 73, de 1987, que autoriza a Prefeie eu,
, Presidente, promulgo a se- tura Municipal de Dom Aquino (MT) a contratar
-opeiaÇãé de crédito no valor correspondente, em
guinte
i:niiados, a 37-427,00 OTN.
-- RESOLUÇÃO N• , DE 1987
Sala das Sessões, 25 âe junhO de 19-87. Autoriza a Prefeitura Municipal de Pompeu de Souza, Relator.
Dois Vizinhos, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor de
Redação final do Projeto de Resolução
Cz.$ 3.721,576,00 (três mllhões, sete"' 73, de 1987.
centos e vinte e um mil, quinhentos e
setenta e seis cruzados).
Faço ~er que o Senado Federal aprovou, nos
termqs do_ art 42, inciso VI, da Constituição, e
O Senado Federal resolve:
- , PreSidente. prOmulgo a seguinArt. 1"' ~É ·a· Prefeitura Municipal de Doi~ VIZi- eu,
_nhos, Estado do Paraná, nos termos do artigo te
n~

• DE 1987

--0 SR. PRESIDEI'JlE (Humberto Lucena) -

Item 11:

PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido

em plenário.

Junho de 1987 _

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item 12:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resoluçãon?74,de 1987, queretific"aaReSolução nt? 32, de 1987, que autorizou a Prefeftura Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do
Paraná, a contratar operação de crédito no
valor de Cz$ 3.721.576,00 (três milhões, sete-centos e vinte e um mil, quinhentos e setenta
e seis cro_zados, tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido

em Plenário.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
anteriOr, tendo votaçãO adia~da por faJ.ia d_e quo-

rum.
Passa-se à votação do projeto em turno único.
Em votação.Os-Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) SObre a mesa, redação final da matéria elaborada
pelo eminente Relator, Senado_r Leite Chaves, que
será lida pe1o Sr. Primeiro-Secretário.

É "!ida a seguinte:

Redação final do Projeto de Resolução
n• 74, de 1987. ·
O Relator apresenta a redaçáo fmal do Projeto
de Resolução n9 74, de 1987, que rerratilica a
Resolução n9 32, de 1987.
8ala das Sessões,__2_5_ de junho de 1987. ~~te Chaves, Relator.

Junho de 1987
Redação final do Projeto de Resolução
74, de 1987.

11'

Faço saber que o Senado_ Federal _aprovou, e
eu,

, Presidente, nos termos do art.

52, item 30, do Regimento interno, promulgo a
seguinte
RESOLUÇÃO N•

_ . Redação ligai do Projeto de Resolução
"'75, de 1987.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu,
· , Presidente, nos termos do art.
52, item 30, do Regimento lntemo, promulgo a
seguinte
-

,DE 1987_

Renatlftca a Resolução n9 32, de 1987.
O Senado F~der~.resolve~
.
Art.. 1" O artigo 1" da Resolução n9 32, de
6 de maio de 1987, passa a vigorar com a seguinte
redaç:ão:
''Art. 1~ É a Prefeitura Municipãl.- de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, nos termos
do artigo 29 da Resolução n9 93, de-11 de
outubro de 1976, do Sen_C~d_p_feder_~, autorizada a contratar operação de crédito no valor

correspondente, em cru2:ados, a 40.000
(quarenta mil) Obrigações do Tesouro Nadona! - OTN, junto ao Banco do_EstadQ

do Paraná S/A, este na qualidade de agente
financeíro da operação, destinada à exe_cução de obras de pavimentação, com calçadas
e meios-fios, postos de saúçle, canchas de
esporte, quadra coberta e creches, no munidpio.
Arl 2" Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDErfi'E (Humberto Lucena) Em discussão a redação fmal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é considerada
defmitivamente adotada e dispensada a votação
nos termos regimentais
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) Item 13:
Votação, em turno úni<:o, do Projeto de
Resolução n 9 75, de 1987, que retifica a resolução n1 330, de 1986, que autoriz6u a Prefeitura Municipal de Alegrete, Estado do Rio
Grande do SUl, a contratar OperaÇão de crédito no valor de Cz$ 20.400,00 (vinte milhões,
setecentos e vinte e seis rnil_e quatrocentos
cruzados), tendo

PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido
em plenário.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
anterior, tendo a votação adiada por falta de quo-

rum.
Passa-se à votação do projeto em turno único.
.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Em votação.

O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada
pelo eminente Relator, Senador Carlos Chiarem,_
que será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.

É lida a seguinte
Redação final do Projeto de Reso~
loção n~ 75, de 1987.
O Relator apresenta Gi redação final do Projeto
de Resolução n~ 75, de 1987, que rerratifica a
Resolução n9 330. de 1986.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1987. Carlos Chlare!B, Relator.
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- RESOLUÇÃO N•

, DE 1987

"Rerratlfica a Resolução n\' 330, de

19860 Senado Federal resolVe: _ _ _
.
Art 1\" O _artigo 19 da Resolução n~ 3_~0. de
5 de dezembro de 1986, passa a vigorar com
a se9uinte redã.Çãá:·__ -- "Art. 1_? É a Prefeitura Municipal de Ale_Qrete, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do artigo 2" da Resolução n 9 93, de
11 de ou_tubro de 1976, do Senado Federa],
. - autorizad.,._a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
240.000 (duzentos e quarenta mil) Obrigações do Tesouro Nacional - OTNs, junto
ao Banco doEstado do Rio Grande do Sul
SIA, este na qualidade de agente financeiro
da operaÇão,- destinãda a Projetes de desapropriação, terraplanagem, esgoto pluvial,
pavímentação- e iluminação, no âmbito do
Promunicípio."
Art. ;2ç- Esta Resolução entra-em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRES1DENfE (Runibérto Lucena) .::.._
Em discUssão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a disCUssão.
Encerrada a discussão, a rTiatéria é -dada cOmo
definltiVarrú!nte adotada, diSpensada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.

-o SR- PREsiDENTE (HumbertO-Luce~a)
Item 14:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n1 76, de 1_987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de São Miguel Aleixo,
Estado -de Sergipe, a cOntratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 17~646, 32 Obrigações_ do Tesouro
Nacional- OTNs, tendo,

PARECER ORAL. FAVORÁVEL, proferido

em plenário.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
anterior, terido a vOtação adiada por falta de quo-

rum.

·~-

-

-

Passa-se à-vOtàção do projeto em twno único.
Os Srs._Senãdores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) -Sobfea-rnesa. ieaà"Ção fm~l da matéria elaborada
pelo eminente Relator, Senador Francisco Ro- ·
Uemberg, que será Hda pelo Sr. Primeifo...Secretário.
É lida a seguinte:

Redação llnai do Projeto de Resolução
-

-n• 76, de 1987.

a

ó-Rdator apreSenta- iedaÇao rmal Cio Projeto
d~ Resolução n:_76 1 de 1987, gue autoriza a Prefei-tura Municipal de São Miguel AleiJ«?_(SE) a éon-
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tratar operação de crédito no valor .correspondente, em cruzados, a 17,646,32 OTN.
Sala das Sessões, 25_ de junho de l987. --::-_
Francisco RoUemberg. Relator.

R'

Redação final do Projeto de Resolução
76, de 1987,

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituiç&_o,
e eu,
, _Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇ(\Q N"

, DE 1987

_ Autoriza a Prefeitura Municipal de São
MigUel Aleixo, Estado de Sergipe, a contratar Operação de crédito no valor correspõildente, em cruzados, a 17.646,32
Obrigações do Tesouro Nadonal OTI'Is.
O Senado Federal resolve:
,
__
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de São Miguel
Aleixo, Estado de Sergipe, nos termos do a_rtigo
2~ da Resolução n<? 93, de 11 d,e OlJtubro de 1986,
alterada pela ReSoluçãO n? 140, de5 de dezembio
de 1985, ambas do Senado_Eederal, autorizada
a contratar operação de crédito no- v:alor corl'~
pondente, em cruzados, a 1"(.646,32 ObrigaçõesdoTesouro Nacional~ OTNs,junto à CaiXa Ec6
nômi<::a Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvol\jrnento Social -:-f'AS. destinada a obras de infra_-_estr~tura,no Mu-nicípio. _
___
_ -__ -__ M 29 - Esta ResoluçãO entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em disCussão a redaç::bo final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.·
_
_
__ _
Encerrada a discussão, a matéria é _dada corno
defmitivamente adotada, dispensada _a votação,
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) Item 15:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n 9 77, de 1987, que autoriza a
P.refeitura Municipal de Mauá, Estado de São
Paulo, a contratar operação de crédito no
valor Correspondente, e_m_ cru4.ados, a
97.537,67 Obrigações do Tesoil(O Na.ctonal
- OTNs, tendO
·

PARECER ORAL. FAVORÁVEL, proferido
em plenário.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
anterior tendo a votação adiada_ por falta de quo-

rum.
Passa-se à votação do projeto; ·em-iürriO úniCo.
·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Em votação.-

Aprovado,
O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redação (mal da matéria elaborada
pelo eminente Relator, Senacl_or José Fogaça, que
será lida pelo Sr. Primeil'cj.Secretário.

0

c
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É tida- a seguinte:
Redaçio final do Projeto de Resolução
Ir 77, de 1987.
O Relator apresenta a redação _final do Projeto_
de Resolução 11" 77, de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mauá (SP) a contratar operação

de crédito no valor correspondente, em cruzados,
~~~

a97.537,670TN.

·~~

SaJa das Sessões, 25 de junho de 19fr7. José Fogaça. Relator.
Redação final do Projeto de Resolução
n' 77, 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
Mauá, Estado de São Paulo, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 97.537,67 Obrigações elo Tesouro Nacional- OTN.s.
O Senado Federal resoke:
_
_
__ _
Art ]9 É a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado de São Paulo, nos termos do ar:tigo 29 da
Resoluçãon'~93, de 11 deoutub~o de 1976, alterãda pela Resolução n~ 140, de 1985, ambas do
Senado Federal, autorizada a ç_ontratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 97537,67 Obrigações do Tesouro Nacion.3:1OTNs, junto à Caixa Ec.onômica federal, esta na
qualidade de gestora do ~f.mdo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de serviços e obras de drenagem, guias,
sarjetas e calçamento no MurUcípio.
_ _
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a redação final (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro·
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada, dispensada a votação
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 16:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n~ 78, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de
São Paulo, a contratar operação de crédito
no valor de Cz$ 519.286.352,00 (quinhentos
e dezenove milhões, duzentos e oitecta e seis
mil, trezentos e cinqüenta e_ dois cruzados),
tendo

PARECER ORAL, FAVORÁVEL, proferido
em Plenário.
A matéria constou da Ordem do Dia da se_ssão
anterior, tendo a votação adiada por falta de quo11UJL

Passa-se à votação do projeto em tumo único.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovodo.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada

pelo Relator, Senador José Fogaça, que será lida __
peJo Sr. Primeiro-Secretário.
É lida a seguinte:

Redação~ final do Projeto de Resolução

11" 78, de 1987.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução nq 78, de 1987, que autoriza aPrefeitura.Municipal de Campinas (SP) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados. a 4.880.510,827 QTN.
Sala das Sessões, 25 d.e junho de 1987. ~
José Fogaça, Relator.

Redação flnal do Projeto de Resolução
11" 78, de 1987.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo -42, inciso VI, da Constituição,
e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Campinas, Estado de São Paulo, a conliiitar operação de crédito no valor correspõnd-ente, e.m cruzados, a
~o--4.880.510,827

Obrigações do Tesouro

Junho de ,1987

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados.
AprovaCfo.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redaçãoJinal da matéria elaborada
pelo eminente ~elat_or, Senador_Mauro B~mevides,
que será lida pelO Sr. Primeiro-Secretário.

-:€ lida a segui~te
- Redação final do Projeto de Resolução
n~ 79, de 1987.
O Relator _apresenta ã redação final do -Projeto
de Resolução n~ 79, de 1987, que autoriza o G_ovemo do Estado de Santa Catarína a elevar em
Cz$ 414.960.000,00 (Cjuatrocentos e quatorze rrlilhões e novecentos e sessenta mil cruzados) o
montante de sua dívida consolidada interna.
Sala_ das Sessões, 25 de junho de 1987. Mauro Benevides, Relator.

Redação final do Projeto de Resolução
~

79, de 1987.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,
e eu,
, Presidente, promulgo. a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1987

Nacional- OTN.

O'Sehado Federal resolve:
t': a PrefeitUra Municipal de Campinas,
Estado de São Paulo, nos termos do artigo 29
da Resolução n 9 93_, de 11 de outubro de 1976,
alterada pela Resolução n 9 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 4.880.51 o:827 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, valor vigente
em janeiro de 1987, junto ao Banco do Estado
de São Paulo S/A, este na qualidade de agente
financeiro da operação, destinada à execução de
' obras de retificação e canalização de_ ·córregos,
dr.enagens e outros, no município.
· Art. 29 ESta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 19

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Em -dE;cussão a redação final. (Pa"usa.)
Não havendo quem peça a palavra encerro a
discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
defmitivamente adotada, dispensada a votação
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.

o sR: PREsiDENTE (Humberto L.:ucena) Item 17:
Votação, em turno único, do Projét_o de
Resolução n9 79; de 1987, que autoriza o
Governo_ do Estado de Santa Catarina a contratar operação de crédito no valor de Çz$
414.960.000~00 (quatrocentos e_ quatorze
milhões, novecentos e sessenta mil cruzados), tendo
~·PARECER ORAL, FAVORÁVEL, proferido
_ .em plenádo.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
anterior, tendo a votação adiada por falta de quo-

rum.

Passa-se a votação do Projeto em twno único.
Em votação.
·

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarinã-a elevàr em Cz$
414.960.000,00 (quatrocentos e quatorze mllhões, novecentos e sessenta mll
cruzados) o montante de sua dívida consolidada.
O Senado Federal resolve:
Art. 1? É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a elevar, tempOrariamente, os parâmetros estabelecidos no inciso 1D do artigo 2°
da Resolução n~ 62, de 28 de outubro de 1975,
modificada pela de l'l? 93, de _11 de outubro de
1976, ambas do Senado Federal, a fim de que
possa emitir titules de sua propriedade no valor
de Cz$ 414.96o-.ooo,O_O_(quatrocentos e quatorze
rnOhões, novec;entos e sessentq mil cruzados),
destinados ao giro de sua dívida consolidada interna lntralimite mobiliária.
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
-._
Encerrada a discussão, a matéria é dãda como
definitivamente adotada, dlspensada a votação
nos termos regimentais.
O projeto vai à promuJgação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)

-Item 18:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n~ 80, de 1987, que rerratifica a
resolução n9 329, de 1986, que autorizou a
Prefeitura Municipal de Guarapuava, Estado
do Paraná, a contratar operação de crédito
no valor de Cz$ 63.840.000,00 (sessenta e
três milhões, oitocentos e quarenta mil cruzados), tendo
PARECER ORAL. FAVORÁVEL. proferido
em plenário.

A matéria constou da Ordem do Dia da- sessão
extraordinária anterior, tendo sido a votação adiada por falta de quorum.

PasSa-se à votação do projeto em turnO único.
- ·
Em votaçãO.
Os SrS. Sénadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Sobre a mesa, redação final da matéria elaborada
pelo eminente Relator, Senador Mauro Benevides, que será lida peJo Sr. Prirrielro-5ecietário.
É lida a seguinte:
Redação final do Projeto de Resolução
n• 80, de 1987.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n"~ 80, de 1987, que rerratifica a

Resolução n" 329, de 1986.

Sa1a das Sessõe_s, 25 de junho de 1967. -

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
anterior, tendo a votação adiada por falta de quo-

rum.
do projeto em turno único.
-.
Os Srs. Sena_dor~_s que o_aprovam queiram per~
manecer_ sent~dos. (Pau.sa.) . Aprovado.
___ Passa~se à

votaç~o

E!Jl votação~- -

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) mesa, redação final da matéria, elabora~a

sobre~

pelo eminente Relator, Senador Mauro Beneyjdes,
que será_li~a pe~o Sr. Primeiro-Secretário.

É lida a seguinte:
Redação final do Projeto de Resolução
n• 81, de 1987.

O Relator ;:~presenta a redação final do Projeto
de Resolução _n9 81, de 1987, ~qUe rerratiffca a
Resoluçâci-n" 40, de 1987.
Sala daS Sessões. 25 de junho de 1987. --::
-- Mauro Benevldes, Relator.

Mauro Benevides, Relator.

Redação final do Projeto_de _Resolução n~
80, de 1987.
Faço saber que o Senado federal aprovou, e eu,
, Presidente, nos termos do art 52, item:-30-;-do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO 1'1'

_,OE !987

ReJTatiftca a Resolução nl" 329, de

1986.
O Senado Federal resolve:
Art. 19
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O'artigo 1" da Resoluçãq _n9 329, -de

4 d,e dezembro de 1986, pãssa·a-vigorar com
a seguinte redação:
_____ -_ --~- ·
..Art. 19 .t: a Prefeitura Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, nos termos do
artigo 29 da Resolução n9 9.3, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, al!to.I'Y:ada
a contratar operação de J:rédito no valor correspondente, em cruzados. a 600.000 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto
à Caixa Económica Federal,- esta na_ qualidade de agente fmaRCeiro_ da_operação, destinada à execução de obras do programa CURA II, no Município."
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Redação final do Projeto de Resolução

- n• 81, de 1987.
F~o

saber que o Senadõ Federal aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do art
52; itéil 30,_ do Regimento Interno, promulgo a
seguinte
--

REsÓLOÇÃO N•

, OE 1987

Rerratifica a Resolução n9 40. de 1987.

O Seriado fede:ral resolve:
Art. 1o O artigo 1" da Resolução _no 40, de
15 de maio' de_ 1987, passa a vigorar com a seguinte_ redação:
--"Art. 19 É a Prefeitura Munkipal de Coronel Vivida, EstadÕ do Paraná, nos termos do
-- artigo 29 da ResoJução no 93, de 11 de ,.OUtUbro de 1976, do Senado Federal, autorizada
. ~ a contratar operação de .crédito no valor cor. ----·-respondente, em cruzados, a 80.000-0brigações do T escuro Nacional - OTN, junto ao
Banco_do Estado do Paraná S/A. este na qua~
!idade de agente financeiro da operação, des~
tinada _à execução integrada de obras de infra-estrutura urbana, compreendendo pavimentação,_esgotos sanitários, ilUminação pública e equipamentos comunitários, no município."
Art 2o Esta Resoluç_ão entra _em vigor na data
de suã-pubiiC:iÇão.

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena} Em discussão a redação final da matéria. (Pausa.) _
Não havendo quem queira disçuti-la, encerro
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) a discussão.
Em"discussão·a redação final. (Pausa.)
A matéria é dada como· definitivamente adotaNão havendo quem peça a palavra, encerro
da, dispensada a votação no:;._termos regimentais.
a discussãO.
O projeto vaL3: promulgação.
Encerrada a discussão, a matéria é àada como
definitivamente ~çlota_da, _dispensada a votação
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) nos termos regimentais.
Item 19:
O prOjeto vai à promulgação.
Votação, em_ turno Y.ni<;;Q. do Projeto de
Resolução n9 81, de 1987, q~e rerrat!fica a
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Resolução n9 40, de 1987, que autorizou a
Jtem20:
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida, ~ta
do do Paraná, a contra~r.oper:a_ção.de crédito
Voiãção, em turno único, do Projeto de
no valor de Cz$ 8512.000,00 (õito milhões,
Resolução _n9 82, de 1987, que rerratifica a
quinhentos e doze mil cruzados), tendQ
ResoluçãO n9 31. de 1987, que autorizou a
PARECER ORAL, FAVORÁVEL. proferido
Prefeitura Municipal de Pato Branco, EStado
em Plenário.
do Paraná, a contratar operação de crédito
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no valor de Cz$ "8.512.000,00 (oito milh®_s,_
quinhentos e doze mil cruzados), tendo
PARECER ORAL, FAVORÁVEL. Pioferido
em Plenário.
A matéria Constou da Ordem do Dia da sessão
extraordinária anterior, tendo a votação adiada por
falta de quorum.
Passa-se à votação- do projeto em tu mo único.
Em votação.
Os Srs. Sena-dores i:jue"() aprovam queiram permanecer s_entados~ (Eausa.)
Aprovad_o. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Sobre a mesa, redaçâo final da matéria elaborada
pelo emiil.ente RelatOr, Senador M_auro Benevides,
que será lida pelo Sr. Pri_m~iro-Sec~etáriO.
É lida a s_eguinte
Redação final do Projeto de Resolução
Ir' 82, de 1987.

O .Relator apieSenta a_redaç:ão fmal do Projeto
de Resolução n~ 82, de 1987, que rerratifica a
Resolução n" 31, de 1987.
Sala das Sessões,_ 25 de junho de 1987. -~
Mauro Benevides, Relator.
Redação final do Projeto de Resolução

n• 82, de 1987.
Faço saber que o Senado Federal aproVou, e
eu, - ---, Presidente, nos tennos do art.
52, item 30, do Regimento Interno, promulgo a

seguinte

RESOUJÇÃO N•

, DE !987

R~~ca a Res~l_uç~o n~" 31, (1~_1987.

O Senado Federal_ resolVe: Art. ]9 O artigo 19 da Resolução 09 31, de_
6 de maio de 1987, passa a yjgorar_com a seguinfe -.
iedaçaõ:
--

"Art. 1o

É a Prefeitura Municipal de Pato

Branco, Estado do Paraná, nos ternlos do

artigo 2? da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Feder_al, autorizada
-a contratar operaçãO de cféaitcfilo valor___cor~_
respondente, em cruzados, a 80.000 Obrigações do Tesouro NaciOnal- OTN, junto ao
Banco do Estado do Paraná SIA, este na qualidade de ag_ente nnanceirO da operação, d~s~
tinada à execução integrada de obras de infra-estrutura urbana, no Municipiq,"
Art 29 ESta Resoh..ii;ão entra em viQor_na -data
de sua publicação.
-O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ---:

- fu discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo_ quem peça a palavra, encerro
a ã15c_ussãà.
_ __ _
, ·_
Encerrada a discussão, a matéri"a é d~~a con:_ro
definitivamente adotc;l.da, dispensada _a vota~o
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 21:
Votação, 'em- tUinO úniCo. 'do Proj~to de
Resolução n9 &JJ de 1987, ~~~-~rratifl:a a
Resolução n" _25!), de 1986, que autonzou
a prefeitura municipal de Juiz de Fora, Estado
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dé Minas Gerais, ã: contratar ÕperaçãÕ de crédito no valor de Cz$ 10.304.500,00 (dez mi-

- -- 0Uli'6- aspectó, jãfalado, seria ~ punição. O
-O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucemi) ~peeto finé!J_ ~tudo isso será uma punição. Há
ltem22
_
de se acreditar que possa existir uma punição
lhões, trezentos e quatro mil e quinhentos
Votação, em turno único, do Requerimento porque, do contrário, niio há o que se inquirir,
cruzados), tendo
.
--·no 91, de 1987, de autoria do Senador Divaldo
e, se há possibilidade de uma punição, não sei
PARECER ORAL, FAVORÁVEL, proferido
Suruagj, qUe requer a constituição de _Cocomo a prôpria pessoa que pudesse ser apenada
em plenário.
____ •
misSão Especial destinada a apurar fcltos
a requeresse, de modo direto _ou indireto; um ouA matéria constou da_ Ordem_d_o Día da sessão
constantes de publicação jomalístiCll datada tro acréscimo que faço à minha fala_
extraordinária anterior, tendo a 'lOtação adiada por
de 17 de junho de 1987, tendo
Por fim, Sr. Presidente, Srs. Se.nadores, -creio
falta de quorum.
~ -~-~ PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido
que a figura do Senador Divaldo Suruag)r é muito
Passa-se à votação do projeto em turno Único.
o~ :em Plenário.
maior do que eS:s~f1iiipUta-ção.- Creio que S. EX'
----- - Em votação.
_ ,_ _
p~_írn ffi~ito a(:_i!!la_'!_e tudo~~-~ ~e. noticia 0 jornal,
A
rTiatéria
conStou
da
Ordem
do
Dia
da
Sessão
Os Srs. Senadores que o aprovam queil-a~ p~re acredito mesll)-o-que esse desabafo cfe S. Ex~,
extraordinária
anterior,
tendo
sido
a
votação
adiamanecer sentados. (Paus{l.)
ao pedir essa comissão especial, apenas fortifica
çia
por
falta
de
quorum.
Aprovado.
...
os fatos que vêm, de certo modo, a lhe ferir a
Passa-se à votação do Requerimento ~m turno sensibilidacf_~ ~ais do que~ l~e_ferir a honra, porúnico.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceru>) que, esta, não parece tocada pela publicação de
Sobre a mesa, redação fmal da matéria, elaborada =---0 Sr. Cid Sab6ia de Ca~o - Peço a
que se trata, haja vista a sua condição de Goverpelo eminente Relator, Senador Itamar Franco
palavra, para encaminhar a votação, Sr. PresidEm- na_dor _e -a _imputação_ser genenca uma adminis::. te.
- - - - - - - --que será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.
'
-frãção.
·
_
~r. Presidente, eu _gostaria _de me prÕnunciãf
É lida a seguinte
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) pelo indeferimento do pedido-deSsa -comissão esConcedo a palavra, para encaminhar a votação,
Redação 6nal do Projeto de Resolução
pecial, principalmente por entender que, no deao
nobre
Senador
Qd
Sabóia
de:
Carvalho.
n• 83, de 1987.
corfer da referida comissão, de qualquer modo,
me~o tendo sido instalada a seu pedido, o SenaO Relator apresenta a redação final do Projeto
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
dor D1valdo Suruagy estaria submetido a um indide Resolução n~ 83, de 1987, que rei-ratifica- a
(PMDB - MA. Para encaminhar a votação. Sem
ciafnento numa cofnfSsão SenatOrial, e nãó _entenResolução n"' 255, de 1986.
-_
do esse fato, absolutamente. como justo .. Até enSala das Sessões, 25 de junho-de Ú:}87. :_- _~eVisão_do orador,) Sr. Pres.idente, Srs. Sena~ores:
Itamar Franco, Relator.
Nós estamos aí diante de um caso de caracte- tendo que S. EX' está _valorizando sobremaneira
essa ~m~utaçã?, e não podemos firmar~ jurisRedaçao fina1 do _Projeto de Resolução a~ _ rísticas muito peculiares,_ que é exatamente este
prudencJa aqUJ no Senado da República, a não
pedido dO Senador Divaldo Suruagy, para que
83.~de 1987.
~
se Cón"stituã T6m1SSão Espectai do Senado para ser que houvesse urna peça acusatória com maior
Faço saber que o Senado Federal aprovoü,-_-e apurar faltas que teriam srdo- cOmetidas _por S. peso, uma peça acusatória perfeitamente formaeu.
. Presidente, nos termos do art. ~. o Senador Divaldo Suruay, segundo acusa- lizada, algo que tivesse um consubstanciamento
52, item 30, do Regimento Interno,- promulgo a
çõeS ·constantes, se não estou enganado, do Jor- de caráter jurfdic_o e; princípalnlente, com. caracfe- ·
rfsticasN administrativas capa.iês- de propiciãi- a
seguinte
_ _
_ _ __
nal do Brasil.
apuraç:ao. Por outro lado, considero difícil o funSr. Presidente, entendo que esta matéria mere- dona.mento dessa Cõmissão~ não sei-Como funRESOLUÇÃO N' ~ _ - LDE: 1987
ce·a\gumas e.onsiderªções, no encaminhamento cionaria, a quem se- escutaria, que prazo demode sua vota.ção, antes que seja aprovada.
raria. Apllsãr do requerimento sugerir 30 dias, saRerratiflca a Resolução n" 255, de
Primeiramente, temos que levar este_ assunto bemos que isso é_ impossível, ainda mais que va1986.
para uma similitude que seria, evidentemente, no mos nos abeirando do mês de julho, quando terecampo das penas, quer dizer, ninguém pode pedir mos a paralisação dos trabalhos do Senado da
O Senado F:ederal resolve:
para ser ·apenado, pelo menos isso não é possível República, __ não_sei como esse trabalho poderia
Art. 1~ O artigo 1o da Resolução n~ 255, de
no Direito brasileiro. E O- Senador Divaldo Surua- - ser concluído. Enquanto isso, o Senador Divaldo
22 de setembro de J,.986, pasSa a vigorar com
gy, quando requer esta Comissão, o faz no sentido Suruagy, estará submetido a um indiciamento
a seguinte redação:
éticO~-- na defesa de sua hOnra, na defesa de sua
que deliciará as pessoas que lhe tentaram ferir
dignidade; nias, no aspecto formal, é indiscUtível a honra, o .caluniaram, o d.ifamâram, o injuriaram,
"Arl 1~ é: a Prefeitura Municipal de Juiz
~
sugere
algO
que
poderfa
ser
adiante,
que_$.
de Fora, Estado de Minas Gerais, nos termos
ou qualquer coisa semelhante.
do artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de _ digaf!iOS, a revelação de uma falta que, graças
Por isso, Sr. Présidente, encaminhando a votaa Deus, não há, e assím estaria S. Ex' a se à_~nun
outubro de 1976, do Senado Feder'al, autorição, entendo que o Senador Divaldo Suruagy _é
ci?~r, a apresentar uma peça acusatória contra a
zada a contratar operaç.lio de crédito no valor
maior do que essaTalta que se_lhe imputa, é maior
correspondente, em cruzadQ!i, a_ 96.846,80 - SI).A ptópria pessQ"a" aqui no Senado da República. do que essa repercussão, é maior do que a força
O
yarecer,
muito
douto
por
sinal,
do
Senador
Obrigações dQ Teso~ Nacional - OTN,
Alfredo Campos, entende que, tendo havido a s_oli- publidtária-dessa noticia. É o ritme impoluto desjunto ao Banco de Crédito Real de Minas
citaÇão çlo p~6prio Sena_dor, não há como_ se ne- ta Casa que merece o nosso apoio, merece, eviGerais 5/A, esse na qualidade de agente fi~·
gar o deferimento a esse pedído. Mas, eu me cfentemente, que estejamos a seu ·tado na sua
nanceiro da operação, destinada à ampliação
permito discordar desta opinião por algumas téc- defesa, e que nunca aceitemos o grito da sua
e melhoria do sistema de abastecimento de
mágoa, o_ desespero de sua h_onra afetada, para
água, no Município."
- nicas e tainbém por qutras razões que passarei constituirmos uma comissão de inquérito que p-o'a expor.
-Art. Z' Esta resolução entra em vigor na data
deria sará-lo emocionalmerite, mas que criaria
- _ _lDi~iàJ~-e_~Í.e, do pontÓ de vista técnico, -n~o en- uma aberração de cari!ter .Wrfdico. poderem_os
de sua publicação.
sará-lo com a nossa solidariedade, à qual manitendo que _essa peça dÕ jornal constitua o indício
Sllficiente para que o Senado estabeleça esta cofesto ~este instante, Sr. Presidente, Srs: SenadoO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) missão, não há um indício suficientemente sério,
res.
Em discussão a redação final. (Paus~.)
-ou-sufic:ientemente_confiâvel, ou capaz de caracteNão havendo quem péça a palavra, encerro rizar a falta imputada, ainda mais que a falta pode
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ser interpretada de mil modos, tendo em vista Em \rOtaÇão o requerimento.
a discussão.
Encertada "discussão, a materia é dada como
que todo e qualquer ex-Governador de Estado
defmitivamente adotada, dispensada a votação pOde sofrer muitas· imputações. seinpre que terO Sr. Jarbas Passarinho -$r. Presidente, peço
mina a su~ ~adminiStração. Fica muito vulnerável
nos termos regimentais.
a 'palavra; para encaminhar a votação.
a figura de qualquer ~Governador.
O projeto vai à promulg~s:!o.
-~
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a ní~e_l_~mo! que difi~ílmente seria çapaz de
abonar a reconhecida idcineiaade e seriedade_ do
no~s.o ilustre companheiro, Senador Divcildo SU~
ruagy.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS.~PA.
Acho que acima das questões regimentais, ainM
Comô -_L(de_r,_ Para encarni.nhar. Sem· reviSão do da que ~tas próprias estejam preenchidas na seliM
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senaclores:
citação, deveríamos ter em conta o aspecto mais
Considero que as observações feitas pel_o nObre do que político, o aspecto humano, o aspecto
Senador, pelo Ceará, são müito impOrtantes sem - pessoal, os envolvimentos prévios que determidúvida nenhwna. Mas, pergunto-me o que' teria
naram a_reação tão incontinenti do Senador Divalcomo repercussão o fato de negarmos à Comis- do Surua"_g)r-·- foram man<:Oetes de jorrlaiS, foram
são. Se_negássemos à COmiS§ão, agora, acp.iÇpor ilações contundentes, foram noticiáriOs televisiM
exemplo, o que é que se poderia amanhã dizer
vos. Com a devida vênia de V. EX", Sr:Presi4ente,
inclusive em detrimento da honra do próprio Se~
ne-gar ao Seri"aciot.DivaldO Suruagy, como negat
nadar Divaldo Suruagy? Qu_e:o Senado chamado
a qualquer um dos integrantes _desta Casa._ em
a constituir urna Comissão Especial para B:puia-r
face de uma realidade como esta, de acusações
um fato negou~se a fa,z~lo. Isso m~. pareceria por melo de ilações absolutamente inaceitáveis,
pior.
que colocaram o seu nome quase como se fosse
Acho que as considerações fc;!ita pelo Senador,
pelo Ceará, são precfsas, !@.Q perfeitas, mas esta- o responsável pelo furto de automóveis usado_s
- isso é que as manc.hete.s dii..i~; repetidas,
mos diante de um fato também, por seu ~o,
em vários jornais ~- négarMlhe. na sua casa, 0
que merece uma observação, digamos, atípiCa,
não muito natural, porque essas próprias comisM direlU: de poder ver examinada essa questão e,
ao ser examinada, elucidada de maneira pronta,
sões que aí estão sendo çonsti@do;~s,_são comisM
sões para exame, para estudo. Mas diante da soli~ sobretudo se vier a ocorrer à manifestação de.
citação feita, se não deferirmos este pedido, tenho quem po_de, à luz da realidade regional e das diverM
a impressão que a conseqüência sobre o_ Senador gências até pessoais e polítiCas, oferecer um depoimento claro e objetivo_. Negar ao Senador DiDivaldo Suruagy será muito pior.
Tãnlbém concordo e acompanho a dE:claração' va1do Suruagy essa possibilidade é, de certa forque ainda há pouco fez, o meu nobre colega, ma, ainda que não haja, qualqUer dolo de parte
no sentido de considerar o Senador acima dessa do Senado,_ ~~ndé!J_ que não haja, tenho certeza,
imputação, S. EX' não a mer~ce.JSso Caraci:eM a intenção~!ara, haveria. quaSe que um delito culM
ristico de questiúncula política municipal, eu diria. poso, porque deixai-íamos Q Senador entregue
Mas a Có?nissão mesmo poderia, na sua primeira a sua própria sorte. E, mais do que isso, ao destino
iniciativa ouvir o GoVernador que, por seu turno, lamentável das ~cusações que não tiveram sequer
já recuou da posição inicial. QY._<UldO o jornal puM o dire~ de se verem contestadas com os fatos
blicou que S. Ex!' teria declarado que envOlvia que fariãffi ~c.Qm_que se repi.lsess"e -claramente a
o Senador Divaldo Suruagy,-pouc_o_9-epois disse_ verdade e a justiça. quejá não sabia se o envolvia. Isso já ê um recuo
É neste- sentido, 5[. Presidente, Srs. Senadores,
bastante significativo e se a Comissão amanhã
que exceção feita à hipótese que, neste momento,
ouvir o Govem_ador e este repetir essas declaraM - não posso alvitrar, porque aqui não está o titular
ções, como o jornal as publicou, acho -que seria
do c;!ireito, que é o Senador Divaldo Suruagy, tamM
o suficiente para encerrar o tr_ab_alho _da Comissão,
bém a vítima dessas agressões inaceitáveis, não
mas não _negar agora. Porque negando acho que
posso acolher a idéia, não apenas como Líder
daria margem a uma interpretação extremamente da Bancada que se honra=c_orn a sua participação,
desfavorável ao próprio Senador Divaldo Suruagy.
mas corno seu companheiro, seu amigo, sobreEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito tudo no respeito que me deve o ddadão, não
bem!)
posso deixar de enCaminhar favoravelmente à
aprovação- do requerimento; mais do que isso
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - . ª-ded.são~4Q.S~._n_ado em permiti( a S.~ _qu~
Concedo a palavra ao nobre Senador Çadós_-Cliia~
se defenda, e mais do que isso, assegurar a S.
relli, Uder do PFL.
-EX a constituição de um fór_um compatível, onde
se possa colocar os prós e os contras, as críticas
O SR. CARLOS CHIARELU (PFL - RS.
e as objeções, os ataqueS e -a defesa; é ti m:ínfmo
Como Uder. Para eric.:;lrninh_ar. Sem revisão do
qU~QOdern.os_ fazer em n~~ffie d0 fundamento báM
orador.}- Sr,P~sidente e Srs. Sehadores:
sico- do-prítiCípioOéiliõCrãtiCo de orgânização,
Compreendo· Perfeitamente os argumentoS ex.:-- que estabelece o contraditório, para que o centraM
pendidos aqui, com relaçã-o à_s características peM
ditório se faça, para que se tonstttua· o fórum
culiares que tem o requerimento em pauta, mas
competente. Eo pedido de quem é vítima, e acho
não tenho dúvidas em ponderar. a V. Ex" ~_aos
que é o mínimo que podemos dar a S. EX nãoilustres Senadores que ninguém melhor para ser
apenas como Senadores, mas como cidadãos
titular da preservação do direito inalienável à hon~
de bomMsenso, certos de que aqui estamos agindo
ra, ao patrimônio da sua imagem e à respeitano sentido imperativo da justiça.
bilidade da sua pessoa, do que-o próprio Senador
. Por isso, encaminho favorave].rne.nte a aprovaM
Diva1do Suruagy.
çao do requerimento.
Não se pode dQixar de trazer ao Sen_aç!o o fato
de que S. EX" está profundamente _envolvido, está
()'--sr:~It.e ChaVeS-..:.:... sr;- Presidente, peço
profundamente inserido e, sob_retudo, está inte_
ressado diretamente na viabilizãção da çonstituiM · a palav_ra e_a:_a· encami~~- a vota~ão.
ção dessa Comissão Especial. Uma decisão do ~0- SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Plenário desta Casa, rejeitando o pedido, teria um
Concedo_,a palavra ao nobre Senador Leite Qtareflexo e .ocasionaria um tipo de -entendimento:- ves, pàra encaminhar.

O _S~ PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo -ã palavra, para encaminhar a votação,
ao nobre Senador J.wb~s Passarinho.

e

~ O SR. LEITE CHA w=5 P80NUN_CTA ÓJS.. CUR§OQ(jE.p!TREGUE_A REVISÃO Do
OfWJÇJR, SERÁ PGBLJCADO. PbSTERIOR·
MENTE.
·.
~

~~

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) Concedo _a palavra ao SenadOr Fernando HenriM
que Cardoso, Líder do PMDB. _
O SR. FERNANDO HENRIQOE CARDO·

80 (P~B-SP. ConiciUder, para encaminhar.
Sef!~ reVIsao" do orador.} - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
_
- ---· --:.
- Ouvi com=atenção as m-anifestaçoe.S- doS srs.
Senadores, a respeitO desSa Comissão Especial
de ~estigação pedida pelo nosso colega, SenaM
dor DJValdo Suruagy. Creio qUe aS manifestaÇões
já aqui feitas, a respeitO da honorabilidade dO Senador Divaldo Suri.Jafiy, mostram o apreço que
todos temos por S. Ex-_
___
Eu não fne sentiria à vontade_de""tomar uma
qec::isãQ_de voto_s:QntráriQ ~ CPI'Jlissão_.de Inqué- _
nto, co~~ alg~~ sugeri_rarn, Comissão Especial,
porque ISSO cnana um nnenso constrangimentO político e, mais do que político, no caso, pessoal.
Tenho _uma profunda admiração pela maneira coM
mo o Senador Divaldo _Suruagy se co_niporta no
Senado, como se comportou quando foi GoverM
ryador e quando em mais de urna ocasiã_o,_e_re_co~
do-me, ainda, na ocasião da morte do _Senador
Teotónio Vdela, quando nós estávamos na OposiM
ção, o Senador Diva] do Suruagy teve uin comportamento absolutamente cortês e correto para com
aque~es que na época faziam a Oposição. _
HoJe, eu me sentiria extremamente mal se tivesM
se que votar esta matéria, não acolhendo o pedido
do Senador Divaldo _Suruagy.
Eu pediria portanto a V.~. Sr. Presidente, que
nos desse tempo, para que pudesse_ conversar
com o Senador_ Divaldo Suruagy, e saber de S.
~ se a manifestação de apreço global, total, que
o Senado está fazendo já serve como reparação
moral a qualquer arranhão que eventualmente
·tivesse soffido o Senador Divaldo Suruagy neSsas
páginas de imprensa.
_
Peço, portanto, a V. Ex~ que nOs conceda o
adiamento. Para tanto, farei o requerimento. (Muito bem!)

O ~R:_ ~~ID~TE -(Humberto i.uCena) A Prestdenc1a aguarda o requerimento a ser encaminhado à Mesa, propondo adiamentO da votação. (Pausa.)
Sóbre a mesa._ requerimento q~e ;erá-lido pelo
__- · - ~
-Sr. Primeiro-Secrétárío.

E"iido e a-provado o. seQuinte
REQUERIMENTO

N• 96, de 1987
Nos termos do art 350; corribinado com a alíc do :art. 31 O do Regimento Interno, requeiro
adiamen~ da _votação do Requt;!rimel)to no 91,
de 1987, a fim de ser feita na Sessão .do dia 29
de junho.
__ .
Sala das Sessões, 25 de junhO de 1987.--=-..femanci_Q_Henrlque cardoso
ne~

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - .
Em con_seqüênda da aprovação do requerimento,
a maténa voltará a ser apreciada na data prefixada.
(Pausa.)
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As matérias constantes do itens 23 a 32, da
Ordem do Dia da presente sessão, nos termos
da alínea h do art. 402 do Regimento lntemo,-deverão ser apreciadas em sessão s~reta.

São as seguintes as matérias
23

-ii9 5i,

de 1987 (n\0 61/87, na origem, de 17 de
março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente_ da República submete à Deliberação do
Senado a escolha do Senhor MoaC}T Moreira Martins Ferreira, Ministro de Segunda Classe, da ·carreira de Diplomata, para exercer a função de EmbaiXaáor do Brasil juntO-à República da COréia.

29

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissã.o de Relaçôes Exteriores sobre_a Mensagem

n• 33,de 1987 (n• 828186, na Origem), de 24
de dezembro de 1986, pela qual o Seithor Presi-dente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Jayme Valia-Lobos, Mi-

nistro de Segunda aasse, da tãiTeira de Diplomata, para exercer a Função de Embaixador do

Brasil junto à República Gabonesa.

24

Discussão, em turno único, do Parecer da Co-

nilsSaO de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n• 57, de 1987 (ri• 1187, na origem), de 31 de
março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à Deliberação do
Senado a escolha do Senhor José Ferreira Lopes,
Embaixador do Brasil junto à República Unida
da Tanzãnia, para, cumulativamente, exercer a
função de Eníbaixador do Brasil junto à República
_d_e $eycheUes.

Discussão, em turno único, do Parecer da CO:.
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem

n• 34, de 1987 (n• 829186, na origem), de 24
de dezembro de 1986; pela qual o Senhor Presidente da República submete à Deliberação do
Senado a escolha do Senhor Carlos AJberto Leite
Barbosa, EmbaixadOr da Bi'así1 junto à Repúblk:ã
ftaliana, para, cumulativamen~_e, exercer à Função
de .Embaixador do Brasil junto á República Popular da Albânia.

25

-ao

DisCussãO, em turno úrilcO~
Parecer da CO.
missão de Relações Extérlores SObre a Mensagein
n• 35, de 1987 (n' 20/87, na origem), de 22 de
janeiro de 1987, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à Deliberação do Senado
a escolha do Senhor Luiz Fernando do Couto
Nazareth, Embaixador do Brasil junto à Repóblica
Popular de Moçambique, para, cumu1ativamente;
exercer a Função de EmbaiXador do Brasil Junto
ao Reino do Lesoto.

26
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n• 36. de 1987 (n' 21/87, na origem), de 28 de
janeiro de 1987, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à Deliberação do Senado
a escolha do Senhor Oswaldo" Biato, Embaixador
do Brasil junto à República de Gana, para cumulativamente, exercer a FW'lção de Embaixador do
Brasil junto à República da Ubéria.
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Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem

n• 58, de 1987 (n• 72/87, na origem), de 31 de
marçt:r do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à J:?eliberação do
Senado a eScolha dó Senhor l.ui2 Fernando do
Couto Nazareth, Embaixador do Brasil junto à
RepúbliCa Popular-de Moçambique, para, cumulativamente, exercer a Função de Embaixador do
Brasil junto ao Reino da Suazilândia.

·31
Discussão, erli tUnlO único, do Pârecer da ComisSão de Relações Exteriores oo.J?r~ a ~ensag~m
n• 79, de 1987 (n• 122/87, na origem), de 12
de maio de 1987, pela qual o Senhor Presidente
da República submE!te à Deliberação do_ Senado
a escolha do Senhor Paulo Nogueira Batista, Ministro __de Primeira Oasse, da Carreira de Diplomata, para exercer a Função de Embaixador do
Brasiljunto __à Organização das Nações Unidas.

32
DiscUssãO,~em turno_ óntço, do Parecer da Comis~ão de Relações J:;.x!:~riores sobre a_~nsagem

n• 92, de 1987 (n' 148187, na origem), de 29
de !Tialo de 1987, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à Deliberação do Senado_
a es~lha do Senhor Enaldo Camaz de Magalhães, Ministro de Segunda Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer a Função de Embaixador do Brasil junto à República popular de Ban-

gladesh.
Discussão, em turno único, do Parecer da Ccr
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n\0 39, de 1987 (no 24/87, na origem), de 28 de
janeiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à Deliberação do
Senado a escolha do Senhor Guy Mendes Pinheiro de Vasconceiios, Embaixador elo Brasil à República_ da Guiné-Bissau, para, junto cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República da Guiné.

Junho de 1987
A propósito do Instituto Brasileiro de Investigação do Tórax -!BIT, e do seu eminente fundador e presidente, Professor JoséSHvefra,já formulei, desta tribuna, inúmeros pronunciamentos relativos ao desempenho dessa beneméri~ ir:tstituição científica de pesquisas, diagnósticos, ensino
e terapêuticas esPecializadas.
Preocupei-me, no decorrer das considerações
sucessívarnente fonnuladas, acentuar a importância cienb'fica, técnica, educativa e cultural das contribulç_Qes do ProfeSSOr José Silveira no tocante
às suas investigações pioneiras a respeito dos problemas decorrentes de endemia tabágica - ou
seja, as conseqüências da corrosiva e nefasta
atUação dos agentes cancerigenos gerados pela
nicotina, alcatrão e demais tóxicos do tabagismo
desenfreado- ou seja, o consumo excessivo dos
cigarros.
O longo e fecundo desempenho do IBIT, no
deçorrer dos 50 anos· de sua empolgante existêncta, tem Sido objeto de avaliações, estudos, criticas
e prognósticos, através de pesquisadores isolados, autoridades, entidades científicas - nos domínios da medicina - e depoimentos pessoais
das maiores autoridades nos domínios especializados Ua investigação desses problemas.
Refiiimo~nos, nesta oportunidade, ao atrabalho
do Doutor Eduardo Mattei -consagrado médico
e polígrafo - que solicito seja incorporado ao
texto deste sucinto pronunciamento, publicado
pelo JAMB, em sua edição de maio de-1987,
intitulado "A Longa Marcha: 50 ãnos de !BIT''.
Trata-se de um conciso e magistral depoimento, através do qual o Doutor Eduardo Mattei conseguiu delinear o perfil biográfico do lBIT e do
se_u emefito fundador, o Professor José Silveira,
mestre de muitas gerações de médicos, e líder
inconstestável da rnobilização dos valores exponenciais da sociedade brasileira contra a de\rastação catastrófica da endemia tabágica em nosso
País.
- ~
Eram estas as considerações que desejava fazer
à margem do excelente artigo do Doutor Eduardo
Mattei, onde presta sua homenagem a um dos
luminares-da medidria nacional.
Lendo esse artifiO, _não seria lí~ omitir-me,
erri. vfrtLide da transcendental importância do IBIT
e, sobretudo, desse vulto extraorCllnário - autêntico ap6stolo da medicina brasileira - que ê o
meu dileto amigo Professor Jõsé Silveira.
DOCUMENTO A QlJE SE REFERE OSR.

LOORIVAL BAP7TSTA EM SEU DISC(JRSO:

A LONGA MARCHA:
50 ANOS DE !SIT
Dr. Eduardo Malfei

- Q_ SR. PRESIDENTe (Humberto Lucena) -

Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias a fim de que seja respeitado o dispositivo
regimental.
(A sessão transforma-se em secreta às 20
-hOras e 44 minutos e volta a ser pública iis
-~1 horas e 43 minutos.)
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
Baptista.

Discussão, em turilO -úrllcO, do Parecer da CO:.
missão de Relações Exteriores sobre a Mensa!Eer:n

O SR. LO<IRIVAL BAPTISTA (PFL -SE.
Pronuncia os eguinte diScUrso.) Sr c Presidente,
Srs. Senadores;

Chesterton, um certo Machado de Assis de "O
Alienista" da leitura inglesa, definiu "o louco como
o ser hwnano que perdeu tudo, menos a razão",Nos idos de Í937, ia eu, de trem, com destino
a Pirapora, nas margens do SãO Franciscõ, quando me deu uma de louco chestertoniano e descemos, mala mais eu, no ermo da vila de Lassance.
Desejava ver o palco, tantas vezes descrito pelo
meu professor Samuel Pessoa, onde, num vagão
ferroviário, ele e mais só um mlcroscópio, Carlos
Ribeiro Justiniano das Chagas realizou, para obter,
segundo Miguel Osório de Almeida, glória semelhante a de Pa~eur, pesquisando, integral!l1ente,
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nhando de longe, emitindo fluidos magnéticos
para que o vento continuasse a soprar na popa
do Parco que o moço teimoso do Recôncavo
retirara do esta1eiro e pilotava.
Não atinou com a terapêutica porque segundo
Silveira_, entretanto, para empregar expressões
as regras da lógica, não existia, não existe e não
imunológicas, mostrava-se um tiPo de antigeno
existirá. Indicou os caminhos para sua profilaxia
que, para ser levada a efeito, deixa de ser problema soda!, criãndo à sua volta o_u anticorpos benéficos
médico para se tomar sociológico. Plínio, o antigo, de colaboração ou anaflláticos de rejeição, pela
inveja e incompreensão. -demonstrara que "latifundia perdidere Roma". E,
Cremos que õ Importante ma cultura cientifica
entre nós, sem a solução da equação agrária que
extermine os miseráveis casebres infestados por de José Silveira foi ~u preparo básico, atualmente
triatomas, por casas minimamente .decentes que expulso das faculdades fabricantes de mão~de
sejam, nossa população rural continuará sitiada obra "especializada". E a raiz desse preparo acha-s~ a Çscola Bahiana de Medicina Trepicai do f1m
pelos chupanças.
Aquelas monótonas 24 horas foram as mais do século XIX com Vucherer, Silva Lirn" e os
longas de minha v:lda e por elas é responsável irmãos Alexandre e John Paterson. Vucherer idenSamuel Pessoa que, nos bancos acadêmicos, en- tificou no sangue circulante de pacientes com
elefantiases, a filária, por elas responsáveL Aprendi
sinou-se a _amar a ciência e_ o Brasil. Mas foi um
isso com Vida! da Cunha, no seu consultório, ao
dos tantos cachimbos de ópio que fumei na vida,
fim da travessa da Rua Chile que tem seu nome.
amargos no ato, mas que enfeitaram, como se
Ele começava--a dar coriSU!tas às três e meia da
fossem novelos de suas fumaças, minha existênq1adrug@~. Espantei~me e ele me disse qUe os
cia com sonhos de acordado.
pescadores s6 dispunham- daquelas horas para
Tocado pelo desgraçado Estado No_vo que me
consultas e, a1ém de tudo, se Vuci]er:er não estireduzira, médico à propagandista de remédios
que nada curavam, em minhas andanças e fujan- vesse investigando o sangue de pacientes nas
ças, no último trimestre de I 938, dei com os I madrugadas, talvez a etiologia pela Vucheria bangofti_ continu~ ignorada.
costados na cidade do Salvador onde, logo depois, certa manhã, conheci o !BIT -Instituto BraFoi, aJiás, Vucherer quem ideritificoi..t andlós~
sileiro de Investigação à Tuberculose- num po- tomos em terra baiana, trazidos pelos negros. Sil~
rão sórdido do Canela, onde nos tubos de cultu- va Uma estudou a· benbéri profundamente sem
ras, até_ os micróbios se sentiam mal, que me
atinar, entretanto, -que se tratava de doença de
fez lambrar o vagão de Lassance guiados pelos carência motivada pela monocultura_ da cana, e
ecos das aulas de Samuel Pessoa.
fez o tra5alho pioneiro sobre o ainhurn. Os irmãos
Logo mais chegou quem me fez lembrar um Pate-rson identificaram a segunda epidemia de f~
pé de milho, José Silveira, que, para se adentrar,
bre amarela em 1849, quarido já caíra no esquecivergou o cervíz, pois a porta- mal dava para a
mento a primeira em terras baianas, em 1686.
entrada de um menino de 12 anos. Sabendo que Há ainda, de básico, aquele espírito que fez Pirajá
eu era médico passou-me a expor seus planos. da Silva atinar com o ciclo evolutivo do ShistoSe ninguém acreditava em seu tempo na sabe- soma marisoni que, apesar disso, continua avas~
•doría decidida de Cristóvão Colombo, por que salando cada vez mais o Brasil pelas mesmas
haveria eu de acreditar num pé de milho? Mas razões que não se consegue a prevenção da doenquando sai da entrevista, mesmo parecendo que ça de Ch<l,gas. E a pairar sobre o !BIT os espíritos
me encontrara com Dom -Quixote, impressíona- de um dos mais perfeitos professores de clínica
ra-me como aquele pé de milho tomava, como de seu tempo, Alfredo Britto. Prado Valladares,
se bafejado pelos ventos da esperança, a posição o primeiro no Brasil a empreg~r métodos radiolóereta de quem não se vergaria aos aZares. E fiXOu- gicos em clínT~a -note-se que JOsé Silveira que
me um dos mais profundos baixo-relevos do meu
Cultua profunda admiração por esse professor,
subconsciente, porque quando Silveira, rematan- começou- St.iã- carTeira pela radiologia -mestre
do a explanação, dissera-me que "quem quiser de extrema sensibilidade que prenunciando a depesquisar, pesquisa em qualquer lugar, e quem
cadência do ensino médico sugeria "não pagar
não o desejar não pesquisa em lugar nenhum"
o professor que não ensina e reprovar o aJuno
e que, a ele, bastava um microscópio. Antece- que não sabe". Foi o que_José Silveira em toda
dia-se a Fleming que, respondendo a um jorna- sua vida de professor fez.
lista americano que dissera que seu laboratório
Valladares exerceu enorme fascinação na ju~
aparentava "um depósito- de velha farmácia" ventude despertando seu entusiasino. E sem fasaquele onde descobrira a pencicilina - disse: " cínio e _exaltaç_ão cdadora ninguém pesquisa. SoSe um pe~quisador, acostumadO a lim laboratório brevoando o !BIT acha-se, pois, o espírito de Prado
comum, é'muc;lado para um palácio de mármore,
Valladares. Ou José Silveira se acha imantado
das duas uma: ÕU·-ele vence o palácio ou este
por ele? Há ainda a imantação do senso de pesquio vencerá e não trocaria o seu pela mais vasta sador de João A.G. Fróes
malária, filária e
e faustosa das instalações".
radiologia clínica. Não seria essa tradição baiana
de pesquisa que fez de Oscar Freire, "seqüesTomou-se minha devoção a Minerva, sempre
que chegava.em Salvador, visitar Silveira e "seu'1- trado" pela nascente FaCuldade de Medicina de
BIT. Q(lafido me despedi do mestre em 1951, São- Paulo, Criar a Escola Paulista de Medicina
Legal, e Arlindo de Assls, fora da Bahia, descobrir
para só retomar à Bahia, 27 anos depois, deixei
novos métQdos de aplicaç-ão do_BCG, que ampliajá um IBIT do qual a ciência falava com admiraram a luta pela profilaxia, tendo, nos seus flancos
ção, no Brasil e no mundo. Não falemos daqueles
que, como os semelhantes que haviam duvidado José Silveira e o IBIT7
A pesquisa não pode ser medida pelo volume
de Pasteur e de Chagas, tentando diminuir o alcance de suas obras, também, pela incompetên~ de descoberta. Quando, na segunda década do
da, pelo despeito e pela inveja, denegriam o que século, Carinú descobriu o Pneumocistis Carini
já era um farol a iluminar a ciência. E eu, acampa- jamaiS sUporia sua- importância,-70 anos depois,
coisa jamais obtida por outro investigador, o estudo da doença que tem o seu nome, sob os aspectos causal, epidemiológico e clínico.

em
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nas investigações_ atuais sobre a Aids~ Também
Domak jamais pode-ria supor que a sulfa que sintetizara- e_m _que fora considerado inutilidade
-_ pUdesse-;-anos depOis, revolucionar a terapêutica antimicrobiana, dan(fo novos rumos a Medicina. LUis Hildebrando da Silva, um dos maiores
cientistãs brasileirOs vivos. atualmente- chefe de
urna daS -SeçOeS do Instituto PaSteur depois de
éscorr~ado pela intolerância, do Brasil, quando
descobriu um caso- um caso só- de shistosomose autóctene no sertão da Parmba, provocou,
em seU mestre, gritos de entusiasmo, pois essa
mínima descOberta de-slindava a trarri:a suspeita
do seu mestre, da transmissibilidade da doença
pelo Tropicorbis. O que faria com que Luís, mais
tarde, escfWesse qUe "Samuel Pessoa transriiitia
a seus discípulos a emoção estética da descoberta" e que; por "pequena que seja, representa
uma realização e uma fonte de prazer intelectual".
Em ciência é neCessário dar-se Valóf ~f todãs as
descobertas, --não iffiportando da sua aplicação
imedi~_t_ista ou não.
Homero, o da Díada, escreveu: "Eu sou um
pouco de tudo aquilo que tenho encontrado". O
IBIT é um pouco de tudo aquilo que José Silveira
encontrou. O meu camarada e poeta Mao TséTung escreveu, depois de f~er_a_segunda maior
marcha militar da história - a maior é da Coluna
comandadcB._ pelo meu companheiro e amigo
Prestes- escreveu que a marcha de 1Q m_i_l quilômetros começou com ·o primeiro passo. Esta
marcha, o do !BIT, da qual participei dos primeiros
instantes, completou em 21 de fevereiro, 1.849
dias de que se constitui o seu melo centenáriO.
_ Platão, um dos meus mestres, em O _Banquete, para-explicar o amor autênt!co,_escreveu que
na noite- dos tempos, os seres humãllos erªm
hermafroditas, mas Deus os separou para que
se proCl!rassem. E foi assim que o baiano de
&intci Amaro encoritrou em Salvador uma das
partes para se constituir numa unidad~ com dona
Ivone, que, grega como Platão, parã aqui veio
à procura de quem a completasse. Perguntei-me
muitas vezes_o que teria sido do IBrr-e.de Silyeira
sem ela. O que teria sido? ·Um provérbio chinês
reza: "Maldito aquele que, depois de acender uma
luz, permite que ela se apague." Silveira e seus
colabOradores legarao a_ Jr,g à Bahia. E que não
recaica jamais sob_re alguém a maldição por a ha~
ver deixado f~necer.
Eduardo Maffei é médico e polfgrafo, autor da tetratologia Maria
da Greve e_o_Etopeu (A Greve, Maria da Greve, Vldas sem Nort,e

e A Morte do Sapateiro) e do depolmento·hlst6rla A Batalha da
?raça da se.

O SR. PRÉSIDENTE (Hiiffiberto Lucena) __:_
Concedo a palavra ao nobre Senador José lgnácio
Ferreirã.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB
__:: ES. Pronunciã o seQ:Uinte discurso.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
.
Um breve registro, que se justifica pela importânda factual de SUé\ Qri_gem: o_Estãdo 9o Espírito
Santo já dispõe do __equipamento lab_o_r_a_torial necessário à detecç&o do vírus_da AIDS nos_ eJ@mes
de ~g~e dos portador~s da doença.
De início em bancos de sangue estrategicamente situados na geogratia estadual,_ de molde
a atender à demanda regionalizada nos muni-
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cípios de Vitória (capital), do Cachoeiro de !tape~ dentro de suas limitações çonstituclonais, um pe-mirim, de Unhares e de Colatíila. _
-- queno eXemplo de COmo o PMDB se dispõe a
Isto se deve em princípió ao peculiar e 1ittenso
ãbrii" o diálogo com a· sociedade, na medida exata
entendimento atualmente existente entre o Gover- - clos __anseios por ela manifestados através das urno do Estado e o Ministério da Saúde e à dedicanas eleitorais do ano passado.
ção e ao dinamismõ com Que o Secretário da
59 assim será pÕSsfvel abJir caminhos à particiSaúde do Espírito Santo, médico Gilson Carõfle,
pação popular nas decisões e nas tarefas governatem-se devotado às causas do se_tor.
mentais. É o que, segundo penso, está na mira
A tenivel doença, que se v.em estendendo _ein
de todos n6s.
crescentes registres estatísticos por toda parte,
-.Multo obfigado.

já fez suas primeiras vítimas entre os fiabitantes

capixabas, principalmente nas áreas sociais de
maior promiscuidade, como é o caso das prisões
e no bas fond. Nas estatísticas oficiais, as autoridades sanitárias já registraram mais de meia centena de casos irreversíveis.
. .. .
.
Não são índices tão_ alarmantes quanto_ os já
verificados em outras partes do território nacíonal,
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o GOverno do _Estado aa ParaJb& a cOntratar ope-ração de crédito no valor c_orrespondente, em _cruzados. a 240.927,80 Obrigações_ do Tesouro Na':'
cional - OTN. (DependendO de parecer)

-7Mensagem n' 531, de 1986 (n' 757/86, na orig~!ll}. _relªtiv:~ à proposta pa~ que seja autorizada
a Pr~feitura Municipal de -~ib~irão Pires, Estado

de São Paulo, a contratar operação de crédito
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - 1 0 valor cotrespondente, em cruzados,_ a
A Presidência convoca Sessão extraordinária a36.017,81 Obrigações do Tesouro__N_aclonal ~
realizar-se _seQ:uh_çia-feira, dia 29; às -dez horas,::>TN. (Dependendo de Parecer).
~om~a seguinte
_a_

ORDEM DO DIA

-1mas a simples verificação de sua existência_no
Estado constitui fator de relevantes preocupações.
-Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
Se a conjugação de esforços do Ministro Ro- da Câmara n• 20, de 1987 (n• 3/87, na Casa de
berto Santos, do Governador Max Mauro e do
origem), de lníciativa do Senhor Presidente da
Secretário Gílson Caron.e nâo pOde ser alinhado _ República, que dispõe sobre o aproveitamento
na esteira de generosos encômlcos em face da
dos servidores da Empresa de Engenharia e
natureza peculiar da própria área de atração espeConstrução de Obras Especiais SA - ECEX. no
cífica em que laboram, não haverá todavia como
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
negar-lhes o mérito da percepção de que, nas
- Dner. (Dependendo de parecer)
questões da saúde, sobretudo as que ameaçam
-2o teddo social, o mais importante é a profilaxia
das ações rápidas e eficazes.
Senhor Presidente,
-Dis.cussão, em turno único,_ do Projeto de Lei
Senhores Senadores:
da Câmarà n" 26_de 1987 tn" 163187, na Casa
Antecipando-se à conclusão d_os trabalhos desde origem), de iniciativa do Senhor Presidente
ta .Assembléia Nacional Constituinte, no que tange
da República, que dispõe sobre a suspensão dos
à reconquista das prerrogativas do Poder Legisprocessos de desp"ejo e dá outras providências.
lativo, a Assembléia Legislativa, no Espírito Santo
(Dependendo de parecer).
já: dispõe de poderes para fiscalizar todos os ór-3gãos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta.
O avanço institucional originou-se de propo. Discussão, em twno úniço, do Projeto de Lei
siçã:o do próprio líder do GovernO fta Assembléia,
da Câmara n~-271 de 1987 (n" 8331186, na Casa
Deputado Salvador Bonorho, cujo projeto de lei
de origem), de iniciatiVa- do Senhor Presidente
foi aprovado sem restrições, e sancionado pelo
da República, que autoriza a Petróleo Brasileiro
Governo. Hoje é a Lei n" 3.938, de 18 de junho SA - Petrobrás e a Petrobrás Distnbuidora S.A
do -corrente, no bojo da qual se identifica um
- BR a, nas Condições que estabelece, particidos principies democráticos defendidos pelo
parem do capital de outras sociedades. (DepenPMDB, que é o de inteira transparência para o
dendo de parecer)
exercício da administraÇão pública.
-4Por via de conseqüência, doravante, a Comissão de Finanças da Assembléia Legislativa do Espírito Santo tem explícitos poderes para fiscalizar
Mensagem n9 414, de 1986 (n" 582/86, na orie participar do controle dos gastos públicos, de - gem), relativa_ à proposta para que seja autorizada
solicitar a convocação de _secretários d.e Estado,
a- Prefeitura Municipal de Mogi-Mirin, Estado de
de funcionários civis, militares e dirigentes de emSão Paulo, a contratar operação de cr~ito no
presas e órgãos da administração indireta; poderá
valor correspondente, em cruzados, a 50,000,00
solicitar, por escrito, informações-sobre a adminis- OTN (dependendo de parecer).
tração direta e indireta sobre matéria sujeita à
-5sua fiscalização; e ainda promover a tomada de
depoimento e a inquirição de testemunhas, requiMensagem n• 422, de 1986 (n• 591/86, ria -on'
sitar documentos públicos e efetuar perícias e
geril), relativa à proposta para que seja autorizada
diligências.
_.
_
A já revigorada Comissão de Finanças não pa- a Prefeitura Municipal de Canindé de São Francisco, estaâo -de SerQi):>e, a contratar operação
rece disposta a perder tempo. Segundo declarade crédito no valor correspondente, em cruzados,
ções feitas à imprensa pelo seU atual Presidente,
Deputado Paulo Hartung, há nada menos de treze é!- 7.494,37 Obrigações do Tesouro NacionaiOTN. (Dependendo de parecer).
requerimentos de informações a serem encaminhados ao Governo do Estado, que terá o prazo
-6máximo de dez dias para resposta.
Senhores Constituintes,
.MenSag_em n" 451, de 1986 (n" 630/86, na oriO comportamento dos Poderes Executivos e
legislativo do Estado do Espírito Santo oferece, geln), relativa à proposta para que seja autorizado

_.Mensagem n9 532, de 1986"til\> 730/86; na on-=
gem), relativa a proposta p_a~a que _seja autorizada
a Pr_efeitura Municipal de Ribeirão Pires, Estado
de São Paulo, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
32.076,20 Obrigações do Tesouro Nacional OTN. (Dependendo de parecer)

-9Oficio no SJ20, de 1987 (no 322187, na origem),
relativo à proposta para que seja retificada a Resolução n9 250, de 1986, que autorizou ã Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, Estado d:e Minas Gerais, a contratar Operação de créditO no valor -de
Cz$ 372..400JJOO;oo -(trezentos e -setenta e dois
milhões e quatrocentos mil cruzados). (Dependendo de parecer).
-10_Ofició n~~_S721~_ de 1987 (n., 125/87, na origem),
relativo à proposta para que seja retificada a Resolução n~ 337, de 198õ; que autorlzõu a: -Prefeitura
Municipal de- C:ine!a, ~do -do Rio Grãnde do
SiJl;- a COntratar -operação de crédito no valor de
CZ$ 6.8"81,915,00 (seis milhões oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e quinze cruzados).
(Dependendo de parecer).
-11--Oficio n" 5722; de 1987 {Ii"207/87, na.origem),
relativo à proposta para que seja retificada a Resolução n~ 391, de 1986, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, a contratar operãção -de- crédito ilo_ valor ele Cz$
8.512.000,00 (oito milhões, qUínhentOs doze
mll cfi.u:ados)_,_(DePendendo de parecer):

e

-12Offcion9 S/23, de 1987 (n~ 622/87, na origem),
relativo à proposta para que seja retificada a Resolução ns- 35, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito_ no valor de Cz$
8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze
mil cruzados). (Dependendo de parecer).

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena Nada mais havendo a tratar, d~claro encerrada
a sessão.
(Levanta-Se a sessdõ às-21 ht:xas e 45 mi~
nutos.)

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL

SEÇÃO 11

TERÇA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 1987

~-----SENADO

.BRASfuA-DF

FEDERAL-------.

Faço saber que o Senado Federal, aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 52,
item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 60, DE 1987
Dispõe sobre a criação de órgãos na estrutura administrativa do Senado Federal e dá outras
providências.
Art. 1• O artigo 2• da Resolução n• 106, de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2• É criado, na estrutura da Diretoria Gerid, e a ela subordinada, o Serviço de Adn:tinis- .
tração das Residências Oficiais do Senado Federal na Superquadra Sul 309, blocos C, G e D, ao
qual compete coordenar os trabalhos de planejamento, controle e execução dos trabalhos de manutenção
dos edificios; zelar pela limpeza e pelo perfeito funcionamento das instalações hidráulicas, elétricas
e dos elevadores; determinar os reparps necessários; exercer a guarda e controle patrimonial dos bens
móveis ali existentes ou que venham a ser adquiridos e executar outras tarefas correlatas.
§ 1• São órgãos do Serviço de Administração das Residências Oficiais da Superquadra Sul
309:
1- Seção de Administração;
l l - Seção de Manutenção e Instalações;
HI - S~ão de Controle Patrimonial
§ 2• À Seção de Administração compete receber, controlar e distribuir o material e o expediente
do Serviço; registrar e encaminhar as solicitações dos ocupantes dos imóveis; executar trabalhos datilográficos; proceder ao controle interno do pessoal do Sl!rviço e das prestadoras de serviços contratadas,
estabelecendo escalas de plantões e distribuindo os locais de trabalho; coordenar e executar outras
tarefas correlatas.
§ 3• À Seção de Manutenção e Instalações compete coordenar as atividades de previsão,
controle e execução dos trabalhos de manutenção dos edifícios; zelar pela fiel observância dos contratos
de limpeza dos blocos residenciais e áreas adjacentes, pelo perfeit.Õ funcionamento das in~talações
de redes hidráulicas, elétricas e dos elevadores, determinando os reparos e modificações necessários;
manter em perfeito funcionamento os equipamentos elétricos e máquinas instaladas e executar outras
tarefas correlatas.
§ 4• À Seção de Controle Patrimonial compete receber, conferir, manter sob sua guarda
e distribuir aos destinatários os materiais adquiridos; manter escrituração própria sobre material; atender
as requisições dentro dos lirnltes de fornecimento estabelecidos; elaborar dados estatísticos de consumo
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EXPEDIENTE
CENTRO GRAFI.CO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

PASSOS PÓRTO
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

ASSINATURAS

· Diretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS

Semestral ········~n·········· ......... ---···········-CZS 264,00
Despesa c/ postagem ....................... ., ........... CZ$ 66,00
330 00
(Via Terrestre)

pi_retor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA
Oiretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Diretor Adjunto

TOTAL

Exemplar Avulso ......................-...........-. ...... Cz$

'

2,00

Tiragem: ~.200. exerriplares.

de material; realizar o tombamento dos bens, inventariando anualmente os bens patrimo';,iais, sob orientação .e controle da Subscretaria de Administração de Material e Património e executar outras tarefas

correlatas.
Art. 2• A Tabela de Funçôes Gratificadas, anexa ao Regulamento Administrativo fica acrescida de I (um)
Chefe de Serviço, Símbolo FG-1, 2 (dois) Chefes de Seção, Símbolo FG-2 e 3 (três) Auxiliares de Controle de
lnforrnaçôes, Símbolo FG-3 com lotação nos órgãos ora criados.
Parágrafo único. A Subsecretaria de Administração de Pessoal procederá às alterações necessárias na
Tabela de que trata este artigo para atender ao disposto nesta Resolução.
Art. 3• A Comissão Diretora regulamentará, no prazo de 30 dias, esta Resolução.
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5• Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 26 de junho de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o

Senaao Feâeral aprovou,

e

eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do

art. 52, item 30, do Regirp.ento Interno, promulgo
a seguinte
RESOLUÇÃO N• 61, DE 1987

Remttiflca a Resolução n' 244t de 19
de setembro de 1986
Art }9 O artigo 19, da Resolução n? 244, de
19 de setembro de 1986, pãssa a vigorar- com
a seguinte redação:

É a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado do Mato_Gro_sso_do Sul,
nos termos do artigo 29 da Resolução no 93, _
de 11 de outubro·de 1976, do _Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito nq valor correspondente, em cruzados,
a 1A64,822 (um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e duas)
Obrigações do T escuro Nacional - OTN,
junto ao Banco do EStado de Mato Grosso
do Sul, este na qi.Jalidãde- dé agente fmanceiro da operação, destinada à execução de
obras de infra-estrutura. no Município."
"Art. 19

Art. 29 Esta Resolução entra em viSor na data de sua publicação.
' SenadoFederai,26dejunhode 1987.-Sefta. dor Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Humberto _Lucena, Presidente, nos termos do
art. 5.2, item 30, do Regimento Interno, promulgo
a seguinte
RESOLUÇÃO N• 62, DE 1987

Rerratlfica a Resolução n' 191, de
1986.

Art 1~ O artigo 1?, da- Resolução no 191, de
21 de agosto de 1986, passa a vigorar cOm a
seguinte redação:
"Art.l ~- __ É aJ~refeitura MuniCipal deAparedda de" Goiânia, Estado de Goiás, nos termos
do artigo 29 da Resolução no 93;- de 11 de
--" o-outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar_ operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 80.000 (oitenta mil) Obrigações do Tesouro Nacional
-..:..:.... OTN, junto à Caixa Econômica Federal,
esta na qualidade de agente financeíro da
__ operaçâ<Y,-destlnada à execução de obras de
infra-estrutura urbana_ e de equipamentos co~
munitários referentes ao Plano Integrado de
Apoio aos Municípios (Pró-Munldpios), no Munlclpio."

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de stia pUbiiCãção
SeRado Federal, 26 de junho de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Fedei'al aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,
e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a
se_g~:Jinte

RESOLUÇÃO N• 63, DE 1987

Autoriza o_ Govem_o do Estado de San- _
ta Catarina a elevar em Cz$
414.960.000,00 (quatrocentos e quatorZe milhões, novecentos e sessenta mil
Q'Uza_dos)_ o montante de su_a divida consolfilada.
Art. 19___ É o Goveinõ d_O-Est~do de Santa Catarina autOrizado a élevar, temporaiiamente, os pa-

râmetros estabelecidos no indso III do artigo 2? _
- dã ResolUção no 62, de__is- de outubro de 1975, modificada pela de n 9 93, de 11 de outubro de
1976, ambas do Senado Federal, a fim d~ _que
possa emitir títulos de sua propriedade no valor
de Cz$ 414.960.00Q,OO (quatrocentos e_"quatorze
milhões, novecentos sessenta inil cruzãdos),
destinados ao giro de sua dívida consolidada inter- _
na intralimite mobili4_ria.

e

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação:
Seiiaâo Federal,26 dejunh_ode 1987.-~ena- :dor Humberto Lucena~ Presidente .
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Faço saber que o Senado Federal. aprovou,
nos termos do art 42, inciso vr. da Constituição,
e eu. Humberto Lucena, Presidente, promulgo a
seguinte

RESOLUÇÃO N• 64, DE 1987

Arl 19 É o GoVerno do ~do do Amazonas,
nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de
11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução
"' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do
Senado Federal, autorizado a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 422.932,33 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, a
contratar operação de crédito no valor
co.rrespondente, em cruzados, a
74.256,09 Obrigações do Tesouro !'la·
clonai - 011'1.

Jg É- a Prefeitura_ Ml,Jnicipaf de Jum:eiro
do Norte, Estado do Ceai'á, nos termos do art.
2~ da Resolução n~' 93, de ll_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·
na qualidade de gestora do Fuod"Q_de Apoio _ao pendente, em cruzados, a 7 4.256,09 Obrigações
Desenvolvimento Social- FAS, destirulda à im- do Tesouro Nadonai--OTN,junto à Caixa Ecoplantação
unidades escolares d-~ f9 ~~ 2~> graus, nômica Federal, esta na qualidade de gestora do
_ Funq.o de Apoio ao Desenvolvimento Social-.
no Município.
FAS, destinada à implantação de um mercado
Art. 2~> Esta Resolução entra em vig9r n~ data público, no Munic:ípio.
de sua publicação.
Art. 2o ESta Rêsolução entra em vigor na data
Senado Federal,29dejunhp de 1987.-Sena- de sua publicação._
dor Humberto Lucena, Presidente.
Senado F~~ral, 29 dt:!junlio de 1987.- Sena·
dor Humberto Lucena, Presidente.
Art,

de

Faço saber que o Senado Fedei-ai aprovou, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do
art. 52, item 30, do Regimento Interno, promulgo
a seguinte

Fac;:o saber que ·o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu, Humberto Luc::ena, Presidente, promulgo a seguinté

- -

RESOLUÇÃO N• 67, DE 1987
RESOLUÇÃO 1'1• 65, DE 1987
Rerratlfica a Resolução no 322, de
19..
r

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Dois VIzinhos, Estado do Paraná, a contratar operação de cri:dito no valor de
Cz$ 3.721.576,00 (três mUhões, sete·
centos e vinte e um mil, quinhentos e
seteiita e seis cruzados).

Art. 1~" O artigo 1~" da Resolução n~" 322,
de 3 de dezembro de 1986, passa a vigorar
com a seguinte redação:

Art }9 É a Prefeitura Municipal de Dois VJZinhos, EstadO do Parat~,á, nos termos do artigo
9
2 aa Resolução n? 93, de 11 de outubro de 1976,
alterada pela de n 9 140, de 5 ·de dezembro de
Ait 1• É a Prefeitura Municipal de Serra, · 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a
Estado do Espírito Santo, riOs fennos -do art. contratar operação de crédito no valor de Cz$
2-9 da Resolução n~" 93, de 11 de outubro 3.72[576,00 (três milhões, setecentos e__vinte e
um mil, quinhentos e setenta e seis cruzados),
de 1976, do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de <:(édito no valor .cor-_ junto ao Banco do Estado do Paraná SA, este
respondente, em cruzados, a 1.200.000 (um na qualidade de agente financeiro da operação,
milhão e duzentas mil) Obrig~ções do Tesou- destinada à execução de.obras de infra-estrutura
ro Nadonal- OTN, junto ao Banco de De- Urbana compreendendo calçamento com pedras
senvolvimento do Espírito Santo, este na irregu]ares. no Município.
qualidade de agente financeiro da operação,
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
destinada à implantação de projetes de urba- de SUa Publicação.
nização (Programa CORA e Plano Pró-MuSena® federal, 29 ele junho de 1987. -Senador
nicípio), no Município."
Humberto Lucena, Presidente
Art. 2~> -Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 29 de junho _de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
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eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seFaço saôer que o Sen~o Federal aprovou. nos
termos do_ a,rt. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu, Humberto LuceruJ, Presidente, promulgo a seguinte ·
RESOLUÇÃO N• 66, DE 1987

Autoriza o Governo do Estado do
Amazonas a contratar operação de cré~
dito no valor corTeSpondente, em cruzados, a 422.932,33 Obrlgaç6es do Tesouro Nacional- 011'1.

Terça~feira

Faço_saber que o Senado Federal aprovou, nos
tem:tos do art.__4~. inciso VI, da _Con~tuição, 'e

guinte

RESOWÇÃO 1'1• 68, DE 1987

A"Ufórlza a Prefeitura Municipal de
Dom Aquino, Estado do Mato Grosso,
a contratar operação de c:rc!ditc> no valor
correspondente, em cruzados, a
37.427,00 Obrigações do Tesouro l'!a·
clonai- 011'1.
É a: Prefeitura Municipal de Dom Aquino, Estado do Mato Grosso, :nos t~rmos_ do artigo.
29 da Resolução n9 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 c:rédito no valor correspondente, _em cruzados, a 37.427,00""'0brigações
do Teaouro Nél_dQnai-OTN,jun~o_ à Caixa Econômica Federal, esta na qualid4de de gestora do
Fundo de Apoio ao DesenVQivimento Social FAS, destinada à implantação de galerias de
águas pluviais, meios-fios e ~etas, no Município.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
.
Senado Federal, 29 de junho de 1987. -Senador
Humberto Lucena, Presidenle.
Art. ]9

Faço saber' que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu, Humberto Lu~na_, Pr_es_idente, promulgo a segillnt~
- -J!El!OLUÇÃO 1'1• 69, DE 1987
Ãul0riZ8 8 Prefeitura Municipal cfé"
Campinas, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor cor-respondente, em cru:a:ados a
4.880.510,827 Obrigaçlies do Tesouro
N~tcloDI!I-

OTN.

Art ]9 É a Pre(eitura Municipal de Campinas,
Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2~>

da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976,
alterada pela ResoJução n~ 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crêdito no valor correspondente, em cruzados, a 4.880.510,827 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, valor vigente
ern janeir_o de 1987, junto ao Banco do Estado
de São_ Paulo SIA. es~ n~-'-qualidade de agente
financeiro da operação, destinª"da à execução de
obras de retificação e canalização de córregos,
drenagens e outros no:Município. ·
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 29 de junho de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovOu, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do
art. 52, item 30, do Regimento Interno, promulgo
a seguinte
RESOLUÇÃ() N• 70, DE 1987 .
Rerratlflca a Resolução nl' 40. de 1987.
Art. 1~> O artigo 19 da Resolução n~" 40, de
15 de maio de 1987, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art 19 É a Prefeitura Municipal de Corohei Vivida, Estado do Paraná, nos termos do.~
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artigo ~ da Resolução n 9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor cor-

respondente, em cruzàdos, a 80.000 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto ao

Banco do Estado do Paraná S/A. este na qua·
Iidade de agente financeiro da operação, destinada à execução integrada de obras de infra-estrutura urbana, compreendefido· pavimentação, esgotos sanitários, iluminação pú-

Junho de 1987
blfca e equipamentos comunitários, no Município."
Art. 2 9 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federa], 29 de junho de I 987. Senador
Hwnberto Lucena, Presidente.

SUMÁRIO
l-ATA DA 1• REUNIÃO, EM 29 DE
JOI'IHO DE 1987

à filiação partidária e nome parlamentar.

1.1-ABERTURA

1.1.1- Comunicação da Presidência
-Inexistência de "quorum" para abertura
da Sessão,

1.1.2 -Designação da Ordem do Dia
da próJdma sessão. Encemunento.
2-ATA DA 41• SESSÃO, EM 29 DE
. JCINHO DE 1987
2.1-ABERTURA

23 -ORDEM DO DIA
-Projeto de Resolução n91Q/87, que autoriza o Govemo __ do Es_tado _do Pará a alienar
à empresa Santa Maria Agro-Indústria t.tda.,
terras públicas de sua propriedade,loca1izadas
no Município de Moju e me(ilndo até 12.000
ha (doze mil hectares). Aprovado ap6s usarem da palavra os Sen~_dores Pompeu de S_ouza, Jarbas Passarinho e João Menezes.
- Redação final do Projeto de Resol~ão
n9 10/87. ~rovada. À promulgação.
-

22-EXPEDIENfE

2.2.1 - Olido do Sr. Primeiro-Seaetário da Câmara dos Deputados
·•
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos do seguinte projeto:
-Projeto de Lei da Câmara

n~

28/87 (n9

172/87, na Casa de origem), que autoriza a
reaJização, em caráter extraordinário, de operações de crédito a conta_ e risco do Tesouro
Nacional, e dá outras providências.

2.2.2 -Comunicação da Presidênda
Recebimento da Mensagem n1 103/87 (n9
172/87, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República comunica que se ausentará do Pais, no perlodo de 2 a 3 de julho
próximo.

2.2.3- Comunicações
De Senadores que se ausentarão do País.

2.2.4- Requerimento
- Nt 97/87, do Presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito, criada através daResolução n9 8/87, solicitando a prorrogação por
mais 30 dias do prazo concedido a esta comissão".

' 2.2.5- Discurso do Expediente
SENADOR Jaoio MEJYEZES, como LíderAlertado ao Presidente da República Ilo Rk> de
Janeiro.

2.2.6- Comunicação da Presidênda
-Presença na Casa, do Sr. Antonio Mendes
Canale. suplente convocado da representação
do Estado do Mato Grosso do Su~ em face
da rentíncia do titular, Senador Marcelo Miranda.

2.2.7- Prestação do compromisso regimental e posse do Sr. Antonio Mendes

Cana1e

2.2.9- Comunicação
-Do Sr. Senador Mendes Canale referente

---

2.2.8- Discursos do Expediente ( contlnuaçAo)

SENADOR EDISON LOB40- Arentado ao
Presidente da República no Rk> de Janeiro.

-Projeto de Resolução n9 42/87,__que autoriza o· GOverno de Mato Grosso a ratificar a
alienação de terras de que trata o processo
lncra/PF Co_ruinbá n9 763n5, de interesse do
Senhor Hor~dq _Sal:>ino. Coimbra. Votação
adiada, a fim de ser feita dentro de 30 dias,
nos termos do Requerimento n 9 98/87.
...:._ ProjetÕ de ReSoluÇãO n 956/87, que autoriza o Governo do Es!:ado de Rondônia a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 150.000,00 OTN. Apro-

vado.
- Redação final do Projeto de Resolução
n• 56/87. Aprovada. A promulgação.
-Requerimento n 9 91/87, que fequer a
cor1stifuição de Comissão Especial destinada
a apurar fatos constantes de publicação jornalística datada de 17 de junho de 1987. v~
ção adiada, a fim de ser feita dentro de dois
diaS; nos termos -do Requerimento nQ 99/87.
~Projeto de Lei da Câmara n• 20/87 (n•
3/87, na Casa de origem), de iniciativa do SenhoJ.:..l?re:sidente da República, que dispõe sob~:~ 9_ aproveitamento dos servido~:e:s da Em-presa de Engenharia e Construção de Obras
Especiais S/A..- ECEX, no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER.
-DisCussão adiada, a fim de ser feita dentro
de 30 dias, nos termos do Requerimento n9
100/87.
-Projeto de Lei da Câmara n 9 26/87 (n9
163/87, na Casa de origem1 de inidativa do
Senhor Presidente da República, que dispõe
:sobre a suspensão dos processos de despejo
e dá outras providências. DiscussãQ encerrada, após parecer proferido pelo Senador
Od Sab6ia de Carvalho, tendo usado da palavra os_ Senadores Mansueto ele_ ~Q~. Joãq
Menezes, Roberto Cariipos e RUy Bacelar, devendo a votação ser feita na sessão seguinte.
-Projeto de Lei _da Câmara n 9 27/87 (n9
8.331/86, na Casa de Origem), de iniciativa
do SenhOI:_Presidente da República, que autp·

riza a Petróleo Brasileiro S/A. - PETROBRAs
e a Petrobrás Distribuidora S/ABRa, nas condições que estabelece, participarem do capital
de outras sociedades. Discussão sobrestada por fa1ta de quorum, para votação do Reqúerlmento n" 102187.

-Projeto de Resolução n9 278/86, de autoria da Comissão Diretora, que cria, no Senado
Federal, o Centro de Formação em Administração Legislativa e dá outras providências.
Discussão adiada por falta de quorum, para
votação do Requerimento n9 95/87.
-Mensagem n9 414/86 (n9 582/86, na oriQeffi), feJativa a proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Mog1-Mmm, Estado de São Paulo, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 50.000;00- OTN. Encenada a discussão
do Projeto de Resolução n9 85/87, oferecido
pelo Senador Nelson Wedekin em parecer
proferido nesta data, ficando para ser feita na
sessão_ s_eguinte.
- Mensage~ nQ 422/86 (n9 591!86, na origem), Relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Mll111cipal de Canindé de São
Francisco, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 7.494,37 OTN. Encerrada adiscussão do ProJeto de Resolução n9 86/87, oferecido pelo Senador Alfredo Campos em parecer proferido nesta data, devendo a votação
ser feita na próxima sessão.
-Mensagem n9 451/86 (n9 630/86, na origem) relativa à proposta para que seja autorizado o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação de _crédito no valor correspondente, em cruzados, a 220.927,80 OTN. Encerrada a discussão do Projeto de Resolu_ção
n 9 87/87, oferecido pelo Senador Mawu Benevides em parecer proferido nesta data, devendo a votação ser fe,ita na ~ssão seguinte.
-Mensagem n 9 531/86 (n9 757/86, na origem) relativa à pr(Jposta para que seja autorizada a PrefeitUra Municipal de Ribeirão Pires,
Estado de São PaulO, a contraiar operaÇão
de CrédifO rio valor correspoo.dente, em cruzados,
a 36.017,81 OTN. Encerrada a dJscussáo do PrOjeto de Resolução n~ 88/87, oferecido pelo Senador Meira Fllho em parecer
proferido n~sta data, devendo a votação ser
feita na sessão seguinte.
~
- Mensagem n~ 532186 (n9 730186, na origem), relativa a proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ribeírão Pires,
Estado de São Paulo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em auzados,
a 32.076,20 OTN. encerrada a dls·
CQtJ$áo do Pro}eto de ReSOluçãO n 9 89/87, oferecido pelo Senador Nelson Wedekin em pare-
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cer proferido nesta data, devendo a votaçãoser feita na próxima sessão.
-Oficio 5120/87 (n' 322/87, na ortgem),
relativo à proposta para que seja retificada a

Resolução

n~

250/86, que_ autorizou a Prefei- _

tura Munidpal de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no valor de Cz$ 372.400.000;00 (trezentos e

setenta e do[s milhões e quatrocentos mil cru-

zados). Encel1'8da a dJscussáo do Projeto
de Resolução n" 90/87, oferecido pelo Senador Ronan Tito em parecer proferido nesta
data, devendo a votação ser feita na_ses~o

seguinte.
-
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Oficio S/21/87 (n' 125/87, na origem),

relativo à proposta para que seja retiflcada a

Resolução n9 337/86, que autorizou a Prefeitura Municipal de Canela, Estado do Rio Gran-

de do Sul, a contratar operação de crédito,
no valor de Cz$ 6.881.915,00 (seis milhões,
oitocentos e oitenta e um mil, nOvecentos e
quinze cruzados). Encerrada a discussão do
Projeto de Resolução n' 91187, oferecido pelo
Senador Pompeu de Sousa em parecer proferido nesta data, devendo a votação ser feita
na próxima sessão.
-Oficio 5(22187 (n' 207/87. na origem),
relativo à proposta para que seja retiflcada a
Resolução n~" 391/86, "que autoriza a Prefeitura
Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, a
contratar operação de crédito no valor de Cz$
8512.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze
mil cruzados). Encerrada a discussão do
Projeto de Resolução n' 92/fi7, oferecido pelo
Senador Nelson Wedekin em parecer proferido nesta data, devendo a votação ser feita
na sessão seguinte.
-Oficio S/2:3/87 (n" 622/87, na origem),
relativo à proposta para que seja retificada a
Resolução n' 35/87, que autoriza a Prefeitur~
Municipal de Arapongas, Estado do Paraná,
a contratar operação de crédito no valor de
ez$ 8.512.000,00 ~(o~õ~ milhões, quinhentos
e doze mil cruzados). Encenada a dlscussáo
do Projeto de Resolução n~" 93/87, ófeieC:ido
pelo Senador Áureo Mcl_IQ_ern parecer Proferido nest21 data, devendo a votação ser feita
na sessão seguinte.
2.3.1- Discursos após a Ordem do Dia.

SENADOR MAURO BENEVIDES- Socorro às microempresas pelo Banco Central.

SElYADOR MARio MAli -Anistia.
SENADOR LOORIVAL BAPTISTA - Posse
do Ministro Evandro Gueíros _L.eite na Presidência do Tribunal Federal de Recursos.
SE!iADOR D/VALDO saRliAGY- Editorial do Jornal de Hoje, de Maceió, edição
do último dia 25, sobre os cem d,ias do Governador Fernando Collor de Melo. _Nota oficial
da Assembléia Legislativa de Alagoas, sobre
a remuneração dos deputados estaduais. Homenagens ao Professor Pedro T eíxelra, estudioso do folclore nordestino.

2.3.2 -

Comunicações ~ Presidência

30- 1317

-Projeto de Resolução n9 88/87, que auto-

riza a Prefeitura Municipal de Ribeirão _Pires,
-Manutenção, por decurso _de prazo, dos
vetos apostos aos Projetas de Lei da Câmara
n•s 206/85, 207/85, 58/80, 59/85-Complementar e Projeto de Lei do Senado no 198179.
- ConvocaÇ~o-ae sessão extra,ordinária a
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos,
com Ordem do Dia que designa.

2A- ENCERRAMENTO
3 -ATA DA 42• SESSÃO, EM 29 de
JOI'IHO DE 1987

3.1 -'-ABERTURA
3.2 - EXPEDIENTE
~ 3.2.1 ....,. Requerimentos
- N9 103/87, do Senador Jarbas Passarinho. solicitando o-desarquivamento do Pro~
feto de Lei do Senado n9 262!79.
- N9 104/87, do Senador Francisco RoUemberg, solicitandp o_desarquivamento do
Projeto de Lei do Senado n9 182/85.
- N9 105/87, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara n9 28/87, que autoriza a
reallzação, em caráter extraordinário, de operações de crédito a conta e- risco do Tesouro
Nacional, e dá outras providências.
-No 1_06187, de urgência pata o Projeto
de Resolução n9 84, de 1987, que autoriza,
em c.irâtef~excepcional, a_elevação temporária
dos limites a que se refere a Resolução n9
62, de 28:.10-75, das operações que espe·
cifica.

3.2.2 -Discurso do Expediente
SENADOR NELSON WEDEKIN, como Lider - Atentado ao Presideilte da República
no Rio de Janeiro. - -- · ·

3.3- ORDEM DO DJA
3.3.1 -Requerimento
N9 101/87, subscrito pelos Senadores Mauro Benevides e Pompeu de Souza, de inversão
da Ordem do Dia.

3.3.2 - Onlem do Dia
-Projeto de Resolução n' 85/87, que autoriza a Prereitura Municipal de Mogi-Mirim, Estado de São Paulo, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,

a 50.000,00 OTN. Aprovado.
- Redação fmal do Pr9jeto de Resolução_
n' 85/87. Aprovada- A promulgação.
- P{pjeto de Resolução n9_~6/87, que autoriza a Prefeitura Municipal de Canindé de São
Francisco, Estado de Sergipe,·a contratar operação de crédito no yalpr co_n:espondente, em
=dos, a 7.494,37 OTN. Aprovado.
--;_: Redação final d<? Projeto de Resolução
n9 86/87. Aprovada. A promulgação.
-Projeto de Re&qlução n9 87/87, que autoriza o Governo do Estado da P~raíba a con~
_ tratar opeiação de credito no valor correspondente, em cruzados, a220.927 ,80 OTN. Apro-

vado.
- R~ção final do Projeto de R_eSolução
n' 87ta7.l\provadli. A promulgação.

Estado de São Paulo,_ a conti-~r opeiação
de crédito_ no valor correspondente, em cruza--

dos, a 36;QJ 7,81 QTN. Aprovado.
_Redaçªo fmaLdq_,Projeto_ de Resolução n9
__

-~187. Aprova~. A p~ulfiJ_açã<?._.

-Projeto de Resolução n~" 89187, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires,
EstadO de São PaulQ~ a contratar_ operação
de crédito no valor correspondente, em cruza~
dos, a 32.076,20 OTN. Aprovado.
- Redação final do Projeto de Resolução
n9 89~7. Aprovada; À promul~":ção.
_
-Projeto de Resolução n~ 9()/87, que relifica a Resolução n9 250/86, que- autorizou a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, a contratar operaÇão de crédito no valor de <:z$ 372.400.000,00 (bezen~
tos e setenta e dois milhões e quatrocentos
mil cruzados). Aprovado.
- Redação final do Projeto de Resolução
n' 90/87. Aprovada. À promulgação.

-Projeto de Resolução n~ 91187, Que relifica a ReSolução n"' 337/86, qUe- ãutorizou a
PrefeitUra Municipal de Canela, EStado do Rio
Grande do Sul, a contratar operação de crédito
no valor de Cz$ 6.881.915,00 (seis milhões,
oitocentos e oitenta__ e um mil, novecentos e
quinze cruzados). Aprovado.
- Redação final do Projeto de Resolução
n9 91187. Aprovada. À promulgação.
-Projeto de Resolução n9 92/87, que tetifica a Resolução nP 391/86, que autorizou a
Prefeitura Municipal de Sarandi, Estado do Pa~
raná, a contratar operação de crédito no valor
de Cz$ 8.512.00Q,OO (oito milhões, quinhentos e doze mil cruzados). Aprovado.
- Redação final d9 Projeto de Resolução
n9 92/87. Aprovada. A promulgação.
-Projeto de Resolu,ção n9 93/87, que relifica a Resolução n9 35/87, que autorizou a
Prefeitura Municipal de Arapongas, Estado do
Paraná, a contratar operação de crédito no
valor de Cz$ 8.512.000,()0 (oito milhões, quinhentos_ e doze mil cru1:ados). Aprovado.
-- Redação final do Projeta de Resolução
n' 93/87. Aprovada. A promulgação.
- Projeto de Lei da C"amara n9 26/87 (n9
163/87, na Casa de origem), de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre a suspensão dos processos de despejo
e dá outras providências. Aprovado sem
emenda. AS<mçáo.

3.3.3- Matéria apreciada após a Onlem
doDia

~

_

-Projeto de Lei da Cãrriãr_a_n9 ~8/S7,""em
regime de urgência, nos termos do Requerimento rt' 105/87,lido no Expedfente. VOtação
adiada por falta _de_ quOJ1Jm, ap6s parecer
proferido pelo Senador Mansueto de Lavor,
fendo usado da palavra os Srs. Divaldo Suruagy, Roberto Campos, Mauricio Corrêa e Ci~
Sab6ia de Carvalho.
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4 - DISCURSOS PRONUNCIADOS
EM SESSÃO ANTERIOR
Do.Sr. Leite-Chaves, proferidos na sessão
de 2s-6-â?.

33-4- Comunicação da Presidência
-

Prejudiclalldade do Requerimento no

106/87,lido no Expediente.
33-5 -

Dlscumo após a Ordem do Dia

5 - REP(JBUCAÇÃO

SEfiADOR LOORIVAL BAPTISTA - Publicação da Revista Medicina sobre o título. "O

Trecho da Ata da
18-6-87.

Problema do Fumo."

15~

Sessão, realizada em
-

Junho de 1987

8 - ASSOCIAÇÃO II'ITERPARLAMEI'ITAR DE TURISMO
~

Convocação de reunião

9 - ATA DE COMISSÃO
10-MESADIRETORA

6-ATOS DA COMISSÃO DIRETORA

33-6- Comuni<açáo da Presidência

N?s 35- e 36, de 1987

Convocação de sessão extraorcUnária a rea~

Iizar-se amanhã, às 1O horas, com Ordem do

7 - ATOS DO PRESIDENTE DO SEI'IADO

Dia que designa.

3.4- ENCERRAMENTO

N•s !56 e !57, de 1987

11 - LiDERES E VICE-LiDERES DE
PARTIDO

12 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 1~' Reunião, em 29 de junho de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência do Sr. Lourivaf Baptista
ÀS IV HORAS ACHAM-SE PRESENTES

SRS. SE/'IADORES.

os--

-del.eQfulação Social, como conclusão de seu Pa~
iecer ri~-1. de 1987), que autoriza o Governo do
Estado do Pará a aljena_r__à_etTipresa Santa Marta
Agroindústria Ltda. terras públlcqs de sua proprledade localizadas no Município de Moju e medindo
até 12.JJOQ ha (doze mil hectares), tendo
._.
PARECERES, sob n 9s 2 e 3, de 1987, das Ccmissões:
-de CO.NSllTUIÇA-O E JUSTIÇA. pela consti-

Mário Maia -Aluísio Bezerra _ Nabor Júnior
_ Leopoldo Perez _ Carlos De'Carli _Áureo
Mello _ Odacir Soares _ Olavo Pires _ João
Menezes _ AJmir Gabriel _ Jarbas Passarinho
_ Alexandre Costa _ Edison Lobão _ João
R dri
H
N 1Lobo - Ch
. agas o gues ugo apo eao
- Qd Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides
-José Agripino- Lavoisier Maia- Humberto tucionalidade ejuridicidade; e
- de AGRICULTURA, favorável.
Lucena - Marco Maciel - Mansueto de Lavor
- Guilherme Palmeira - Diva! do Suruagy - 2 :...._
Teotônfo Vilela Fllho- Francisco RollembergVotação, em turno único, do Projeto de ResoluLourivalBaptista-Jut.ahyMagalhães-RuyBa- .ção n9 42, de 1987, que autoriZa o Oçvemo do
celar- Gerson Camata -João Calmon-Afon- Estado de. Matp Grosso a ratificar a alienação de
10 Arinos - Alfredo Campos - Ronan Tito terras de que trata o PioceSso INCRA/Pf Corumbá
MArio Covas - Mauro Borges - Iram Saraiva 0 9763n5, de interesse do Senhor Horâcio Sabino
- lrapuan Costa Júnior - Pompeu de Souza Coimbra, tendo
-Maurício Correa ___:_Me1ra Filho- Roberto
PARECERFAVORÁYE:L,pro(eridõemplenárío.
Campos- Louremberg Nunes Rocha -Márcio
Lacerda - Mendes Canale - Rachid Saldanha
- 3Derzi-WüsonMartins -Leite Chaves-Affonso
Votação, em tu mo único, do Projeto de ResoluCamargo _ José Richa - Dirceu Carneiro _ - ção n" 56, de 1987, que autoriza o Governo ~<?
Nelson Wedekin -José Paulo Bisai.
Estado de Rondônia a contratar operação de créM
dito no .valor correspondente, em cruzados, a
150.000,00 Obrigações do T escuro Naciona1 O SR. PRESIDENTE (L.ourival Baptista) OTN,tendo
_
A lista de presença acusa o comparecimento de
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em
19 Srs. Senadores na Casa. ·Entretanto, não hã Pleriário.
o quorum regimental em plenário para abertura
Dependendo da votação do Requerimento n9
da sessão.
=
93, de 1987, do Senador Odacir Soares, de adiaNestas condições, VO!l encerrar a presente reumento-da votação por 30 (trinta dias.)
nião, designando para a sessão ordinária de hoje,
-4segunda-feira, a seguinte:
Votação, em turno único, do Requerimento n9
91, de 1987, de autoria do Senador Divaldo Suruagy, que requer a constituição de Cómissão
ORDEM DO DIA
Especial destinada a apurar fatos constantes de
publicação jornalística, datada de 17 de junho
de 1987, tendo
-lPARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em
Votação, em turno único, do Projeto de Resolul;áo _n9 10, de 1987 (apresentado pela Comissão
plenário.

,.,-5,Discussão, em turno único; do Projeto de Lei
9
da camara n 20, de 1987 (n9 3/87, na Casa· de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que dispõe sobre o aproveitamento
da:s .servidore_s da Empresa de Engenharia e
Con-StrUção de Obras Especiais S.A. - ECEX,
no Qepartamento Nacional de Estradas_de Rodagem- DNER. (Dependendo de parecer)

-6Discussão, eCJl turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 26, d" 1987 (n• 163/87, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que dispõe sobre a suspensão dos
processos de despejo e dá outras providências.
(Dependendo de parecer.)

·-?Discussão, em·J:umo único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 27, de 1987 (n• 8.331186, na Casa
de origem), de inidativa do Senhor Presidente
da República, que autoriza a Petróleo Brasileiro
SA - Petrobrás e a Petrobrás Distribuidora SA
- _BRMA. nas condições que estabelece, participarem do capital de outras sociedades. (Dependendo de parecer.)

-8DiscuSsão, erri tuino úrlico; do Projeto de Resolução n9 278, de 1986, de autoria da Comissão
Diretora, que cria, no Senado Federal, o Centro
de Formação em Administração Legislativa e dá
outras providências.· (Dependendo da votação do
Requerimento n9 95, de 1987, de autoria do Senador José Ignáclo Ferreira, que solicita audiência
·da Comissão Diretora.)

-9Mensagem nç 414, de 1986 (n" 582/86, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Mogi-Mirim, Estado de
São Paulo, a contratar operação de créc:U~ '2~'
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valor correspondente, em cruzados, a 50.000,00
OTN. (Depepdendo de parecer).
-lO-

Mensagem W 422, de 1986 (n~ 591/86, na origem), relativa à proposta para que seja al,ltorizada

a Prefeitura Municipal de Canindé de São Francisco, Estado de Sergipe, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 7.494,37 ObrigaçõeS do Tesouro l'lac:;ionaiOTN. (Dependendo de parecer.)

-11Mensagem n'? 451, de 1986 (n9 630/86, na origem), relativa à proposta para que seja autorizado
o Governo do Estado da Paratba a contratar ope-

_ração de crédito no valor correspondente, em cru·
zados, a 220.927,80 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

NACIONAL (Seção D)

-13-Mensagem n~ 532, de 1986 (n~ 730/86, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a· Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires, Estado
de São Paulo, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
32.076,20 Obrigações do Tesouro Nacional OTN. (Depende~'? de parecer).

-140ficlo n9 S/20, de 1987 (n" 322/87, na origem),
relativo à proposta para que seja retificada a Resolução rr' 250, de 1986, que aUtorizou a Prefeitura·
Municipal de Belo Horizonte, Estado de Minas Geciis, a contratar ~etação de crédito no valor de
Cz$ 372AOO.OOO,OO (trezentos e setenta e dois
milhões e quatrocentos mil cruzados). (Dependendo de parecer.)

-12-

Mensagenl n'? 531, de 1~6 (n'? 757/86, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municip~ de Ribeirão Pires, Estado
de Sã~ _Paulo, a con'tratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
36.017,81-«<brigações do Tesouro Nacional OTN. (Dependendo de parecer).

-150ficlo n• S/21. de 1987 (n' 125187, na origem),
relativo à proposta para que seja_retificada a Resolução n9 337, de 1986, que ~torizou a Prefeitura
Municipal de Canela, Estado dó Rio Grande do
Sul, a contratar operação de crédito no valor de
Cz$ 6:881.915,00 (seis milhões, oitocentos e oi-
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tenta e um mil, novecentos e quinze cruzados).

(DependendO de p&-ecer.) ·
-160ficio n~ S/24 de 1987 (n9 207/87, na origem),
relativo à proposta para que seja retificada a Resolução n9 391, de 1986, que autoriza a Prefeitura
Munidpal de Sarandl, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor de Cz$
8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze
mil cruzados). (Dependendo de parecer.)

-170ficio n~ S/23, de 1987 (nt 622187_._ na oriQem),
relativo à proposta para que seja retificada -a Resolução n 9 35, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal deArapongas, Estado do Paraná, a contratar' operação de crédito no valor cl.e Cz.$
8.512.000,00"{õftO-mi1hões, quinhentos e doze
mil cruzados). (Deperidendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTÉ (Louriv<!l Baptista) Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às I Ohoras e 35_mínutos.}

Ata da 41 ~ Sessão, em 29 de junho de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Louriva/ Baptista, João Lobo e /VIeira Filho

ÀS 14HORASE30MINmDS.AafAM-sEPRESENTES OS SRS. SENADORES.
Mário Maia -Aluísio Bezerra - Nabor Júnior
Olavo Pires -João Menezes_
-Jarbas Passarinho-- Alexandre Costa- Edison Lobão - João LobQ_~_ QJ.agas Rodrigues
- Hugo Napoleão - Cid Sabóia de Cmvalho
- Mauro Benevides - José Agripino - Humberto Lucena - M~rco Maciel - Mansueto de
Lavor- Divaldo Suruagy- Francisco ROilemberg - Lourival Baptista ~ Jutahy Magalhães
- Ruy Bace1ar -João Calmon- Afonso ~nos
-Alfredo Campos- Ronan Tito - Mauro Borges- Irapuan Costa Júnior- Pompeu de Souza
- Maurício Correa ':""""" Meira Filho - Roberto
Campos - Louremberg Nunes Rocha- Márcio
Lacerda- Rachld Saldanha Derzi- Wilson Martins- Leite Oia"ves- Ndson W~dekiri.

- É lido o seguinte

EXPI~DIENTE

- Aureo Mello -

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) A lista de presença acusa o cornparedmento de
39 Srs. SénadgreS. Havendo n(lm.ero regúnental,
declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus.._iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19-Secret.ário irá proceder à leitura do
Expediente.

OÁCIO
Do Sr. PrimeirQ..Secretário da Çâmara dos
~umd~e~mümmWoà~ftÃodoS~

nado autógrafos do seguinte projeto:

PROJETO DE LEI DA c:AMARA
"" N9 28, de 1987
(l'i~>-172/87, na Casa de origem)

be ii11Ciativa do Sr._ Í'rêSidente da República
Autoriza a realização, em caráter ex~
de operações de crédito a
CQ.P_ta e risco do Tesouro Nacional, e dá
outras providências.
~qrdlnárlo,

O Con-gresSo Nacional decreta:
Art. J9 O Banco do Brasil S/A, à conta e risco
do Tesoaro Nacional, poderá tealizar, em caráter
êxtraordtnário, ·operações de crédito interno aos
Estados Munldpios, mediante suprimento especifico adianU,do pelo Banco Central do Brasil.
Art. 29 As operações de que trata o art. 19
terão como finalidade:
1- atender, total ou parcialmente, o serviço da
c:IMda interna contratada até 30 de abril de 1987,

e

bem como o refinanciamentQ d~ obrigações autorizadas pelo COnselho MQnetário Nacional ~ a
data da publicação desta lei, compreendendo valores referentes a principal e encargos, inclusive
moratórias, vencidos e não pagos, bem como
vincendos até 31 de dezembro de 1987;
II- suprir recursos para atender, total ou parcialmente, o deficit relativo a despesas correntes
de exercidos fmanceiros anteriores e de 19_87,
limitadoS a valores a serem definidos pelo Ministro
da Fazenda.
§ 19 As operações de crédito de que tratam
os incisos I e II somente poderão ser contratadas
até 31 de dezembro de I 987 e terão os encargos
estabe1ecidos pelo Conselho Monetário Nacional.
§ 2 9 As operações de que trata_ o inciso II ficam
condicioriadas à aprovaÇão, peJo Ministro da Fazenda, de plano de saneamento fmanceiro apresentado pelo Estado ou Município, por intermédio
da secretaria do Tescuro Nacional.
§ 3 9 A critério do Ministro da Fazenda, as operações a que se refere o art. 19 desta lei poderão
ser substituídas pela autorização, aos Estados e
Municípios, de emissão de noVOs títulos de dívida
moblliária.
§ 4~ Na celebração das operações referidas
neste artigo, o Estado ou Município ofer~erá garantia consistente em caução do direito no crédito
relativo às quotas ou parcelas de receitas que
lhe sejam constitucionalmente asseguradas, de
cujo instrumento constará mandato outorQado
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pelo mutuário, em caráter irrevogável e irretratável, conferindo poderes ao Banco do Brasil S/A
para, na qualidade de agente do Tesouro Nacional, efetuar a compensaçao de eventuais débitos

com essas quotas ou parcelas.
§ 5~" O Conselho Monetário Nacional, por proposta do Ministro da Fazenda, estabelecerá as
demais condições para a realização das opera-

ções de crédito autorizadas nesta lei.
Arl 3~> As operações de crédito autorizadas
no artigo anterior deverão observar os limites esta-

cipais encontram-se momentaneamente- impossibilitadas de cumprirem seus programas de investimentos inadiáveis, bem como concluírem
realizações de cunho social n~essãrios ao atendimento de serviços básicos à população carente.
4. Com o objetivo de equacionar essa situação de crise fmanceira, a presente proposta de
lei consubstancia um conjunto de medidas, de
. -· .caráter emergencial, visando o saneamento das
finanças estaduais e municipais.

5. As mêdidas envolvem a realização de emprés{!mOS- intemoS-Coril.EStados e Municípios,
através do Banco do Brasil SA, com recursos
de fevereiro de 1974, alterados pelos Decretos-leis do BancO Central do Brasil, com a finalidade de:
(-atender até a totalidade do serviço da dívida
IT" 1.460, de 22 de abril de 1976, 1.562, de 19
intema,-Compreendendo valores referentes a prinde julhQ de 1977, 1.651, de 2l de dezembro de
1978, 1.756, de 31 de dezembro de 1979,2.048, cipal e encargoS, inclusive moratórias, vencidos
e não pagos, bem como vincendos até 3 I -12-87;
de 26 de julho de 1983, e 2.277, de 2 de abn1
II -atender até a totalidade do serviço da dívida
de 1985, ficam elevados em mais 20% (vinte por
externa correspondente a principal e encargos,
cento), sendo reajustados, a partir da data da publicação desta lei, com base na variação da taxa venciClos e náo pagos, bem como vincendos nas
cambial de compra para o d61af dos Estados Uni- datas em que exigidos. Para essas operações, em
vista da necessidade de se amparar as entidades
dos, divuJgada pelo Banco Central do B.ta_sil.
da administraÇão indireta dos Estados e MunicíArl. 5"' Todas as operações e_ autorlulções prepios, foram incluídas, por eqüidade de tratamento,
vistas nesta lei dependerão sempre e em qua1quer
caso de aprovação prévia do COngresSo Nacional. as autarquias, empresas públicas e _sociedades
de economia mista da União;
Art 6"' Esta lei entra em vigor na data de sua
DI - excepcionalmente, suprir recursos para
publicação.
Arl 7"' Revogam-se as disposições em con- _ atendimento de até a totalidade do deftcit relativo
a despesaS- corfentes de exercícios rmanceiros antrário.
teriores e de 1987.
MENSAGEM N• 170, DE 1987
6. Cumpre lembrar que a rolagem da dívida,
tanto interna quanto externa, deverá ser realizada
Excelentíssimos SenhoreS- Membros do Concom alongamento dos prazos das exigibilidades
gresso Nacional:
e, no caso da interna, redução significativa, dos
Nos tennos do artigo 51 da Constituição Fedecustos fmanceiros. Adicionalmente, a Implemenral. tenho a· honra de submeter à elevada delibe- tação dessa proposta implicará também transforração de Vossas Excelências, acompanhado de
mação de dívida flutuante, de curto prazo, em
exposição de motivos do Senhor Ministro de Estadivida fundada, de longo prazo.
do da Fazenda, o anexo projeto de lei que "auto-7. Para operacionalização dessas medidas
riza a realização, em caráter extraordinário, de
faz-se necessária a promulgação de lei cujo prooperações de crédito à conta e risco do TesoUrO
jeto encontra-se anexo, a qual autoriza o Tesouro
Nacional, e dá outras providências".
Nacional a garantir as operações de crécllio menBrasília,24dejunhode 1987.-JoséSamey.
cionadas. Por outro lado, é necessária também
EMN• 146
~
a aprOvação pelo Senado Federal de resolução
Em 17-6-87
visando assegurar limites de endividamento comExcelentíssimo Senhor Presidente da Repúblipatíveis com as necessidades de refinanciamento
--dos Estados e Municípios.
Temos a honra de submeter à elevada aprecia8. Tendo em vista que as medidas propostas
ção de Vossa Excelência a anexa proposta de envolvem o fornecimento de recursos financeiros
lei que autoriza a realização, em caráter extraore garantias por parte do Tesouro Nacional, o Godinário, de operações de empréstimo interno aos
verno Federal é obrigado a exigir, em contraparEstados e Munkiplps, altera o limite de que trata
tida, que os Estados e Municípios beneficiados
o Decreto-Lei n"' 1312, e dá outras providências.
apresentem contragarantias e se comprometam
2. COmo é de conhecimento de Vossa Excea seguir programa de ajuste fmanceiro, elaborado
lência, os Estados e Municípios da Federação esde acordo com as suas prioridades de governo.
tão enfrentando atualmente uma grave crise fiEste programa de ajuste deverá contemplar, entre
nanceira. As evidências indicam que essa difícil
outros aspectos, controles mais efetivos de seus
situação tem como causas principais:
gastos e esfofço adicional de fiscalização, visando
a) os elevados encargos do serviço da dívida
aumento da arr_eca!1ação de tributos estaduais e
interna e externa contraída em periodos passados;
municipais.
b) aumentos nas despesas correntes, notada9. _ Corn-aimplementação das medidas de samente Com pessoal;
neamento ora propostas, associadas aos prograc) não-efetivação das previsões de receita;
mas de ajuste financeiro dos beneficiados, pred) elevação dos custos financeiros de manu- vê~se um alívio substancial em suas execuções
tenção da dívida mobillária e de realização de financeiras, j:>ernlitindo, desta fonna, a adoção,
empréstimos por antecipações de receita.
por parte dos Estados e Municípios, de programas
3. Devido a esse quadro de estrangulamento
de médio e longo prazo, o que viabilizará um
financeiro, as administrações estaduais e muni- melhor gerenciamento dos_seus recursos.
belecidos pelo Senado Federal.
Art. 4~' Os limites a que se referem os incisos
I e n do art. ·1.,. do Decreto-lei no 1.312, de 15

--ca:-------~-~-----~---~-~-.
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10: Este novo quadro permitirá também aos
Estados e Munidpios, atualmente cOm dificuldades financeiras e conseqüente situação de inadimplência junto ao sistema financeiro, a se credenciarem para obtenção de novos apertes de
recursos com vi_stas à realização de inve~mentos
inadiáveiS. É oportuno lembrar que o financiamento dos inv~stimentos atravéS dos met;ãnismos normais da intennedlação financeira é a forma mais adequãda, tanto pelóS encargos quanto
pelos prazos associados às linhas de créditos existentes, sobretudo aquelas com recursos oriundos
das irtstltu~ões financeiras públicas federais.
11. Finalmente, cumpre destacar que em função da estreita relação que existe entre as aplicações dos Bancos Estaduais -tanto comerciais
quanto de desenvolvimento - e a_ origem de recursos desses governos, o alívio fmanceiro sobre
as fiÍlanças estaduais e municipais deverá impactar positivamente a situação económica daquelas
iristitiiições- financeiras.
Aproveitamos a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os nossos protestos de elevado
respeito e profunda admiração~ - Luiz Cados
Bresser Pereira, Ministro da Fazenda.
Aviso n' 178 - SUPAR
Em 24 de junho de 1987
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Paes de Andrade
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.
Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a eS$8 Secretaria
a meD.sagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da_República, acompanhada de exposição de
motivos do Senhor Ministro de Estado da F~n
da, relativa a projeto de lei que "autoriza a realiza~
ção, em caráter extraordinário, de operações de
crédito à conta e risco do TesOuro Nacional, e
dá outras providências",
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e consideração.- RonaJdo Costa Couto, Minístro-Chefe
do Gabinete Civil.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

A Presidêncta recebeu a_ Mensagem n"' 103, de
1987 (n9 172/87, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República comunica sua ausência
do País para encontro de trabalho com o Presidente Alan Garcia Pe[eZ, do Peru, ·a realizar-se
no periodo de 2 a 3 de julho, naquele pais, consoante a autorização _concecida pelo Congresso
Nacional através do Decreto Legislativo n9 1, de
15 de maio último.
O SR. PRESIDEI'iTE (l.ouriv~l Bapti!ta) -

Sobre a mesa, comunic:ações que vão ser lfdas
pelo Sr. Primei[O-Sec"fetárlo.
São lidaS _as seg:uintes
Em 26-6-87
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do Pafs a partir de
27-6-87, a fim de, no desempenho de missão
com que me distinguiu o Senado, participar nos
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entendimentos sobre a negociação da DMda Extema brasileira no campo político.

Atenciosas saudações. -VIrgílio Távora.
Em 26-6-87
Senhor Presidente,
Tenho a honra de com~.mlcar a Voss,a Excelência que me ausentarei do País a partir de

27-6-87, a fam de, no desempenho de missão
com que me distinguiu o Senado, participar da
negociação da Divida Externa, como Membro da

Comissão d_a Dívida Externa do Senado, atê
3-UJ7.
Atenciosas saudações. -

RaknuridO Ura.

Brasília, 2.9 de junho de_ 1987
Senhor Presidente,
Tenho a honra de cornunicãr a Vossa Exce-

lência, de acordo com o disposto no art~ 43, alínea
a, do Regimento lntemo, que me ausentarei dos
trabalhos da CaSá no peri'odo de 1:3 a 23-7, pai-a
breve viagem aos Estados Unidos da; América,

onde receberei, em Miam~ _o Título de Cidadão
daquela cidade.

-- ---

No ensejo, apresento a Vossa ExCelência pro-

testos de elevada estima_~ ~preço.- Carlos de

caru.

Brasília, 26 de junho de 198?
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do Pais de 27-6-87 a
3-7..f37, a fim de, no_ desempenho de missão com
que me distinguiu o Senado, participar da negociação da Dívida Extenia, como Membro da Comissão da Dívida Externa do Senado.
Aproveito a oportunidade para apresentar a
Vossa Excelência meus protestos de estima e c~m
sideração.- Fernando Henrique Cardoso, UderdoPMDB.

Brnsí1ia, 26 de junho de 1987
Senhoi Presidente.
Vunos, pelo presente, comunicar a V. Ex', para
os devidos fins, que nos ausentaremos do País,
em missão oficial, na qualidade de integrante da
Comissão Espec:iaJ da Divida Externa brasileira,
em Wlgem aos Estados Unidos da América do
Norte, no período de 27 de junho a 3 de julho
de 1987.

Sendo s6 o que nos oferece para o momento,
valemo-nos da oportunidade para renovar a V.
Ex!' nossos-protestos de elevada estima e distinta
consideração.
Atendosas saudações, Cartos ChlareDi, Uder
doPFL

O SR. PRESIDEri1E (Lourival Baptista) As comunicações lidas vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Loutival Baptista) Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo
Sr. Primeiro-Secretário.

É lido e aprovado o seguinte

REQilERIMEI'ITO
N• 97, de 1987
OF. !l' 010/87-CPIEE
Broslllo, 29 de junho de 1987

Senhor Presidente~

Na qualidode de Presidente do Comissão Pmlamentar de lnquêrito, criada através da Resolução

~
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n'? 8, de 1987, destirulda a investigar as causas nando mais difíceis, até chegarem a ser inconcido racionamento de energla elêtrlca e a política . liáveis entre o ~ e as <::~ses políticas.
para o setor elêtrico, venho, pelo presente, Solicitar
Naqueles acontecimentos foram atac::adas a ina Vossa Excelência, a prorrogação por mais 30 tangibilidade e a inColumidade do Senhor Presf(trinta) dias do prazo concedido a esta Comissão dente da Repúblic:a? Acho que nírtguêm tem dúviqu~ se encerrará dia 1O de agosto próximo.
das de que. este fato delituoSO ac:onteceu - o
1\.ptoveito a oportunidade para apresentar a Presidente da República, o Chefe da Nação. foi
VosSa -EXcelência, os protestos de estima e consi- atacado na sua intangibilidade e na sua im:oluderação. - JQsé Agrlpino, Presidente._
midade.
Houve tentativa de homicid_io e c:le lesões-corpoO SR. PRESIDENTE (Loutival Baptista) Aprovado o -requerimento- fic:;ã Conceçlldª_ a prorro- raiS !laqueies acont~dp1entos? Oafo,que holiyE;~~
gaçãO Solfcifaáa.
- - - As fotografias dos Jómais estão aí. O Presiderite
da República sofreu pequeno ferimento e outras
O SR. PRESIDENlE (Lourival Baptista) ConcedQ a. palavra ao nobre Sr. Senador Joáo peSsOas que estavam em sua companhia também
_Menezes, c9_mo Líder do Pt='L __
·
- ficaram feridas.
Houve desordem naqueles ac::ontedment.os?
O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA Como- aaro qUe fuda peSsoa âe boa,consciênçia dev:e
Lider. Pronuncia o seguínte discurso.) -Sr. Presi- afinnar que existiu, porque fatos como aqueles
dente, Srs._-Senadores:
somente podem_ proliferar protegidos pela arruaMadame RoUand escreveu: "Oh, liberdade! ça; qualquer pessoa de bom-senso, equilibrada,
Quantos crimes se cometem em teu nome! "Já não chega ao ponto ~onde chegaram aqueles
Platão apontava o paradoxo da liberdade fazendo que atacaram o Otefe do P_oder .Execut\Vo e -sua
sentir que o homem lívre pode, em claro desafio. comitiva.
à própria liberdade, clamar por um tirano, o que'
O Sr. Mauro Benevldes - Pennite--me V.
numerosas vezes aconteceu no curso da História,
Ex' um aparte?
atordoando os teóricos c;!a 4emqçracia.R~é!!Imen
- Ó SR: JóÃO MENEZES- Muito me honra
te,_ele teve muita sensibilidade ao escreVer essas
palavras porque~ ~ãOd~- se fala e se emprega o aparte de. V. ~ ~
a palavra liberdade emtodos os sentidos, muitas
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Uder João
as veies estamos c:aminhando para lugares des- Menezes, na sessão da Assembléia Nacional
conhecidos ou para aQuele que não desejamos, Constituinte, na última seXta~feira, foram vários
qual seja, atrás do comando de tiranos, mais diver~ os oradores que se reve:.l<lram na ~~a para
-sificados com os- posld6ni3meittos. Pergunto: o condenar aqueles deploráveis acontecimentos reque qUeremos para o cidadão brasileiro nesta no- gistrados no Rio deJ~eiro, atingindQ a_pessoa
va CõriStltWÇãi:>7- Uma cidadania plena, como todo Presidente- José &!mey. PratiCamente todos
das as garanti~? Queremos o respeito à lei, ao os Partidos expressarãm a sua solidàriedade ao
direito dos o!JtrQs? Ou queremos exacerbar as Primeiro Mandatário do Pafs. O Partido do Movilutas de çlasses1 _tomando _cada ~ mais longín- mento Democrátic:;o .erasileiro através do ~u Prequo o relacionamento entre patrões e erripr"ega- sidente, Deputado (llysses Guimarãe_s_, nume. visidos? Queremos encontra~ a paz_ social? Será que ta feita ao Chefe da Nação, às 15 horas de sexta~
queremos melhores condições para que o nosso
feira, Ievou a Sua Excelência a manifestação da
povo possa ser educado e tenha melhor saúde? nossa solidariedade, que agora reitero em nome
Para isso é necessário encontrar os caminhos in- da Bancada peemedebista ne~ Ca~no instante
dispensáveis para a melhoria de vida do povo em que V. Ex' traz a debate esse assunto, DesejabrasJ1eiro.
mos que os fatos sejam elucidados e os OJlpados
Será que· ô cidadão brasileiro, com a nova exemplarmente punidos.
ConStitu1çã_o, pretende rea1ment~ tornar mínima
a Ciiferença entre os carentes e aqueles que po- - O SR. JOÃO MENEZES -Agradeço a inter·
dem, 01,1 será por atas sem nenhum procedimen- ferência do- émiilenle Uder do Partido do Movito, sem nenhum sentimento, tomarão cada vez mento- Democrático Brasileiro.
. É necessário que
coesão das forças polii
maior o vácuo entre os pobres e os ricos? Será
que queremoS,- realmente, um Governo 'demo- cas, representadas pelos diversos partidos nesta
crático ou·um Gávenio de força? O Governo de- Casa, realmente ocorra em defesa do Poder Cen~
mocrático -é aquele que o cidadão pode exercer trai, porque se assim 'ri.ão for, marchare.mos para
a$ suas atividades dentro da lei e dos prindplos a incerteza e a instabilidade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, pergunto: houve
normais.
eu- S_é(á ·que essa liberdade pode ser exacer- assalto ou não na viatura em que _se encontrava
bada de tal forma que nos leve a um Governo o Presidente da República e sua c:omitiva? Evidende força nec:essário à manutenção da ordem e temente, houve assalto. As fotografias af estão
d~ todos os princípios primordiais para a susten- . demo~ando que pretenderam impedir que o
ônibus prosseguisSe; coloc::arall)_-$e__em frente ao
tação da vida dos cidadãos?
Quando faço esta pequena digressão, quero ônibus e _tentaram impedir _a sua marcha, com
referir-me aos acontecimentos delituosos da últi- o sentido de as~al4tr a condução 48. Presfdênc:!-a
ma semana, ocorridos na Praça XV no Rio de da República e de toda sua cQmitiva. E este fato
Janeiro, em que foi envoMdo não o cidadão Josê foi constatado _e é do conhecimento de toda a
Nação brasileira, porque fotogrãfias forartl publi·
_S~ey mas foi envolvido, seriamente, o Presidente da República e, por que: não dizer, a PróPria cadas em: todos osjomais deste País. Pergunto:
instituição brasileira. Aqueles acontecim~ntos feri- houve um movimento organizado, ou não? Certaram profundamente o relacionamento entre o Es- mente que houve; porque, se não fosse organizado, não hoverla megafones, não haveria foixas
~do e as classes polfticas? Evidentemente; afirmativamente produziram pontos que vão se tor- condamando o povo, incitando o povo para um
o

essa
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ato de rebeldia, de violência, que poderia ter chegado a suas cons~ências finais. ·
Pergtmto ainda, Sr. Presidente: houve tentativa

de assassinato do Presidente..da República, ou
não? Houve, Sr. Presiê:lente! Houve, Srs. Senado-

res! Há tentativa de assassinato quando se joga
uma picareta exatamente no lugar em que está
o Presidente da República; se Sua EXcelência não
tivesse tido a boa sorte, essa picareta poderia tê-lo
atingido e poderia ter sido mortal, um baque, na-

quela oportunidade, em sua cabeça ou sua fronte.
Estão aí i)S fotografias do ônibus, totalmente quebrada e partida a vidraÇa em que se encontrava

o Senhor Presidente da República. E se essa pica·
reta ultrapassasse e alcançasse sua figura, nós

hoje aqui talvez estivéssemos na mais difícil posição para sustentar esta democracia que estamos
querendo a curto passo organizar e estabe1ecer.

Permite_-me V. Ex' um

O Sr. Áureo Melo aparte?

O SR. JOÃO MENEZES -Com prazer, concedo o aparte a V. Ex'
O Sr. Aureo MeDo- GeraJmente nesses crimes. nessas agressões nesses atentados, aJguém
tem uma finalidade, alguém lucra com isso. E,
realmente, nesta conjunb.lra, nessas drcunstân·cias que V. Ex'! denuncia com tanta propriedade
e tanto acerto-, pergunto a V. Ex9, se, Por acaso,
tendo-se debruçado a respeito do assunto, teria
alguma pista a respeito de quem teria vantagens
no acontecimento funesto que- terminaria com
a eliminação de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República.
O SR- JOÃO MENEZES - Meu eminente
com'panheiro e prezado amigo, sem nenhum des-metedmento à pergunta de V.Ex', quero dizer
duas coisas: primeiro, não tenho uma bola de
cristal; segundo, não sou da Polida Federal nem
Estadual para fazer investigações; terceiro, encontrava-me em Brasília, como V. Ex"

Sr. Presidente, houve premeditação ou não ao
ataque ao Senhor Presidente da Repúbllca? Certamente que houve! Houve um preparo de espírito
público, houve gente que foi para lá armada, levando picareta embaixo dos casacos.. aguardando
o momento oportuno, aguardando a voz de _comando transrt)itida através dos megafones. Portanto, [oi um ataque premeditado, determinado
~a figura de Sua Excelência. o Senhor President~ da República e contra o Poder do Estado.
Pergunto ainda, Sr;--preSidente, Srs. Sel)ãdoreS:

houve ameaça à liberdade democrática e ao funcionamento normal das instituições? Respondo:
Houve ameça grave, porque esse acidente terrível
reflete a tentativa de desmoralizar o Poder Público,
poder-se-la ter levado à morte o Senhor Presidente da República, e, com isso, terfamos ameaçada a nossa liberdade democrática, porque ninguém pode, de forma alguma, ter uma idéia do
que poderia ocorrer se aqueles fatos tivessem ai~
cançado seu ápice, o seu ponto final, a sua finalidade absoluta, que seria desmoralizar o Governo
e. talvez, até assassinar o Senhor Presidente da
RepUblico:-~

~~

~-~

--~

~~

-~-~--~

~---~~--~

O Sr~ Chagas Rodrigues - Senador João
Menezes, permite-me um aparte, por favor?

O SR. JOÁO MENEZES- Pois não.

O Sr- Chagas Rodrigues -Aproveitando o
discurso de V. Ext, expresso, em primeiro lugar,
a minha solidariedade ao Senhor Presidente da
República. Sou inteiramente avesso a qualquer
tipo de violênda, venha de onde vier e contra
quem quer que seja; tratando~se do Presidente
da República, com mais razão. V. Ex" meu nObre
Colega, diz qUe houve, sem dúvida, um movi~
menta preparado, as ações .foram premeditadas.
Entáo, no momento
que expresso a minha
solidariedade ao Presidente da República, a minha
condenação a esse ato de violência, e$tranho, pelo
menos que, diante de um movimento preparado,
organizado, nenhum dos serviços de inteligênda
tenhã cOnseQuido previamente identificá-lo e avisar o Senhor Presidente da República. Pelo que
li nos jornais, o_ Senhor Pr_e_sidente da República
estava praticamente indefeso: os arruaceiros, _o_s
adeptos da violência, conseguiram até aproximar~
se do veículo e quase que atingir, fisicamente,
o Senhor Presidente da República. Ora, para não
ir mais longe, no ú1timo Governo do período chamado discrlcfonário, em que era Presidente da
República o Senhor General João Figueiredo, S.
Ex' foi vítima de violência dessa natureza. Recentemente, uma ilustre mulher, Chefe do Governo
da InQfaterra,- Margaret Thatcher, foi vítima disso:
tomates, violências etc. Então, vivemos numa
época em que_ isso é, até certo ponto, previsível
_.da parte _de pessoas que gostam de se exceder
nas suas manifestações. Aqui, os inconformados
extrapolaram, excederam a _todos os limites, porque quiseraÍn até atin~r f!Sicáme·nte o -Senhor
Presidente_ da República, de modo- que o fato é
condenável. Esperamos que OSenhor PreSidente
da Repúbl!ca procure escolher pessoas que lhe
possam asse-gurar, realmente, o mínimo de garantia. Por muito pouco, recentemente, em alguns
países, houve demissões: na União Soviética o
Ministro-Chefe das Forças Aéreas foi substituído
por um fato de importância muito menor. Noutros
países a mesma coisa. Aqui há um acontecimento
dessa natureza, abre-se inquérito, certamente nadª vai_-~ apurar -::.como at~.hoje nada se apur.çiu
quanto aos acontedmentos do Rio--Centro, até
hoje nada se apurou quanto ao desaparecimento
do ex-Deputado Rubens Paiva - e ninguém é
demitido. De modo que aqui ficam estas palavras
de_ quem realmente se interessa pela paz deste
País. Podemos e devemos realizar grandes mundanças, mas num ambiente pacífico e através do
voto. Nunca pela violênda. Nunca acreditei na
violência, condeno_·a e expresso, finalmente, mais
uma vez. a minha solidariedade ao Presidente da
República.

em

O SR- JOÃO MENEZES -Muito obrigado,
eminente Senador, pela sua solidariedade, embora, de certo modo, Seja uma solidariedade um
pouco capenga, porque encontra sempre uma
saída para a solidariedade. Mas aceito e tenho
a certeza de que V. Ex' é um defensorintimorato
das liberdades, da democrada e é contra a violên~
cia em todos os sentidos.
-- Meus agradecimentos ~ V. Ex!' pelo aparte.

O Sr. Olavo p:_..·_•e;- Pennite V. EX' um aparte?
O SR- JOÃO MENEZES aparte.

V. Ex' tem o
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-0 SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Pediria ao nobre Senador João Menezes que conduisse logo após o aparte do Senador O lavo Pires.
O SR. JOÃO MENEZES - Depois de dar
o aparte, peço a V. Ex' que permita que eu tennine
o meu discurso.

O Sr- Olavo Pires -Apologista que sou da
democracia, tenho para com a anarquia o inverso
da. apologia: uma total aversão. Considero que
não podemos, em hipótese nenhuma, admitir que
se misture democracia com anrquia, que Se misture .liberdade com liberalidade. O que aconteceu
com o nosso Presidente José 8amey é profundamente lamentável. Todos sabemos que o_ País
atravessa uma crise séria, um períOdO de transição
dos mais profundos e que a população da nossa
Nação não se encontra satisfeita com os resultados da política do Governo. Daí a uma agressão
física _ao Senhor Presidente da Repúbl!ca vai uma
distância muito grande. Admito, obviamente, uma
manifestação de descontentamento, mas repudio
a agressão. Nesta oportunidade, hipoteco a V. EX'
a minha total solidariedade pela iniciativa deste
pronunciamento, muito oportuno, que vem coincidir com o nosso pensamento e com o nosso
propósito. Saiba; SeriadOr João Menezes, que todo o Senado, todo o Congresso Nadcnal e todos
os brasileiros de responsabilidade que almejam
que o País encontre. o caminho para a saída da
crise que ora nos aflige não apóiam essas atitudes.
Concluindo, transmito, não s6 a V. Ex' como ao
senhor Presidente da Repúf:?lica, a minha tota1
e irrestrita solidariedade contra esses atas de van~
dallsmo e de absurdos a que o País não está
habituado a assistir.
O SR. JOÃO MENEZES - Fico imensamente grato pela solidariedade de V. Ex', como
bem cita, conb'a estes atos de vandalismo e violência que foram praticados.
Sr. Presidente, esses atas de violência fiZeram
com que, segundo me parece, as aUtoridades-re-solvessem tomar válida a aplicação- da Lei de Segutançã Nacional, porque talvez esse seja o ponto
mais eficiente para pôr cobro a essas desordens,
a essa ameaÇa de assassinato, a essa ameaça
de fmalização da ordem democrática que se pretende implantar no País . E o que está acontecendo? Verificamos que já o partido do t\'\ovimento Democrático Brasileiro, que é um partido responsável, também, pela estrutura democrática
deste Pais, é um Partido que representa a nossa
estrutura fundamental, já começa a se posicionar
coritrariamente à Lei de Segurança Nacional, dizendo que a solução é ·a cartrii'1ho. O caminho
é o ~caminho comum, ~ aquele:_gue vai demorar
tempo para se chegar a um ponto determinado.
Não! diz o PMDB, não podemos aceitar a apUcação da Lei de Segurança NaCional, porque sempre fomos contra ela durante a nossa campanha.
Ora, Sr. Présidente e_ Srs. Senadores, o PMDB
tem sido contra tanta coiSa e agora, que está
gozando do Poder, foi contra a eleição direta, e
aceito_u, de sã.fda, avotação por Via inclireta para
a eleição para Presidente da República. O PMDB
foi COntra o empregufsmo. E ninguém defende
mais o -e-mpreguismo do-que-o PMDS.- OPMDB
foi autor do Plano Cruzado, foi contra a desvalorização do cruzado, indo todos os dias à tribuna,
às praças púbicas e a todos os lugares condenando a prática e, agora, é defensor intransigente
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da desvalorização do cruzado. E por aí afora vai.
Poderia passar esta tarde inteira demonstrando
que esse fato de daer que fomos contra e, agora,,

organizaçõês políticas brasileiras se assim agis--

não pode ser ãpiicado•..

mos_ nesta oportunidade, representando a Uderança do PartidO da Frente Uberal, é trazer a nossa
solidariedade irrestrlta ao Senhor Presidente da
República, não só pelo atentado de assassinato
de que foi vítima, como também dizer que estaremos no Part:jdo da Frente Liberal solidários com
todas as medidas qUe· juiQ-ar neceSsárias Para o
esclarecimento d«?S crimes que foram praticados
e a punição dos culpados.
AI~_ do mais,_§r. Presidente,_aquel~ tl-anqüilic!ade do Presidente da República,- na hora em
que foi ameaçado na sua integridade fisicã, na
hora em que foi ameaçado de morte, aquela sua
tranqüilidade, ·estamos certos que se reflitirá tam~
bém, agora, na tranqüilidade do P~rtido da Frente

O Sr. Nelson Wedeldn- V. EX 1.ão vai res~
ponsabilizar o PMDB pelo atentado?

O SR- JOÃO MENEZES- Absolutamente,

O Sr. Nelson Wedekin- Então, não preciso
meUs do meu aparte. Na linha do seu discurso
V. EX' iría acabar responsabilizando o Sr. Ulysses
Guimarães pelo atentado.
O SR. JOÃO MENEZES- Não vou responsabilizar o PMQS e nenhum partido político, porque acho que seria irresponsabilidade tota1 das

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Designo os Srs. Senadores Rachid Saldanha ~er
zi, João Menezes e Jarbas Passarinho, para Com~

porem a Comissão que deverá introduzir S.

Ex.'

'no plen6rlo, a fim de prestar comprOmisso fegi-

_menta1. (Pausa.)

sem e procedessem.

-

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que que~

Acompanhado da COmissão designada~
dá entrada em plenário o Sr. Antonio Mendes
Cana/e, prestandO juntõ ·à .Mestr o seguinte
cõmpromlsso regimental:

"Prometo guardar a Constituição Federal

e: ás leis do País, desempenhar fiel e leal~
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Uberal de lhe dar., nesta l_lora difi.c;.~ da Na~o
brasileira, o nosso apoio e a nossa solidariedade.
Muito obrigado, Sr. Presidente~ (Muito bem! Palmas.)

.Dutlinfe o 'l!!!fcurso do Sr* JQão Meneze~
o Sr. Loun"val Baptista deixa a cadeira da Presidênciit que é ocupada pelo Sr. Humberto
Lucena.

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Encontra=se na Casa o Sr. Antonio Mendes Canale, suplente convocado da.representação do Esta-·
do do Mato Grosso do Sul, face à renúhCiá dó
titular, Senador Marcelo Miranda.
S. EX" encaminhou à Mesa o diploma, que será
publicado na forma regimental.
~ o seguinte o diploma encaminhado à
Mesa

mente o mandato de Senador que o povo
me conferiL! e sustentar _a Uni~ •..a_integiidade
e a independência do Brasil." (Palmas.)·
O SR- PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Peclaro empossado Senador da República, o nobre Sr. Antonio Mendes~ Canale, que integrará~
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no Senado, a Representação do Estado de Mato
Grosso do Sul.
A partir deste momento S. EX' passará a parti~

cipar dos trabalhos da Casa.
Voltamos à lista dos oradores.
Côhc"edo a palavra ao nobre Senador Edison
Lobão.

o Sr. Dlvaldo Suruagy- V. EX' me permite
um aparte?

O SR. EDISON LOBÁ.O -

Com muito pra-

zer.-

OSR. EDISON LOBÁO (PFL-MA Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.

Senadores:
Poucas vezes em slia História a Nação brasileira
terá vivido instantes tão dramáticos quanto os da

noite de quintawfeira. O atentado ao Presidente
da Repúbltca e sua Comitiva, da qual faziam parte
Ministros de Estado, Parlamentares e o GoVernador do Rio de Janeiro, serviu para demonstrar

a que rúvel de radicalismo e insensatez estão chegando os grupos que há décadas agridem as_ instituições nacionaiS.

democrático e a paz interna, assim como a extema:---

-

Nação habituada apenas aos acontedmentos
da vida normal dos povos, não tem sido rotina
entre nós a adoção de_ medidas preventivas ou
sequer repressivas para momentos insólitos como aquele. A segurança presidencial não se prevenira, menos ainda o próprio Presidente da RepúbHca.
Quem praticou o atentado? Quem o comandou, mesmo à distância? Com qUe desígnios?
O ato está sendo apurado pela polícia, mas qualquer que seja o resultado de tais apurações restará
sempre o ato criminoso que se repete aintervalos
cada vez menores, ainda que com resultados diferentes. O bademaço de Brasília quase alcançou
o Presidente da República, depois de ter semeado
pelas imediações da estação Rodoviária os seus
tentácuJos de_ destruição e desordem. Agora, o
atentado do Rio de Janeiro, e já ontem os Jornais
davam conta de que tudo se preparava para uma
repetição atrevida em Campinas.
Os políticos e os jornais foram unânimes na
condenação severa dos tristes episódios. Ulysses
Guimarães, este combatente exemplar da Democracia, foi enfático: "isso é o caos. É a agressão
e a desordem". Lembra o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte que durante 20 anos
chefiou as oposições ao regime revolucionário
sem que jamais tivesse recorrido a práticas sem~
lhantes, estimuJado ou ·sequer sido condescendente com elas. É que o Deputado, Ulysses Guimarães é um democrata verdadeiro, um homem
público em todas as suas latitudes. Ao crime, traiçoeiro ou frontal, recorrem apenas os delinqüentes da vida pública, não os homens de Estado.
Os Ministros de um modo gerai também se

manifestaram em solidariedade_ ao Presidente da
República, assim como· o fizeram os Governadores. O Brigadeiro Moreira Uma, Ministro da AerOnáutica, classificou os acontecimentos de
"agressão às instituições democráticas", observando ainda que... "se trata .de ato de minorias
caracterizadas, inconformadas com o processo
democrático. Nós, no entanto, não permitimos
de nenhum modo, que esses grupos tenham possibi1idade de _continuar o prOcesso de agitação
visando a perturbar a democracia que estamos
vivendo". Representante das Forças Armadas, é
realmente seu dever constitucional - dever que
alguns pretenderam elidir da futura Constituição
- defender as instituições nacionais, o reQime

O Sr- Dlvaldo Suruagy- Senador, V. Ex' bem
_$<IDe que no regime democrático as manife~ções

de apoio õu de protesto são- a tos perfeitamente cabíveis, aceitáveis e defensáveis. Entretanto, jamais manifestações Podein extrapolar
para agressôes fisicas, agressões que tenham como alvo o Chefe da Nação, porque essas agressões deixam de atingir o indivíduo, o cidadão e
atingem a soberania do Pafs. Solidarizo-me com
V. Ext pela felicidade dos argumentos que coloca
ao julgamento dos seus Pares. Congratulo-me
com V. Ex' pela oportuna solidariedade que está
sendo oferecida ao Primeiro Magistrado da Nação. o senado fala através da voz brilhante e
eloqüente do SenadOr Edison Lobão.
- OSR. EDISON LOBAÓ -Agradeço ao meu

eminente Colega Divaldo Suruagy pela intervenção que faz no meu modesto cliscurso. Estou
seguro de que V. EX" tanto quanto a Nação brasileira repudiam aqUeles tristes acontecimentos.
O jornal O GJobo, em seu editorial de primeira
página, observa:
Mais que uma agressão ao principio da
Autoridade, fundamento do Estado e condição essencial à vida ordeira e _civilizada, o
Presidente da República foi alvo, quinta-feira
à noite, de atentado pessoal, executado por
malta d~ agentes orquestrados por desígnios
antidemocráticos e sinistros.
A agressão ao Presidente da República humilhou a Nação e não pode ficar sem desagravo à altura do crime intentado no insólito
episódio;

_ O __~do de S. Paulo, sempre atento ao_s
princípios de liberdade de um autêntico regime
democrático, Chama a atenção de todos para os
rumos a que nos querem levar os bademefros
de agora Comenta este jornal d.as Uberdades:
O Presidente da República, José Samey,
tomou-se merecedor da solidariedade da Nação. Mais do que a tentativa de atingi-lo com
pedras, o que houve anteontem no Rio de
Janeiro foi, como disse S. Ex!' com bastante
propriedade, um "atentado contra às instituições democráticas". Pode-se vaiar o primeiro
mandatário, para exprimir descontentamento (como, aliás, aconteceu em Salvador há
alguns meses sem a maior repercussão); fazer seu enterro simbólico para dizer que cosidera seu mandato encerrado; reclamar sua
,saída; essas manifestações são formas de
protesto dentro dos padrões civilizados de
urna sociedade em processo de permanente
transformação em decorrência da crise económica, e, sobretudo, do acelerado crescimento demográfico. Quando, porém, se investê ~vagemente contra a pessoa do Presidente" da República, atentando-se perigosamente contra sua integridade tisica, é sinal
de que se abandonaram as regras civilizadas
do protesto político e os autores intelectuais
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e materiais do_ ato se consideram fora do
contrato social e da convlvênci.:i democrática.
EsSã-é -ã:TiÇão que vem da noite dos séculoS
e é para ela que a Nação deve _atentar, se
é que se deseja preservar a ordem democrátiCa.
A FoUta de S. Pau1o não é menos enfática
na análise e condenação das atividades criminosas do Rio de Janeiro:

"Têm razão os que classificaram os protestos ocorridos anteontem no Rio, não apenas
como um lamentável exercício de incivilidade
e estupidez, mas como um verdadeiro ataque
à democracia.
Nas tentativas de _apedrejar o presidente,
sai atingido não um governante, mas a própria essênda d_a autoridade republicana;
abre-se, imprevisível, o camíriho da violência
e da provocação."
Pois bem, agora caminham as investigações
já com alguns resultados, tendo o Presidente da

República expedido instruções para que se apliquem aos criminosos os dispositivos da Lei de
SeguranÇa NacionaL Da Lei de Segurança Nadonal, sim, pois, afinal, não perpetraram um atentado à pessoa do Chefe da Nação? Todos não
s_e manifestaram até agora no sentido de que as
instituições democráticas e republicanas foram
os objetivos da malta adredemente conscientizada do que iria fazer, tanto assim que o ônibus
em que viajara o Presidente fora atingido por-uina
picareta e não por uma caneta ou um livro? E
mais: já não se cansam os estamentos sociais
de pedir uma ação mais enérgica do Presidente
José Samey ~m relação a diversos fatos e_ episó- ·
dias que marcam estes momentos políticos de
nosso País?
A decisão presidencial quanto à Lei de Segurança Nacional, porl:al\to, politicamente é correta.
E nãO foi tomada no fragor dos acontecimentos,
mas após estudos procedidos pelo Consultor-Geral da Re~~lica~J~_gal, é pertinente.
___:__:_
Sr. Presidente e.Srs. Senadore_s o Presidente
José Sarhey é um homem de espfrito aberto e
conciliador. Mas ele próprio tem advertido que
não se_deve_confundir sua tolerância e sua. determinação na defesa das liberdades c_om medo,
indecisão ou covardia. Sua Excelência mostra-se
empenhado na defesa_ do regime democrático,
tal qual jurou no ínstante da posse. E para isso
não hesitará em tomar todas as medidas que as
circunstâncias exijam.
O uhraje de que foram vftimas as instituições
democráticas, mais até do que o próprio Presidente da República, não pode permanecer impu~
ne. Nt.o se constrói uma democracia que se quer
forte e definitiva contemporizando com os seus
inimigos.

SafinOS todos de um período revolucionário ao
qual não Se deseja retornar. Mas em nome de
uma democracia plena não se pode permitir a
desordem social ou política. Uma não é sinônimo
da outra; é o seu reverso.
O País quer viver com liberdade plena, não com
a impostura. Os que~nã6 sabem conviver com
a democracia e seus mecanismos de práticas diária entendam-se com a lei nos limites exatos de
seus rigores.
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O Partido da Frente Uberal, pela palavra de

O Ministro-Chefe do Estado Maior das Foc-

seu Presidente de Honra, Aureliano Chaves, e de
seu Presidente Executivo, Marco Mactel, já manifestou sua plena solidariedade ao Presid_en_te.José

. Çil.S Armadas, General- Paulo CamPo Paiva,

Samey. Idêntico comportamento reiterou a Bancada do Senado, pela palavra do Uder em exercícto_João Menezes. F<:~;ço-o agora de miQi}a Qarte,

ainda que de rnodo redundante.
Esperamos que a Nação saiba recolher_e enten~
der

Ol

bistes a<::onteQmentos de quinta-feira, to-

mando, ela própria, suas precauções quanto ao
futuro.

Quanto a n6s, estamoS persuadidos de que
os criminosos daquela noite serão repudiados pela consciênci_a nacional. E seu exemplo não ser-virá senão para que todos os democratas se previ-

nam contra os assaltos dos que, sem o amparo
das umas, buscam os exemplos que m~cuiaram
a História dos povos -

e por isso caíram em

desuso --:- paia o balizamento de suas presenças.
Esta é a nossa palavra, Sr. Presidente. (Multo
bem!)

DOCaMEIYTOS A Q(JE SE REFERE O
SR. EDISOJY LOBÃO EM SEU PROJY(JJYCJA-

MEJYTO:
Agressão ao Presidente
AGRESSAO As INSTITUIÇÓES
DEMOCRATICAS

Brasília
Agência Estado
Mais que "ação subversiva" e "provocação
de uma minoria" o ministro da Aeronáutica:,
Brigadeiro Octávio Moreira Lima, considerou
a manifestação contra o presidente José Sarney, no Rio, uma agressão às instituições democráticas. "O Presidente da República representa uma instituição", disse o Ministro,
defendendo a participação das Forças Armadas no processo criado anteontem. Conforme lembrou, -o ·papel das Forças Armadas
é exatamente esse: "Assegurar o pleno ftmcionamento das instituições democráticas
brasileiras". Não quis o Brigadeiro, no entanto, revelar se o que chamou de "fato Jastimável" receberia tratamento de "ato subversi-

vo".
O Ministro falou ontem no final da manhã.
Antes, portanto da reunião dos ministros militares no Paládo do Plan_alro, não podendo
adiantar a forma oomo Exército, Marinha e
Aeronáutlc:a atuariam na repressão aos atos
contra o presidente da República. Ele preferiu
admitir apenas que_ haveria uma avaliação
conjunta do fato, já que não tinha qualquer
dúvida qucmto ao repúdio de toda sodedade
brasileira ao "ato de agressão" contra o Presidente da República, "um gesto absolutamente inominâvel".
Num ponto, entretanto, o Ministro foi daro:
"Estamos certos de que se trata de ato de
minorias caracterizadas, inc:onformadas com
o processo democrático. Nós, no entanto,
não permitiremos, de maneira alguma, que
esses grupos tenham possibilidade de continuar o processo de agitação visando a perturbar a democracia que estamos vivendo".

também se mostrou surpreendido com a
manifestação de ariteontem -contra o presidente da República. "É um atO criminoso. Isso numa democracia não- é liberdade, é
fato insano" I afirmOu. . Enlbora suas primeiras Informações sobre
o ePls6dio tenham sido obtidas através do
_noticiário dos jamais, ele tem certeza de que
-0-ã:to. foi_ "preparado... E explicou por quê:
___ "J"{in_guém vai para uma manifestação levandp picareta;·. o General re[eria-se às informações. de _que a janela do ônibus em gue viajava o Presidente Sarney teria_ sido atingida por
uriia picareta. O chefe do EMFA não quis,
porém, dar esclarecimentos ~bre a identidade dos grUpos patrocinadores do ato. ''Vo- cês_:mesmos condu;:ún", observou aos jornalistas.
-- -- - -

um

OSdois miriiStrOs falaram ontem após cerimônia de transmissão de cargo, no Hospital
das Forças Armadas. No coquetel, vários militares questionados sobre o assunto não escondiam seu espanto. Para uns, deve ter havido qualquer falha no sistema de segurança
pessoal do Presidente cJaRepóbiica, admttíndo um oficial-general não ser normal a
segUrança permitir a ocon:ência de tais vandalismos contra o Presidente. Para outras patentes, fica claro que, a partir do episódio
e da reunião do Presidente com seus ministros militares, alguma coisa vai mudar no
l'a!s.
É possível que tais atos passem a ser tratados c.omo subversão, como ocorria durante
os governos militares e conforme lembrou
o pr6prio Ministro da Aeronáutica. Ou ainda
é possível que mude o comportamento do
Presidente da_ República, seja na condução
de seu governo, seja nos seus deslocam~ntos
de Bra.silia,. de_ acordo com o radoç;ín.io de
urri oficial da FAB. O que todos aguardam,
porém, é um endurecimento do Governo,
nos moldes dos governos passados.
Por sua vez, o Presidente do Cube Militar,
-General Heraldo Tavares Alves, disse ontem
que "foi altamente lamentável a manifesta. çãarealizada contra o Presidente Samey n,a
. última quinta-feira, no Rio de Janeiro, princi- - palmente por se tratar do Presidente da República, que deve ser respeitado, qualquer que
seja a situação".
"Não cabe a um pequeno grupo manifestar-se daquela maneira. A manifestação é um
direito, mas o ataque, principalmente à mais
alta autoridade do País, é um erro muito 9rave", acrescentou o_ general, que falou nas
comemorações dos cem anos do Oi.Jbe Militar, que, no final da noite, tiveram a presença
do Ministro do Exército, General Leôni_çias
Pires Gonçalves.
O General Heraldo obserVou que ''no momento em _@e o País cam!nha_ para uma
democracia plena, que é o desejo de todos
os b_rasileiros, é precisa que a Nação fique
em paz e possa ter o necessário progresso
- -em wn clima de união".
As mtmifestações do Paço Imperial foram
çrilicadas ~êm pelo ex-Ministro da Mari-
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nha, Almirante Henrique Sabóia, que destacou a participação de radi_cais _nos episódios
que, em sua opinião, em nada contribuem
para a e~bilidade.
Já o General Arnaldo Calderari, da reserva,
disse que os que reâlizaram a manif~ção
do Paço Imperial não parecem em nada interessados erif ,garantir as cond!ç:ges para que
o País continue a ter a tranqüilidade que contribuTpara a tiaiiSíção democrática.
ULYSSES COMPARA JOSE: SARN!::Y
AJOHN KSiNE;DY

Q Deputado uiysses Guimatiles, 70, presidente do PMDB, da Câmara"é do Congresso
Constituinte, disse ontem que os ates de
agressão contra o Presid.ente José Samey
ni!,o _significam um abalo em sua popularidãde. "O Kennedy era popularíssimo e foi
assassinado", disse UfYsSes, cÕmparaildo
Samey ao presidente americano John Kennedy, que foi mor:to ~m um tir:o na cidade
de Dallas, Texas, em- .novembro de 1963.
Mesmo assim, Ulysses condenou a manifes~ção: "Isso é o caos._ t: a desordern".
Apesar de não ciirerer se pronunciar sobre
"espontaneidade" da manifestação, Cllysses
disse que a população sabe distinguir "uma
_manifestação" de _uma "agressão". "E _falo
com a autoridade de quem chefiou a oposição nesse País nos últimos vinte anos. Nunca
- chefiei agressão a chefe de Estado nenhun:t.
Sempre achei que deveria combater no campo das fdéias. Os nossos comícios das Qír~s
nunca quebraram uma vidraça. Não feriram
o dedo rrúnimo de ninguém", disse.
Ontem pela manhã, Ulysses esteve com
o preside!}te,_Jo_sé Samey, de quem ouviu
um relato dos acontecimentos. "O Pre$idente
disse__ que _estava recebendo manifestações
(de solidariedade) de vários setores e que
tomaria prov!,'dências para que se _evitassem
incidentes dessa ordem", o presidente do
PMDB disse ainda que houve falhas no esquema de segurança da comftiva presídencial.
EM CAMPINAS, MANIFESTANTES
PROTESTAM CONTRA O GOVERNO

Das Sucursérl_s de Campinas e Brasília
Cerca ·ae cem pessoas, entre -funcionários
públicos estaduais e membros do PDT, fizeram na inarihã de ontem umo.nnanifestação
contra o Governo c:Uante do Centro de ConvivêhC:ia Cultural, em Campinas (1 00 km a no-roeste de São Paulo), onde seriam promovidas as comemorações do centenário do
Instituto Agronômico. Convidado para parti.cipar da cerimônia, na sexta-:_feira, o Presidente José Samey comunicou, oficialmente
que não poderia comparecer __aO encontro
porque se reuniria, no r:nesmo dia, com uma
comissão de participantes do simpósio. "A
transição política: necessidade e limites" promovido na óltima semana pela Universidade de São Paulo (USP).
A partir das 9h, o grupo de manifestantes
começou a se concentrar diarite do Centro,
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portando cartazes e faixas. A maior delas tinha os dizeres. "Fora Samey'', enquanto outras continham frases com "Pior que Samey,

s6 Quércia", "Quércia imoial, não cumpre
lei federal" e "Contra Samey e a dMda exter""' diretas-já - PDT".

Tanto a direção do Centro de Convivência

Cultural quanto do Instituto Agronômico che-

garam a receber dois telefonemas a_nônimos,
dando-conta de que duas bombas explodiriam nos locais de concentração das autoridades: a Prefeitura de Campinas requisitou
a presença de uma equipe especializada da

Policia Militár, para realizar uma i_nvesti_gação
nos dois locais. SegUndo o capitão Antonio
Femaildo Galasse, do 89 Batalhão da Polícia
Militar, que chefiou a operação, nada foi encontrado de suspeito.
Samey foi represen"tado pelo Deputado Federal Francisco Amaral (PMDB """":" SP), que

tem sua base em campinas;- Amaral disse
que o convite para a representação ocorreu
s6 na noite de sexta~feira, quando soube que

o Presidente "ficou impedido de vir a
pinas".
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federais e aquelas solicitadas aos governos
estactuais para assegurar a ordem pública,
a proteção às autorida_des e a liberdade_ dos
cidadãos.
. ·.::o Presidente Samey determinou às au~o~
ridades militares que,--:-em suas áreas de responsabilidade, tomassem as providências
corretivas pertinentes.
''Posteriorri1.ente, o Presidente da República recebeu o Presidente do PMDB e o Presi·
dente _de honra do PFL. Deputado Ulysses
GUimarães eMinistro Aureliano Chaves, para
tratar dos aspectos políticos do problema,
ressaltando que a violência organizada é in~
capaz de convivência democrática e pode
prejudicar a transição. É irreversível o compromisso do Governo Samey com a liber-dade e as liberdades não podem ser utilizadas
para dest.n.iir a democracia.
"O PreSidente Samey determinou que fos- se aberto inquérito pelo Departamento de
Polícia Federal, na forma da Lei n 9 7.170,
de 14-12-83, para apuração de responsabi·
_!idades crifninais .das pessoas envolvidq_s e
aplicação das sanções legais previstas."

"Exageradas"

O Presidente José Samey, desde que tomou posse, sempre dispensou os esquemas
de segurança mais ostensivos à sua volta.
Mais interessado em transmitir uma imagem
descontraída, Samey- costuma chamar de
"exageradas" as preocupações recomenda~
das pelo Ministro-Chefe do Gabinete Militar,
Bayma Dennys, e pelo Ministro-Chefe do Ser~
viço Nacional de Informações, Ivan de Souza
Mendes. Os dois generais tiveram que lutar
durante um ano e melo para dissuadi~lo, por
exemplo, do risco da cerimônia de descidas
e subidas semanais da rampa do Palácio.
O Gabinete Militar perdeu uma célebre ba~
talha com Marly Samey, Jogo no início do
governo. Ela queria que seu marido traba~
lhasse em um gabinete mais arejado, onde
as janelas se abrissem. O General Bayma
Dennys se empenhou_ até o fim para impe~
di-la, mas acabou concordando_ co_m um es·
quema especial onde a cada dia se_aj;)re um
trecho diferente dos janelões da sala presidencial.
"O PRESIDENTE DETERMINOU QUE

FOSSE ABERTO INQUÉRITO"

Esta é a--íntegra da nota oficial divulgada
ontem pelo Palácio do Planalto sobre os incidentes registrados na quintaMfeira, no Rio:
''O Presidente José Samey esteve reunido,
na manhã de hoje, com os Ministros da Mari·
nha, do Exército, da Aeronáutica, do EstadoMaior das Forças Armadas, do Gabinete Militar e do Serviço Nacional de Informações.
Na reunião, concluiu-se que os fatos ocor·
ridos ontem na cidade do Rio de Janeiro
constituíram uma demonstração de intolerância e grave ameaça às liberdades demcr
cráticas e ao funcionamento nonnal das insti~
tuições e do governo.
"Foram analisadas e reexaminadas as me,;Cl.idas preventiva$ tomadas pelas autoridades

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo
Sr. Primeira..Secretário.
·

PARECERES, sob
Comissões:_

~de Constituição e

o sli: PRESIDENTE (Humberto Lucena) l~?a

vai à publicaçã_o.

COMPARECEM MJiJS OS SRS. SEfiADORES:
Leopoldo Peres - Carlos De'Carli - Odacir
Soares - Almir Gabriel- Lavoisier Maia- Guilherme Palmeira- Teotónio Vilela Filho- GersOn Camata - Mário Covas - Iram Saraiva Mendes Canale - Affonso Camargo -José Richa - Dirceu Carneiro -José Paulo Bisai.

Ó SR:-. -PRESIDENTE (Humberto Lucena) Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Estão pniseiTies na Casà 54 Srs. Senadores.
Passa-se à
.

ORDEM DO DIA
.

Item 1:

~

Vo_tação, em turno único, do Projeto de
Resolução n" 10, de 1987 (apresentado pela
Comissão de Legislação Social, como conclusão de seu parecer n? l, de 1987), que
autoriza o Governo do Estado do Pará a alie·
nar à empresa Sarita Marta Agroindústria.J. Lt·
da., terras públicas de sua propriedade locali·
zadas no Munidpio de Moju e medindo até
12.000ha (doze mil hectares), tendo

e 3, de 1987, das
-

Justiça, pela cons·

Em votação o projeto. (Pausa.)

O Sr._ Pompeu de Souza -_Sr. Presjdente,
peço a palavra pa'ra encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu
de Souza, para encaminhar a votação.
OS~ POMPEU DE SOUSA (PMDB .:__DF.
Para encafi"!.i11har a yotação. Sem revisão -do ora~
dor.)- Sr. Presidente, a respeito deste_ aSsunto,
recebi, há alguns dias, um ofído- da CbNTAG
- Confederação 'Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura- capeando outro oficio da FETAGRI
- FederaÇão..dos T(abalh.a_dore_s na ~ri~tura
do EStado do Pará. O ofício da CONTAG é assi·
nado pelo seu Presidente, o grande Lider Siridical
José Francisco da Silva. assim como o oficio da
FETAGRI, do Pará, é assinado pelo seu Presidente,
José Dias de Andrade Valente Moreira.
Para tomar pouco tempo desta Casa, lerei apenas o oficio da CONTAG porque se trata de um
assunto de interesse nacional, e a COnfederação
defende os_ assuntos de interesse nacional:

"CONTAG- CONFEDERAÇÃO
NAOONAL DOS ~ES
NA AGRICULTURA

26.6.87

A comunicação

2

tltucionalidade_ e jurididdade; e
--=--de_A_grlcultura, favorável .

É_ lida a seguinte
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art. 79 do Regimento
Interno, -que, assumindo nesta data a representação do Estado do Mato Grosso do Sul adotarei
o nome parlamentar abaixo consignado e integra·
rei a Bancada do PMDB.
Atenciosas saudações, Mendes Canale.

n~

Oficio CircUlar n9 AEJ033/87.
Brasllia (DF), 11 de junho de I 987
Sr. Senador:
A Confederação NéJcional dos Trabalha~
dores na Agricultura - CONTAG - vem
encaminhar e reiterar junto a V. Ext denúncias
---e reivindicações apresentadas por sua filiada,
-a F~det-aç_~o dos Trabalhado_res na Agricultura do Estado do Pará -- PETAGRI-PA COnforme documentação anexa. __
-Trãt.i-Se, rriais esPecificamente, de um
processo em tramitação no Senado Federal
de alienação de uma área de doze (12) mil
hectares, no Munic;:ípio de Moju-PA, para a
Sociedade Santa Marta Agro-Industrial, o que
se aprovado viria agravar o quadro já extremamente grave de concentt:ação ~e terra e
__de violência no campo, espedalmente na~
-quele Estado, a exemplo do oconido com
Qutras_extensas áreas públicas aprovadas pe·
lo Senado a favor de grandes grupos-económicos_.
Seria d~astrosa a repetição de-dificeis si·
tuações corno ·o conDito gerado pelo Projeto
TUC:t.®ã. dÇJ Empresa Andrade Gutierrez. que
conseguiu no perfodo do Governo Gefsel a
alienação de 400 mil hectares de terras públi~
cas, no Mu(1ldplo de São Félix do ?Qrtgu -

PA
A Andrade Gutierrez s6 chegou a fixar na
área cerca de 150 (cento e dhqüe-nta) agri·
cultores, de uma meta de 3.000 (três mil),
_cuja previsão deveria ser atingida em 1983.
Entretanto, o que oCorreu a partir de 1985
foi uma ocupação extremamente desordenada de parte da área, onde um numeroso
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contingente de famílias, através do estímulo
da própria Empresa Andrade Gutierrez, encont:rn:-se em situação completamente subumana e sem nenhuma infra-estrutura. Essa
foi a forma que a Andrade Gutierrez encontrou para exigir do Governo uma indenlzação
de40 (quarenta) milhões de dólares. Embora

o MJRAD tenha encaminhado estudos no
sentido de viabilizar soluções. nada foi defi-

nido até o momento. Eo_quanto isso, permanece a reaJidª-de_ d~J~T.Jbmundo, sacrificando

milhares de famílias que se encontram na
área.
A alienação de grandes extensões de terras

públicas a partículares e grandes grupos econômfcos tem resultado, pois, na expansão
dos latifúndios e dos conflitos de ten-a, _c.ontrariimdo a Reforma Agrária- Urna das prin-

cipais e mais urgentes questões de interesse
nadonal.
. Diante do exposto, reivindicamos junto ao
Poder Público solução para a grave situação

na área de Tucwnã e a não aprovação do
processo de alienação da área de 12 (doze)
mil hectares no Município dé Moju - PA,
solicitada pela Sociedade Santa Marta
Agro-lndUs1rlal.
Esperando contar com a sensibilidade e
espírito de justiça de V. Ext, valemo-nos do
ensejo para apresentar nossos protestos de
distinta consideração e elevado apreço.
Atenciosas saudações. -José Francisco
da SOva, Presidente -- An_dré Montalv.lo
da Silva, Secretário- GeraL"
São estas as expressões que a CONTAG Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura, transmite, na qual reafirma os termos
da mensagem da Federação paraense, que é muito mais extensa, muito mais minuciosa e expõe,
de maneira detalhada, circunstanciada, a situação
deplorável que a Andrade GutiE:rr~~ criou no Projeto Tucumã, por cuja alienação pagou uma
quantia simbólica e, agora, reivindica do Governo
uma reparação de 40 milhões de dólares pela
sua alegada incapacidade de usar aquelas terras,
incapacidade provavelmente intencional.
Desta forma, Sr. Presidente, não podemos, de
maneira alguma coonestar uma operação como
esta, operação que, na verdade, representa um
assalto ao patrimônio fundiário deste Pais e constitui uma fraude, uma usurpação àquela que constitui a principal reivindicação, a principal luta do
trabalhador brasifeiro no campo - a reforma
agrária. Luta que não é s6 do trabalhador brasileiro do campo, é de todo o povo brasileiro. Sabemos que a ausência da reforma agrária é a origem,
também, dos gravíssimos problemas das cidades,
e, por isso, ela precisa ser acompanhada da reforma wbana, porque a ausência de ambas as reformas transformou-se na patologia da patologia:
a patologia da reforma agrária criando a patologia
da ausência de uma reforma urbana. E_?I patologia
se repete e se agrava quando, em vez de reforma
agrária, que se continua a criar, a cada dia, são
novas sesmarias. como aquela da Andrade Gutierrel e esta agora da Santa M2!rta.
Sr. Presidente, não podemos assistir impassíveis e esse crime contra o País, a·- esse crime
contra as populações rurais deste País, a esse
crime contra a situação de toda a população brasi-
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!eira, neste momento em que o País_ luta justaNo entanto, o que se verifica aqui é a tentativa
mente para fazer as reformas básicas, com as de trazer da CONTAG escla~:ecitnento~~ como se
quais estou certo, este Senado haverá de solida- ela pudesse substituir o próprio Senado na aprerizar-se.
-daÇão do fato;-A CONTAG, ·neste documento,
Era o QUe tin}'ta a dizer, Sr._ Presidente. (f'1uíto a:rriroou-se_ num projeto completaqlente diferenbem!)
- te,de400 mil hectares, um projeto de colo~_s:ão
O Sr. Jarbas Passarinho --Sr. Presidente, que se fez ao tempo do Governo-João Frgueiredo
que, corno seu Líder _aqui, defendi. Isso é Ql..ltra
peço a palavra para encaminhar a votação.
_coisa completamente diferente.
_
o SR. PRESIDENTE (tiurriberto Lucena) O que peço aO Senado é que diferencie exataCoil.C:eçi.Cfã pã1avra ao nobre Senador Jarbas Pas- roente a argumentação que o_ nobre Se_nador
sarinho, Líder do PDS, para encaminhar a vota- Pompeu de Souza acabou de ler qile está centrada
ção.
no Projeto Tucurnã; e o Projeto Santa Jll\arta entra
aí apenas como "PilatoS no CredÔ'\
·
O SR. JARIIAS PASSARINHO (PDS- PA.
Apelo ao nobre Senador Pompeu de Souza para
Pãi'cfencainiithara Votação. Sem revisão do ora':'
Que reveja a sua Posição, pois ê~um homem que
dor.) ~Sr: Pie.Siàente~ srs. Senadores:
não deve acreditar -apenas ilUma versão. To~do
Eu ·me dirigirei ao_ S~qo, é d?~ro. mais _especifato- j~ aprendi no passado_~ tl;!m três versões:
ficamente ao meu colega Senador _Pompeu de
SOuza. Acho que S. ~ está lendo uma matéria a sua, a minha e a verdadeira - é um d.itado
asiático.
que foi__ enviada a alguns Senadores; para mim,
Pelo m_enos aqui existe possibilidade de encontambém, foi enviada pelo nobre Deputado Presitrarri1os outra versão. Este prOjeto tem sido prodente do PI, e Vfuha capeando o documento da
crastinado, Sr. Presidente,- indevidamente. O asCONTAG.
.
.
sunto foi já estudado exaustivamente, Tentou-se
O Sr. Pompeu de Souza - Permite V. fJcf
provar que era um projeto feito junto a urna estraum aparte?
da, q~e _era real. uma_ d;;l$ gstradas de _BR. uma
estrada -pãraense, a PA-150, de terra batida, que
O SR. JARBAS PASSARINHO - Nobre
_fjç-a lonQe_;-inq!Jsive, do J.ocal ~~de se está f~endo
senador; no--encaminhamento de votação nâÇl
o desbravameritô da selva paraenSe.""
é permitido aparte.
Sr. Presidente, saliento que a argumentação
O Sr. Pompeu de Souza-Apenas para dizer
'apresentada pelo nobre Senador Pompeu de Souque recebi o doçumento çliretarnente da CONza praticamente não tem nada a ver com o projeto
TAG; não o recebi por intermediário.
que estamos discutinçlo.
O SR. JARBAS PASSARINHO -·O-aparte
O encaminhamento que faç-o é pela aprovaçã-o
do prOjeto.
de V. EX' já foi dado, coritra o Regimento, V._ ÓC'
Era -o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
foi induzido a tomar uma atitude errónea. Um
hom~m como V. Ex", que sei é um homem vohado
bem! PalmasJ
para a Justiça, praticou uma_grave injustiça agora.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) V. Ex' há de me permitir que lhe prove.
Concedo a_ palavra ao Senador João Menezes,
Em primeiro lugar, verifico que, de toda a leitura UderdoPFL
que V. Ex' fez, apenas quafrO linhas diziam respeito
ao prOjeto que está sendo o.bjeto de votação, o
O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA. Como
restante diz.ia respeito ao Projeto Tucumã, que
Uder. Para encaminhar a votação. Sem revisão
-não tem absolutamente nada a ver com a propodo _orador.)......., Sr. Presidente, Srs. Senadores:
sição que estamos votando. Todea _a argumenFazendo minhas as palavras do eminente Senatação de V. Ex' se refere ao Projeto Tucumã, discudor Jarbas Passarinho, quero _dizer que esse pro-tível, mas no momento não cabia qualquer tipo
jeto já está, há seis anos, aqui, no Senado Federal.
de ilação, porque não tem qualquer correlação
Foi aprovado pelas Comissões de Legislação Socom o projeto que estamos examinando.
cial, de Constituição e Justiça e de Agricultura.
EffJ. segUndo lugar, o projeto que estamos exa:A empresa já dispõe do T'Jtulo Provisório de Venda
minando~_!:ir_._Pr~~dente, não tem um ú1_1ico caso
de Terras, concedido pelo Estado e já fez o pagade conflito.
mento de 3~0% do valor das terras. A Santa Marta
Nobre Senador Pompeu de Souza, não há um
Agro-Indústria está na área desde 1980, portanto.
único _caso de conflito na_área. Disponho, incluhá oito anos, com recursos próprios e que, a preço
sive, de documentação para mostrar a V. Ex!' Insisde hoje, atinge Cz$ 150.000.000,00; já beneUciou
to em que V. Ex' é um homem voltado para a
3.500 hectares de terras, tomando produtivos 850
Justiça e não vai, agora, praticar uma injustiça
hectares de seringal, de cultivo já plantados, pastanaquilo que não conhe<;e, porque não é o Estado
gem para 1 .600 cabeças de gado, 350 hectares
que V. Ex' representa nesta Casa. Aqui, somos
de milho, arroz e feijão, 60 hectares de dtricos,
três Senadores, e não c::onheço nenhum Senador
e outras culturas.
do Pará que tenha levantado a ~ para discutir
Sr. Presidente, com esta explicação, já é tempo
essa matéria c;:ontrariamente.
. _
.
de este Senado aprovar ou rejeitar definitivamente
É uma áréa que eStá dando empreQ:o ao' meu
este projeto de lei.
povo e parte dele está empregada exatarnente
O nosso voto será pela aprovaçilo, Sr. Presine-ssa atividade, que é reprodutlva e produtiva,
dente.
pois só há a vantagem de tirar da mata virgem,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) praticamente, aquilo que hoje está significando
Em votação o projeto.
o plantio da serigueira, isto é, o plantio de espécies
Os Srs. Senadores que O aprovam, queiram
duráveis, ~_d_do rápido, que faz com que a popupermanecer sentados. (Pausa.)
lação possa também ter, ali, uma participação
Aprovado.
nessa atividade.

1328

O SR- PRESIDEI'I11! (Hwnberto Lucena) Sobre a mesa. redação final da ma~ria, que será
lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.
É Dda a seguinte
Redal;ão -

11'10,de1987.

do Projeto de ResolUção

O Relator apresenta a redação final do Projeto

de Resolução n~> 10, de 1987, que autoriza o Governo do Estado do Pará a alienar à empresa
Santa Marta Agro-lndústrla Ltda. terras públicas
de sua propriedade localizadas. no Município de
Moju e medindo até 12.000 (doze mil) hectares.
Sala das Sessões, 29 -de junho de 1987. João Menezes, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação Hnai do Projeto de Resolução
11'10, de 1987.
Faço saber que o Senado F~eral aprovou, nos
termos do art. 171, parágrafo único, da COnstituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOWÇÃO N•
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Autoriza o Governo do Estado do Pará
a alienar à empresa Santa Marta Agro-Indúsbfa Ltda. temls púbDcas de sua propriedade JocaUzadas no .Munlciplo de
Moju, medindo até 12.000 (doze mil)
hectares.
O Senado Federal resolve:
_
Art. 1~' É o, Governo do Estado do Pará autorizado a alienar à empresa Santa Marta Agro-Indúsbia Ltda área de terras devolutas estaduais
medindo até 12.000 ha. (doze mil) hectares locaJi~
zadas no Município de Moju, à margem esquerda
do rio /lo\oju, à altura do quilómetro 63 (sess_enta
e três) da Rodovia PA-150.
__
Art. ~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Em discussão a redaçi:ío final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A matéria é definitivamente aprovada, dispen~
.sada a votação nos termos do art 9? da Resolução
n9 54, de 1987.
A matéria vaí à promulgação.
O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) ltem2:

Votação, em turno único, do Projeto_ de
Resolução n<1 42, de 1987, que autóriza o
Governo do Estado de Mato Grosso a ratificar
a alienação de terras de que trata o processo
INCRAIPF Corwnbá n~ 763n5, de interesse
do Sr. Horádo Sabino Coimbra, tendo

adiamento da votação do Projeto de Resolução
n" 42, de 1987, a fim .de ser feita dentro de 30

dias.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1987. -

Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Aprovado o requerimento, a matéria voltará à Or~
dem do Dia na data fixada.

o -SR. PRESu:iErriE (Hu~bert~ Lu~~a) ltem3:
Votação, em turno único, do Projeto de
_56, de _1 987, qu_e autoriza o
Governo dO Estado de :Rondônia a cOntratar
operação-de cfédito no valor correspondente,
erh cruzados. a 150.000,00 Obrigi!Ções dã
Tes_o_uro_ Nacional - OTNs, tendo
_
R~solução n~

30 dias.)

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena)Em votação o Requerimento n 9 93, de 1987, de
adiamento da votação por 30 dias.
Os Srs. Senadores que o aprovam permane~
çam sentados. (Pausa)
ReJeitado.
O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) Rej~itado

o requerimento, passa~se à votação do
projeto, em turno único.
·
Os-Srs. S_enadores que o aprovam queiram per~
manecer sentados. (Pausa.)
·
Aprovado.

O SR. PRESIDENIE {Humberto Lucena) Sobre a mesa, redação final da matéria, que será
lida pelo Sr. Primeiro·Secretário.
- _É lida a' seguinte
· Redação final do Projeto de Resolução

REQOERIMEI'ITO
.... 98, de 1987
Nos tennos do art. 3.50, combinado com a alínea c do art. 310 do Regimento Interno, requeiro

O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) ltem4:

Votação, em turno único, dO Requerimento
tt'91, de 1987, de autoria do Senador Diva! do
Suruagy, que requer a constituição de Co-missão especial destinada a apurar fatos
constantes de publicação jornalística datada
de 17 de junho de 1987, tendo
PARECER.ORAL FAVORÁVEL, proferido

em Plenário.
~ O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão

ExtrãCirdinária do dia 25 do corrente, tendo sua
votação sido adiada, através de requerimento do
Senador Femandó Henrique Cardoso, para a pre~
sente sessão.
Sobre a mesa, requerimento que s_erá lido pelo
&. Prlmeiro-Se<:re~M>. ~
É lido e aprovado o seguinte:

n' 56, de 1987.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 56, de 1987, que autoriza o Governo do Estado de Rondônia a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 150.000,00 OTN.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1987. Ronaldo Aragão, Relator.

Redação Hnal do Projeto de Re5olução
n• 56, de 1987.
Faço saber que o Senado Federal aprovOu, nos
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,
e eu, Presidente, promulgo a seguinte

REQUERIMENTO

1'1• 99, DE 1987
Nos termos do art. 350, combinado com a ali~
nea C do art. 310 do Regimento Interno, requeiro
adiamento da votação do Requerimento n9 91,
de 1987, a fim de ser feita dentro de dois dias.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1987.Mauro Benevldes.
O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) A matéria voltará à Ordem do Dia na data soli-

citada.
O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) -

RESOLUÇÃO
N•
, DE 1987

PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido
O SR. .PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) -

O SR. PREsiDEI'ITE (Humb~rto Lucena) Em -discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussã.Ç>.
_
_ _
_
- A matéria é definitivamente aproVada, dispen·
sada a votação, nos termos do art. 99 da Resolução
n' 54, de 1987.
A matéria vaí ã promulgaÇão.

PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido

em plenário. ...,... (Dependendo da votação do
reqUerimento n~ 93, de 1987, do Senador
Odacir Soares, de adiamento da votação por

em Plenário.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. Primeiro-Secretário.
É lido ~ aprovado o seguinte

Senado Federal, autorizado a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 150.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
- - OTN, junto à_ Cahm_Ec:onômica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
DesenvoMmento Social- FAS, destinada à implantação de Hospital Geral, no Estado.
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor oa data
de sua publicação.

Autoriza o Governo do Estado de Ron~
dônla, a contratar operação de crédito
no_ valor coJTeSpondente, em cruzados,
a 150.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional -

OTI'I.

O Senado Federal resolve:
Arl 19 É o Governo do Estado de ROndônia,
nos termos do artigo .29 da Resolução n9 93, de
11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução
n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do

Item5:
Discussão, em twno únii:;o.. dO Projeto de

Lei da Câmara n9 20, de 1967 (n~ 3/87, na
Casa de origem), de iniciãtiva do Senhor Pre-sidente da República, que dispõe sobre o
aproveitamento dos servidores_ da Empresa
de Engenharia e Construção de Obras Espe~
ciais S/A- ECEX, no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER. (Dependendo de parecer).
O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) Sobre a mesa requerimento, que será lido pelo
&.Prlm~-.

Junho de 1987
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J:: lido e aprovado o seguinte

bém antes aSsinada pelo Ministro da Justiça interino. Diz textualmente:
"Buscando atingir os objetivos assinalados

REQUERIMENTO
N• 100, DE 1987
Nos termos do art. 310, alínea c do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n~> 20, de 1987, a fm de

optou-se pela suspensão dos processos_ concernentes a ações de despejo, medida que
não discrepa da possibiJidade consagrada
pela legislação processual, em diversas hipóteses- neta previstas."'

A matéria tem, portanto, o mérito de <:~.tingir
urna-grande questão social no momento em que
o Brasil vive, outra vez, uma transição econômlca
Sa1a das Sessões, 29 de junho de 1987. da maior importância, através dos últimos planos
Roberto Campos.
que nasceram das gestões do Ministério da FaO SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - · zenda.
A matéria sairá da Ordem do Dia, para a ela retorA Proposição mereceu a aprovação da douta
nar na data solicitada
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
dos Deputados, quanto ao aspecto da constitucionaUdade e jurididdade, o que veda o reexame
desses predicados no âmbito deste Colegiada
O SR. PRESIDENTE (Huinberto Lucena) ltem6:
(art. 100, inciso Ill, alínea b, item I, do Regimento
Interno).
Discussão, em tumo único, do Projeto de
No mérito, a matéria se reveste de oportunidade
Lei da Câmara n" 26, de 1987 (n" 163/87,
e conveniência, retratando a preocupação do Gona Casa de origem), de iniciativa do SenhOr
verno ante o contexto com o qual nos deparamos
Presidente da República, que dispõe sobre
neste exato momento.
a suspensão dos processos de despejo, e
Ante o expOsto, OPilii!lfrióS "favOravelmente a es·
dá outras providências.
'
te projeto de lei oriundo da Câmara dos DeputaDeP,endendo
parecer da Comissão de
dos, recomendando a sua aprovação, tanto pelos
Constituição e Justiça
aspectos de mérito como pelos aspectos fonnais.
Nos termos do art. 6~> da Resolução n~'l, de
Ê o parecer, Sr. Presidente.
ser feita dentro de 30 dias.

de

1987, designo o nobre Senador Cid Sabóia de

Carvalho para proferir o parecer sobre o Projeto
de Lei da Câmara n9 26, de 1987.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~
Passa-se à discussão do projeto, ern turno único.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO

O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.

(PMDB - CE. Para emitir parecer.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores.:
Em exame matéria oriunda do Poder Executivo,
a Mensagem It' 160, de 1987, dispondo sobre
a suspensão dos processos de despejo e oferecendo outras provídências.
Na verdade, estamos diante de uma propositura
do maior sentido social, uma vez que todo o as-sunto despejo tem um tratamento acima, de tudo,
cívico e corajoso, capaz de aliviar aqueles que
já têm a infelicidade de precisarem aparecer corno
locadores nesses dificeis cqntratos de locação
previstos na legislação nacional.
O nosso parecer se baseia, primordialmente,
em item constante da matéria informativa_ da pauta em que o Consultor_-Geral dÇt _República sintetiza, muito bem os objetivos presidenciais quando
da feitura da matéria que aqui nos chega neste
momento.
Diz textualmente:

"As medidas que a proposição estabelece
visam, a um sá tempo, atender com presteza
questão social que se manifesta concomitantemente ao ajuste da economia, bem como assegurar interregno durante o qual se
possam examinar as propostas de alteração
da Lei do Inquilinato que estão sendo objeto
de debate pela própria sociedade, em obediência às determinações de Vossa Excelência.""
Aqui faz referência a Sua Excelência o Senhor
Presidente da República
Mais adiante, acrescenta-se à mesma peça do
ilustre Consultor-Geral da República, peça taro-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) TertnqJalavra, para discutir, o nobre Senador
Mansueto de Lavor.
O SR. MANSaETO DE LAVOR (PMDB PE. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O nobre Relator, Senador Cid Sabóia de_ Carvalho, já deixou bem explfCÍta a importância deste
projeto, que certamente será transformado em
lei, dado seu alto cunho social.
O que se pretende é uma trégua para respiração
das pessoas que não têm casa própria, dos inquili·
nos, daqueles que pagam aluguel residencial, e
as pessoas aqui sabem o quanto é difid, neste
tempo, manter a disponibilidade dos seus rendimentos, cada vez mais limitados, e perdendo poder aquisitivo, ainda para investir nesse item habitaç_ão, sobretudo em aluguel, que não é investi·
mento, mas despesa.
A lei é, portantp, de grande oportunidade e de
aho cunho social. Entretanto, Sr. Presidente e Srs.
s~-ª!l_o_res. há um reparo a fazer, que um dos
dispositivos contradiz .com todo o corpo do texto
da lei, inclusive os seus objetivos sociais, conforme foi frisado pelo nobre Relator. Trata-se do
inciso O, letra c, art. 4~. do referido projeto de
lei que está sendo discutido, para ser votado logo
após. Entre as exceções, isto é, entre aqueles imóveis que não gozam do benefício da sustação
da execução de despejo, figuram exatamente os
imóveis dos operários, cujo coirtrato de- trabalho
inclua uma habitação. Um projeto de lei de cunho

eininentemente social deixa fora, como exceção
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dos seus benefícios, o trabalhador que perde o
emprego; p-efçle O emprego-e Perde a-Casa.
Lamentavelmente, Sr. Presidente e Srs. sena.-dores; eSsa azáfama de trabalhos da Constituinte,
de Comissões de Inquéritos, além do trabalho
ordinário, não nos permitiu a atenção devida para
apresentar uma emenda supressiva a essa letra
c do inciso II do art. 49 Entre as exceções_, não
entra nesse beneficio da lei

"a rescisão do contrato de trabalho, quando a ocupação do imóvel se relacionar com
o emprego".
Quer dizer, o operário perde o emprego e ainda
perde a habitação. "Além de queda, coice", como
·se diz por aí.
Não é possiveL Ê um absurdo essa exceção
dentro de wna lei cujo teor é eminerltémente social.
O que nos resta fazer aqui? Resta-nQ-S apelar
para o Senhor Presidente da República. Quando
essa lei for aprovada e chegar à sanção do Presi·
dente da República, teremos que apelar para que
haja um veto, por ser de justiça. A supressão dessa
letra c está realmente _em s_intooia com tQd.o o
teor eminentemente ~ocial dessa lei, e a sua permanência é wna contradição à letra e ao espírito
dessa lei.
Era a minha obServação dentro desta discussão, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Mansueto de
Lavor. o Sr. Humberto Lucena deixa a cadeira
da Presidência que é ocupada pelo Sr. Meira
Filho.

O SR. PRESIDENTE (Meira Fuho) nua em discussão ~ projeto.-

Conti-

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Melra Filho) -Com
a palavra o nobre Sencidor João Menezes.
O SR. JOÃO MENEZES (PF[. - PA.Para
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr: Presidenté,
Srs. Seriadores:
O SenhOr Presidente da República enviou-nos,
para discussão, o presente projeto de lei "'que
dispõe sobre a ·suspensão dos processos de despejo, e dá outras providências".
Evidentemente é um projeto de em~rgência,
porque se procura, com esse projeto de lei, ganhar
tempo para fazer uma lei, tanto quanto possível,
mais próxima da realidade. Vemos no § _!~> __ do
art. }9:
"Nenhuma sentença de despejo será executada, mesmo que proferida anteriormente
à vigência desta lei."
Ora, o Senhor Presidente da República chegou
até a esse ponto de Impedir o cumprimento de
sentenças de despejos já proferidas anteriormente. Por outro lado, o art. 69 diz:
•
__"O Poder Executivo rem~terá. de.ntro d.e
90 (fióvehta) -dias d.i pUblicação desta lei,
ao CongreSso Nacional, projeto de lei regulamentando, em teimas definitivos, a matéria
relativa à locação_ predial urbana."

Então. o que entendemos? Que houve a preocupação do Senhor Presidente da República no
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sentido de encontrar uma paralisação nessa desordem social, econômica e financeira por que

O SR. JOÃO MENEZES -Tem V. Ex' o
aparte.

atravessa o País, nessa parte referente à locação
de bens. E o fez com muita propriedade, porque

suspende todos os despejos, sem qualquer distinção, pelo prazo de 90 dias, e se compromete
a mandar, então, para cá, depois de aprovado
este projeto de lei, a lei, que será discutida, referente à locação de prédio.
O projeto apresentado pelo Presidente da RepúbHca é eminentemente social, atende às condições atuais em que vive a Nação, e, sobretudo,
demonstra o interesse que Sua Excelência tem,
realmente, de procurar encontrar um caminho
certo e seguro para a solução desse intrincado
problema que é a locação de précüo.
O Sr. Mansueto de Lavor Lmaparte?

Permite V. EX'

O SR. JOÃO MErt:EZES- Pois não.
O Sr• .Mansueto de Lavor- V. Ex' afirmou
que a lei abrange todos os despejos. Não é assim.

O art. 4~> descreve todas as exceções, e estou
apelando para que, quando esta lei for à sanção
presidencial, SUa Excelência vete, exatamente
dentre essas exceções, o dispositivo que diz que
o trabalhador qu:e tem a habitação como parte
do seu contrato, Pode ser despejado. Este artigo,
dentro das exceções, não cabe, porque contradiz
o espírito de cunho emergencial e também de
cunho eminentemente social da lei. Peço a V.
Ex" também que faça apelo ao Presidente da Rep(lblicalara vetar esse_ item- c do inciso II do
mt. 4~'. o apelo que faço a V. Ex", até porque
V. Ex' está na Uderança do PFL, e falarei com
o meu Uder do PMDB, para que chegue o apelo
ao Presidente da República, pelo veto. Sua Excelência pode vetar uma matéria sua. Então, que
vete esse inciso c, porque contradiz. Se é uma
emergência, se o caráter da lei é social, e aplaudimos, então, não vejo por que incluir uma exceção
para o trabalhador que perde o emprego e pode
ser despejado por sentença, sem gozar dos beneficias estenc:Hdos a _outros.

O SR. JOÃO MENEZES -

O cuidado de

V. EJr é interessante e reflete o s.eu espírito público,
mas essa exceção aqui é inócua; para se tirar
o trabalhador precisa ação de despejo. E nenhu~
ma ação de despejo vai prosseguir, mesmo com
a sentença.

O S.-. Mansueto de Lavo.- -Senador João
Menezes, a lei conta, relaciona.
O SR. JOÃO MEI'IEZES - Conta, mas é
inócua. Se o cidadão não sai, terá que ser despejado: para ser despejado, terá que propor uma
açâo de despejo contra ele. O espírito da lei me parece- é este. Embora conceda essas exceções.justamente para garantir a casa de um trabalhador para outro trabalhador, não é esse o problema como V. Ex_l' encara. Encãro de outra forma.
Quando tira um trabalhador e coloca outro, quer
dar a casa para outro trabalhador, mas, nessa
situação em que esta lei é colocada, não vai ocor-

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Ouvi com
muita atenção as explicações dadas pelo Senador
Mansueto de Lavor, e a preocupação de S. Ex"
tem muito fundamento. Aqui apenas precisa uma
explicação, porque diz o item c:
"Arl 4ç
desta lei:

Não se aplicam as c:Hsposlções

c:) a rescisão do contrato de trabalho,
quando a ocupação do imóvel se relacionar
com o emprego;"'

O Brasi1, hoje, tem uma série de empregos em
que se computam, no salário, a refeição, a moradia, enfim, muita coisa. Tudo se incorpora ao salário, por força de uma legls1ação altamente socializante do Brasil. Então, neste caso aqui, Senador
_Mansueto de.Lavor, ocorre que não ingressa, para
exame sob esta lei, - que não há exame sob
o império dessa futura lei, não é lei ainda- quando a locação for o salário, for parte do salário,
for o pagamento do salário. Quer dizer, a locação
é dCl_~ pela empresa, e ela corresponde a uma
parcela salarial. Ora, se a empresa ficasse obrigada a ter o seu imóvel locado, porque não é
mais empregado dela, então, ficaria a seguinte
situação; ou ela não. demitiria, para não criar situação esdrúxula, ficaria com um funcionário, por
exemplo, que não mais estivesse convindo àquela
empresa; ou teria que nomear outro funcionário,
que ficaria sem moradia. Evidentemente há uma
anomalia nisso tudo, mas essa anomalia não é
atinente à locação; essa anomalia é atinente à
Legislação do Trabalho, que admite essa fórmula.
Daí por que acolho plenamente a posição do Senador Mansueto de Lavor e acho que nos devemos posicionar relativamente à Legislação do
Trabalho, para não permitirmos que_a locação
seja computa_da como salário. Este é que é o
problema. Faço esse esclarecimento como advogado militante da área trabalhista, também, com
a)guma experiência nesse setor, que já me defrontei, na prática, com esse problema. J:: o esclarecimento que faço.
O SR. JOÃO MENEZES- Fico grato pelo
esclarecimento de V. Ex', mãs continuo mantendo
o meu ponto de vista. Esse cidadão está morando
num prédio, porque trabalha na empresa ta1, e
o fato de rescindir o contrato, não quer dizer que
ele vá sair imediatamente da Casa, não pode ser
forçado a isso. Para ele sair da casa, a não ser
que ele queira, espontaneamente, mas, se não
quiser, s6 sairá se houver violência, mas, se houver
violência, ele só pode sair judicialmente, por ação
de C\espejo, e a ação de despejo não se pode
efetiVar. E este o relacionamento que faço entre
o ponto de vista de V. Ex', louvável em todos
os sentidos, mas acho apenas que é uma coisa
inócua quanto ao despeJo do cidadão.

rer.
O Sr. Mansueto de LavOI'- Não tem cabimento.

O 81'. Cid Sabóla de Carvalho V. EX' um aparte? --

Permite
-

O SI'. Mauricio CoiTêa --V. Ex" permite um

aparte?
O SR. .JOÃO M.EI'tEZES- Concedo o_apar-

te a V. Ex'
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O Sr. Maurício Corrêa - V. Ex' labora em
equívoco, porque o art. 19 é claro:

"Ficam suspensos por 90 (nqventa} dias.
_contados da vigência deSta lei, os processos
concernentes às ações de despejo relativas
a prédios urbanos residenciais, cuja locação
é regida pela Lei n9 6.659, de 16 de mafo
de 1979."'

Então, todas as ações de despejo realmente
estão suspensas, salvo o que está no art. 4 9, letra
c: "Art. 4 9 Não se aplicam as disposições dessa
lef". c) a rescisão do contrato de trabalho, quando
a ocupação do imóvel se relacionar com o emprego; "Quer dizer, o art. 1' não se ~l_ica à irlfração
pelo locatário de qualquer outra disposição legal
contratual e se há rescisão do contrato de trabalho
quando a ocupação do imóvel se relacionar com
o emprego. De modo que me posiciono, data
venla da sua-consideração, inteiramente solidário
com o ponto de vista do nobre Senador Mansueto
de Lavor. Na verdade, qualquer inquilino que tenha com o seu empregador um contrato de tr.ibalho, pelo qual se estabelece que ele fica tendo
o direito de morar no prédio, poderá ser despe~
jado, se o traba1hador for dispensado. De sorte
que V. Ex!' medite, que o seu raciocínio está equi·
vocado. As ações de despejo estão _suspensas,
mas com essas exce_ções constantes do art. 49...
A manifestação do ii_U$e SenadQr Mansueto de
Lavor é absolutamente adequada, neste momento em que o Presldente da República manda esse
projeto, aprovado na Câmara dos Deputados, no
sentido exatamente de preservar os direitos dos
inquilinos, em virtude da situação econômica em
que nos encontramos. De_ sorte, fepiso, todo e
qUalquer trabalhador, quer seja ele zelador de um
prédio cujo síndico resolva demiti-lo, sumaria·
mente será despejado, se o patrão assim_-o desejar. É uma reparação que faço e apelo para a
inteligência de V. Ex" lrklusive, ao solidarizar-me
com a posição do Senador Mansueto de Lavor,
também estendo a V. Ex', como homem de Governo, que sugestione ou soUcite ao Presidente
da RepúbUca o veto dessa letra c,. que é injusta,
colocada nos termos em que está. É absolutamente correto o raciocínio_ do nobre Senador
Mansueto de Lavor. Lamento ter chegado de viagem hoje e não ter podido apresentar uma emenda supresslva, porque é injusto o que aqui está,
dentro do espírito da lei.
- O SR. JOÃO MENEZEs -Muito grato, em i·
nente Senador, pela exposi_ção que V. Ex" faz, mas
continuo mantendo o meu· ponto de vista de que
é inócuo, por~e a lel_diz:

"Ficam- suspensos por 90 dias, contados
da..."
Ora, se ficam suspensos o-s despejos que estão
em curso, como é que vão entrar novos despejos?
Não pode! Se suspendem os que- estão em curso,
Cory-lo é que se vai aceitar novos despejos?

. E ~ que reputo. A lei está malfeita. É i~ócua,
porque, se se rescinde o contrato de trabalho e
o cidadão mora no prédio, ninguém vai tirá-lo,
a não ser que se use a força, a violência. Se ele
não sair espontaneamente, só POde ser despejado. _E se está suspenso o despejo, como é que
se vai despejá-lo?
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Louvo o cuidado de V. Ex!' mas contiriuo a insistir que é inó~o esse dispositivo. Esse dispositivo
e nada é a mesma coisa ComO o Presidente da
República, aqui, no art. 6?, diz que vai remeter
um projeto dentro de 90 dias, depois disso promulgado, já abrangendo todas as facetas difíceis
desse problema da locação, a melhor coisa é este
projeto ·correr, porque teremos maior espaço de
tempo possível para receber a nova lei que o Presidente mandar.
Voto favoravelmente ao projeto de lei, embora
deixando também esta ressalva, que pode ser examinado pelo Presidente da República em todos
os seus detalhes o projeto, porque Sua Excelência
poderá, se entender, fazer um veto ou qualquer
.outro dispositivo.

,;Esse dispositivo é inócuo, porque, dentro dessa
lei. ninguém pode executá-lo. E$e é o nosso ponto de vista, com respeito ao eminente Jurista~ representante do PDT, e ao nosso Companheiro
Mansueto de Lavor. Para mim, que também sou
Jurista-lá do Norte e, às vezes. do Rio de Janeiro
--é absolutamente jnócuo, não tem nenhuma
função executiva, porque com isto ninguém pode
executar coisa alguma
De maneira q'ue, Sr. Presidente, voto favoravelmente ao projeto de lei, na certeza de que, quando
se cumprir"o dispositivo do art. 69, encontraremos
as soluções necessárias para esse intrincado problema da locação predial.

EmendawZ
Suprlma-se õs § 1<:>e 2~ do artigo 19 do projeto.
Justlftcaçáo
O artigo 153 da Constituição Federal em seu
§ 39-.rezB: textuaJmente:

"A l_ei não prejudiciará o direito adquirido,
o ato jurídico perfeitO e a coisa julgada."
O projeto é portanto inconstitucional.
Sala das Sessões, 29 de ju11ho de 1987. -

Roberto Campos.

Lucena.

Campo~

O SR. ROBERTO O\MPOS PROI'IUNGA
DISCURSO QUE_ ENTREGUE A REVISÃO
DO ORADOR, SERA PUBliCADO POSTERIORMENTE
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a Mesa, emendas que serão lidas pelo Sr.

Primeiro-Secretfuio.
São lidas as seguintes
EMENDAS (DE PLE.NMIO).
OFEREODAS AO PROJETO DE
lEI DA CÂMARA N• 26, DE 1987

Dispõe sobre a suspensão dos processos de despejo e dá outras providências.
Emendan~

1

Acrescente-se ao art 19, a seguinte expressão:"... e daquelas para fins não residenciais
em que figure como locatária, microempresa, assim como definida na forma do art.
2 9 da Lei Complementar n9 48, de 1O de
dezembro de 1984."
Justificação
A presente emenda visa corrigir a injustiça pelo
fato das micró empresas não terem sido _incluídas
no projeto original do Governo, o que se justifica
pela terrível recessão por que passa o nosso País.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1987. -

RuyBace!ar.

·-

O SR-. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho, para pi"oferir o parecer da Comissão
de _Constituição e Justiça sobre as emendas de
Plenário.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO

(PMDB - CE. Para emitir parecer. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em exaf!le-duas importantes emendas: a de .
autoria ~b Senador Ruy Bacelar, que a~centa
ao art. ··1 9 as seguil)tes orações:
'-'-... e daquelas para fins não residenciais,
em que figure, como locatária, microempresá, assírli. conlo defmida na forma do art.
29, da Lei Complementar n~ 48, de 10 de
dezembro de 1984."

Duti!lnte o discurso do Sr. João Menezes,
o Sr. Meira Filho deixa a cadeira da Presidência que é ocupada pelo Sr. Humberto

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Robe_rto

.__ --.. . . _

N~ Yerdade, Srs. Senado~s. a microempresa,
muttas vezes, funciona no mesmo prédio da resi~
dência da família do pequeno empresário. Há até
expressão conhecida, no mundo do pequeno industrial, que é ''indústria de fundo de quintal".
Existem_ muitas "indústrias de fundo de quintal"
no Brasil. Muitas vezes, a microempresa se confunde com ·a família que trabalha,juritamente com
oS_ seus membros, para alcançar um pequeno
índice de produção.
Assim, essa inclusão nos parece justa e vem
socorrer o próprio espírito da propositura governamimtal..l!rnétyez que reforça, sem contrariá-la.
Apenas explicita, explica, detalha, sem contrariar
o espírito da propositura oriunda da Câmara e
de iniciativa do Senhor Pr_esidente da República.
Por isso, o nosso parecer sobre a emenda do
Senador Ruy Bacelar ~ favorável,
A outra emenda, do Senador Roberto Campos,
necessita, no entanto, de maiores explicações. Por
exemplo, Sr. Presidente, Srs. Senadores,_6 Senador Roberto Campos entende que a Constituição
Federal em vigor estaria ofendida, em face do
-dispositivo d(:)art: 153, no seu§ 39
"A le! não prejudicará o direito adquirido,
o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E,
pOr iss_o, S. Ex', pede a supressão dos §§
1~ e 2 9"
O § -1 9 diz:

umª

"Nenhuma sentença de despejo será executada, mesmo que proferida anteriormente
à vígência_ desta lei. n
Ora, Sr: Presideil.te, Srs. Senadores, é da prática
processualística brasileira, é da natureza da process_ualística brasüe;ira a sentença de mérito e,
posteriormente, a sentença executória- a execução da sentença. As duas Coisas não se confun-
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dem. Assim, pOr se susp_ender à execução, -~
se atinge a sentença, especialmente quando essa
suspensão ocorre transitoriamente por um peóodo prefiXado na lei.
Convém também esclarecer a esta casa qUe,
diariamente, nas diversas varas cíveis do Brasil,
os juízes concedem esses adiamentos, atendendo
a requerimentOs· dás partes. MLÚher grávida não
será despejada; pessoa doente não será despejada; residência onde funcione uma pequena escola ali também não ocorrerá o despejo; e muitas
circunstânciàs que São leVadas ao conhecimento
do Poder Judiciário, através do juiz singular. Por
issq; essa 'disposição _do § 19 em nada ·atinge a
coisa julgada, que é o que pretende o Senador
ROberto CcunpÓs. ·
~ - O 29 da piopositUra 'diz:
"Se, na data desta lei, já houver dec_orric;lo
o prazo assinalado , pelo Juiz para desocUpaçãó-do_imóvel, sem que tenha esta sido
efetivada, Suspender-se-á, também, a sua
execução."
Há dois momentos e,tn que o juiz consegue
prazo. Na sentença de mérito, ele já dá uiTi prazo
para desocupação. Não havendo a desocupação:
ele aQ!l2J-rda a execução e, na execução, de novo,
ocorrerá outrO prazo. Ao que tudo indica, esse
§ 29 também está a indicar não ofehsa à coisa
julgada, e sim, apenas a suspensão da aplicação
do que se ~ecidiu na coisa julgada por 90 dias.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sabemos da morosidade do Poder Judidárto e sabemos que 90
dias. na vida de um processo judicial, não têm
a menor ·e-xpressão, especialmente quando se trata de processo de despejo, quando nos referimos
à ação de despejo. Na verdade, a Constituição
não está ofendida por esses dispositivos, porque,
aqui, não há ofensa, há direito adquirido, há ato
jurídico perfeito; não se está discutindo nenhum
contrato, nem a coisa julgada. pelos motivos que
acabei de expor.
P9r estas razOes, Sr. Presidente, o nosso parecer
é no acolhimento Qa primeira- emenda, de autoria
do Senador Ruy Bacelar, e pelo desacolhimento
e rejeição da segunda emenda, de autoria do Senador Roberto campos, por não haver um perfeito
enquadramento de seu pensamento no dispositivo cçmstit.ucional .ãinda em vigor, e que está
no art. 153, § 39; da Constituição Feaerãl.
É o pa~ecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEN'Il! (Humberto Lucena) -

O parecer do Sr. Relator é favorável à Emerte18
n9 1 e contrário à Emenda n9 2.
Continua em diScussão.
O Sr. ~uy Bacelar a palavra, para dfscutir.

Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar.
O SR. RUY BACELAR (PMDB -

BA Para

- discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores: ,
Achei por bem apresentar esta emenda ao art.
19 do Projeto de Lei n9 26, Oriundo da Câmara,
projeto este do Exec::utivo, e que acaba de receber
parec_er favorável do eminente Senador Cid Sabóia de Carvalho, Relator desta emenda e do projeto.
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O projeto, ninguém pode contestar, tem cunho
social, apesar de paliativo, pois suspende por 90
dias, contados da vigência desta lei, os processos
concernentes às ações de despejo relativas a prédios urbanos residenciais cltfa locação é regida
pela Lei n'? 6,649, de 16 de maio de 1979.

na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
- Presíaente da Repú&lica. que autoriza a Petr6l~o arasiJ~iro _SA- Petrobrás, e a Petrobrás
Distribuidora S.A. (BR) a, nas condições que
estabelece, participarem do capita1 de outras
soçiedades. (_Dependendo de parecer.)

Entretanto, faz sérias reSsalvas, e essas discussões não se apücam e'!' várias circunstâncias.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. Primeiro-Se_cretário.

Daí considerar que nada mais justo, nada mais
social do que ampliar a ação deste projeto, estendendo às microempresas, e todos sabemos a situação por que passam as microempresas do
País, em facé dessa política desastrosa do Governo Federa! que está levando o País à recessão.
Hoje, são milhares e milhares de microempresas
em estado falimentar e concordatário. Daí, achar
por bem ter apresentado e$! emenda, que teve
parecer favorável do eminente _Senador. Entretanto, entendo e jogo toda a cuJpabilidade ao Governo Federal, em ter enviado essa matéria já
ao findar do presente período da sessão legislativa. Se emendarmos esta matéria, êste projeto,
poderá não haver tempo hábil, em retomando
à Câmara, para a Câmara, então, examinar as
emendas aqui propostas.
Em face disto, irei reservar-me e solicitarei à
Presidência desta Casa retire a presente emenda
e, para tanto, estou assinando um requerimento
de retirada da emenda, mas reservar-me-ei para,
logo no começo de agosto, apresentar projeto
emendando este oriundo do Ex.ecutivo, estendendo os benefícios ~s microempresas. por considerá-lo de cunho social e nada mais justo.
Agradeço a V. Ex" a acolhida que, por certo,
· dará a este requerimento.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO
1'1•102, de 1987
Nos termos do art. 31 O~ alínea c, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara nQ 27, de 1987, por 30
dias.
29 de junho de f987._Roberto Campos.

saradas--sessoes,

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Em votação o requerimento.
OS Sfs~Seriadores que o aprovam queiram- Permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O Sr. Roberto Campos -Sr. Presidente, solicito \~'érificação de votação.

O SR. PRESIDENIE (João Lobo) - Ser.ó_feita

a verificação solicitada.
Sefido evidente a falta de quorum, a Presidência_vai suspender a sessão por alguns minutos,_ a fim de aguardar a chegada dos Srs. Senadores ao Plenário.
Está suspensa a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. Primeiro-Secretário.
-

É lido e aprovado o seguinte

REQ(]ERIMENTO
N• 101, de 1987
Requeiro, nos termos do art. 280 do Regimento
Interno, a retirada da emenda n 9 1, de Plenário,
de minha autoria, oferecida ao Projeto de Lei da
Câmara 11' 26, de 1987.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1987. -

Ruy Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Continua em discussão o projeto e as emendas.
(Pausa.)

Não havendo mais quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
O Sr. Humberto Lucena de~ a cadeira
da Presidência que é ocUpada pelo Sr. Joio
Lobo.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -Nos ter·
mos regimentais, a votação da matéria será feita
na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -Item

7:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n<~ 27, de 1987 (n9 8.331/86,

(SUspensa às 16-horas e 57 nii'nutos. a

sessão é r~aberta às 17 horas e 1 minuto.)
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Está
reaberta a sessão.
Continua evidente a fa1ta de quorum.
A matéria fica com a discussão sobrestada.
A matéria constante do item vm da pauta, que
depende da votação de requerimento, fica adiada.
O SR. PRESIDENTE

(J~oão

Lobo)- Item

9:

Mensagem n<~ 414, de 1986 (no 582/86,
na orig-em), relativa à proposta para que seja
m.itorizada a Prefeitura· Municipal_ de- MogiMirim, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 50.000,00 OTN (dependendo
de pareCer}.
f'los _termos do art. s~ da Resolução n9 1/87,
designo o nobre Senador Nelson Wedekin para
proferir o parecer sobre a mensagem, oferecendo
o res~ctivo projeto de resolução.
O SR. NELSON WEDEKII'I (PMDB - SC.
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Com a Mensagem n<~ 41.4, de 1986, o SenhorPresidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que aPre~
.feitt,J.ra de Mogi~Mirim (SP) contrate, junto à Caixa
Ecoo__Qmica Federal, esta na qualidade de gestora

Ji.mftode 1987
do Fundo de Apoio ao DesenvoMmento SociaJ
- FAS, a seguinte operação de c~dlto:

Características da operação

1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Mogi-Mirim
12 Localização (sede): Rua Dr. José Alves,
129 Mogi-Mirim -

SP
2. Financiamento
2.1 Va1or: equivalente, em cruzados, a até
_2.2

50.000,00 OTN.
Objetiyo: Implantação de Centros de
Saúde
·

2.3 Prazo:- Carência: até 3 (trêS) àriós.-Amoifi~
zação: 10 (dez) anos.
.
2.4 Encargos: Juros de 4% ao ano, cobrados
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo com o índice de variação das
OTN.

2.5 Condições de liberação: O financiamento
será liberado em parcelas, de acordo com o cronograma a Ser apresentado.
2.6 Gaiarttia: Vmcldação de parcelas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias -!CM.
2.7 Dispositivos Lega1s: Lei Municipal n91.582,
de 4 de julho de 1986.
Segundo a Caixa Ecoliômic!!i Federal, a operação é técnica e financeiramente viável, enquadrando-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 rélevânda social do projeto.
Nos termos da Resolução n 9 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legisJativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos económico, financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOWÇÃO N• 85, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Munidpal de Mo·
gi-Mlrlm (SP) a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em au-

ZS.dos, a 50.000,00 OTN, junto à Caixa
Económica Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1o É a Prefeitura Municipa1 de Mogi-Mirim
(SP), nos termos do art. 2ç da Resolução n 9 93n6,
alterado pela Resolução n9 140/85, amba~ do Senado Federal, autorizada a contratar operação de
crédito no valor equivalente, em cruzados a
50.000,00 OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de ,gestora do FlJndo de
Apoio ao DesenvoMmento Social- FAS. A operação de crédito destina-se à lmplaritação de Centros de Saúde.
Art 29 Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
OSR.PRESIDENTE(JoãoLobo)-Passa-se
à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
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A votação da matéria realizar-se-á na sessão
seguinte, nos termos do art. 79 da Resolução l1"'
54/87.
SR. PRESIDEI"tTE (João Lobo) _ Item
tO:

23-"10-85.
Segundo a Caixa Econômica Federal, a operação é técnica e fmanceiramente yiável, enqua-

Mensagem 0 9 422, de 1986 (n9 591/86,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Canindé

de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
No mérito, 0 pleito enquadra-se em casos anãlogos que têm merecido a aprovação da Casa,

de São Francisco, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor corres-

tendo em vista a alta relevância social do projeto.

o

pondente, em cruzados, a 7.494,37 Obriga-

27
2.8

Garãntias: vinculação de quotas do FPM.
Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 7, de

drando-se nas normas operacionais do Fundo

Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do

ções do Tesouro Nacional- OTN. (Depen- Senado Federal durante o per'íodo de fundonadendo de parecer.)
mente da Assembléia Nacional Constituinte, opiNos termos do art. 6"' da: Resolução n"' 1, de namos favoravelmente sob os aspectos econô1987, designo o nobre Senador Alfredo Campos____ mico financeiro e legal da niatéria.
para proferir o parecer sobre a Mensagem, afere~im sendo, concluímos pelo acolhimento da
cendo o respectivo projeto de resolução.
Mensagem, nos termos do seguinte:
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG.
PRóJEfO DE RESOLUÇÃO N• 86, DE 1987
Para proferir parecer.)-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n"' 422, de 1986, o_Senhor
---AUtonia ã: Piefeitura Municipal de CaPresidente da República submete à deliberação
nlndé de São Francisco (SE) a contratar
do Senado Federal a autorização para que a Preoperação de crédlto no valor correponfeitura Municipal de Canindé de São Francisco
-_--:: dente, em Cruzados, a 7~494,37 OTN,
(SE) coirlrate, -junto à Caixa Econômica Federal,
junto à Caixa Econômlca Federal.
esta na qua1idade de gestora do Fundo de t\poio
O
Senado Feó~r{21 resolve:
_
ao Desenvolvimento Social - FAS~ a seguinte
Art. 1~ 1:: a Prefeitura Municipal de Canindé
operação de crédito:
de São FranÇiSco-fSE)~ nos -terrrios do arl 2ç da_
Características da Operação
Resolução J,9 93176, alterado pela Resolução n 9
140/85, ambas do Senado Federal, auto~ac!_a a
1. Proponente
.
1.1 Denominação: Munidpio de Carundé do
contratar operação de crédito no valor equivaSão Francisco/SE
-- -_
lente, em cruzados a 7.494,37 OTN junto à Caixa
12 Localização (Sede): p_raça Ocero Uma, 78,
Económica Federal, esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ari_Desenvolvimento Social
Canindé de São Francisco/SE
- FAS. Ã operação de CréditO destina-se à im2. Ftnandamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
plantação de unidades escolares.
Art. 2"' Esta Resolução entJ::a em vigor na data
7.494,37 OTN.
22 Objetivo: bnplantação de unidades escode sua publicação.
I:: o parecer, Sr. Presidente.
lares.
------ - - --- -- --- -23 Prazo: Carência- até 3 (tiês) _anos.AmortiO SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Em diszação -12 (doze) anos.
cuSsão o projeto em turno único. (Pausa.)
_
2A Encargos. Juros de_ 1% ao ano, cobrados
Não havendo quem queira qiscuti-lo, encerro
trimestralmente, sendo o saldo -devedor reajusa diSCussão.
_ . ___ .
. _~
tado em 100% do (nçl.ice de variação das OTN.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
2.5 Condições de Uberação: o financiamento
realizar-se-á na sessão seguinte, ~os te"rmos- do
será liberado em parcelas, de _acordo com ~renoarl 7"' da Resolução n9 54787.
grama a ser apresentado.
~
o
SR.
PREsiDENTE
(João
Lobo) -Item.
2.6 Conc:Uções de Amortlzação:·o saldo dev:edor será amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimestrais e sucessivas, calcu]adas pelo
Sisterila SAC;-vencíveis no ú1tiinoo'dia de cada
trimeStre civll, prevendo-se os seguintes dispên~
dias anuais:

1986- Cz$ 25.562,51
1987- Cz$ 40.926,50
1988- Cz$ 40.926,32
1989- Cz$ 69.766,32 .
1990- Cz$ 96.048,25
1991 - Cz$ 92.637,70
1992- Cz$ 89.227,16
1993- Cz$ 85.816,62
1994- Cz$ 82.406,08
1995- Cz$ 78.995,54
1996- Cz$ 75.585,00
1997 ~ Cz$ 72.174,45
1998-Cz$ 6&763,91
1999- Cz$ 65.353,37
20ÓO - Cz$ 61.942,83
2001-~ Cz$ 29.692,46
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do Fundo de Apoio do Desenvolvimento Social
- FAS, a seguinte operação de crédito:
- Características da Operação
1. Proponente
..
1.1 Denominação: Estado da Paraíba
1.2 Localização (sede): Palácio da Redenção
JoãQ Pessoa/PB.
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até

220.927,80 OTN.
22 Objetivo: hnplantação de" Quartel do Comando da Polícia Militar do Estado.
23 Prazo: CarênCia: até 3 (três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano, cobrados
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus
t.ado em 100% do índice de variAção das OTN.
-2.5 Condições de überaçáo: o financiamento
será ~berado em parcelas, de acordo com cronograma a ser apresentado.
2.6 Condições de Amortização: o saldo devedor será amortizado em 48 (quarenta e oito) prestações trimestrais e sucessivas, calculadas pelo
Sistema SAC, vencíveis no último dia de cada
trimestre civil, prevendo-se os seguintes dispên·
dias ariuais:
4

1986- Cz$ 480.523.53
1987 - Cz$ 1.198.060.24
1988- Cz$ 1.206.479,24
1989- Cz$ 2.472.314,e7
1990- Cz$ 2]306287.64
1991- Cz$.2.705.747,70
1992 - Cz$ 2.605207.77
1993- c,$ 2.504.667,83
1994 ·.c.. Cz$ 2.404.127,90
1995- Cz$ 2.303.587,96
1996- Cz$ 2.203.048,02
1997 - Cz$ 2.102.508,08
1998:.... c,$ 2.001.968,15
1999- Cz$ 1.901.428,21
2000 - Cz$ 1.800.88.8,27
200!C:...Cz$ __ 434,512.70
2.7 Garantias: Vinculação de quotas do FPE.
2.8 Dispositivos Legais: Lei Estadual n"' 4.464,
de 20-6-83, alterada pela Lei n' 4552, de 5 de

dezembro de .1983.
. ~
_
SegUndo a Caixa Económica Federal, a opea:ação é técnica e financeiramente viável. _enquadrando-se nas normas operacionais do Fundo
li.:
. ····--·de Apoio ·ao Desenvolvimento ~cia1- FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos anãMenSagem n• 4~H, de 1986 (n• 630/86, logos que têm merecido a aprovação da Casa:,
_na origem), relativa à proposta para que seja tendo em vista a alta relevância social do projeto.
autorizado o Governo do Estado da Paraíba
Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que
a contratar _operação de crédito no valor cor- estabelece normas de el<moração lt:gislati.va do
respond~nte, _em cruzados, a 220.927,80
Senado Federal durante o_ periodo de funcionaObrigações do Tesouro Nacional - OTN .. mento da Assembléia Nacional ConstitUinte, opi_ _cp~e_!lderldO -de parecer):._ _ . _
-_ namos favoravelmente sob os aspectos econó_ __
_
-. N~s term_os do art 6? da .Resolução n"' 1, de mico, finanCeiro e legal da matéri"a.
Assim sendo, concluímos pelO aOOlhlnlentO da
1987, designo o Senador MaJJro Benevic!es para
proferir o parecer _sobre a Mensagem, oferecendo Mens_agem, nos te_rmos do s~inte:
o respectivo projeto de resolução.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 87, DE 1987

si

-0
MAURO BENEVIDES (PMDB- CE.
Autoriza. o Governo do Estado ela PaPara emitir parecer.) -Sr. Presidente e Srs. Sen.amlba a c:on1ratar operação de crécllto no
dõres:
-valor có-JTeSpondente, em cruzados, a
Com a Mensagem n9 451, de 1986, o Senhor
220.927,80 OTI'I, junto à Caixa EconôPre_sldente da República _submete à deliberação
mlca FederaL
-oo- Sfmado Federal a autorização para que o Qo.. O SOnado Federo! resolve:
. Vemo do Estado da Paraíba contra.te.junto à Caixa
Àrt. 1 '? É o .Governo do -EstadO da Paraíba,
Econômica Federal, esta na qualidade de gestora nos termos do art. 29 da Resolução n"' 93176. alte-
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rado pela Resolução tT' 140/85, ambas do Senado

Federal, a~do a contratar operação de crédito no valor equivalente, em cruzados, a
220.927,80 OTN junto à Caixa l;:conõrnica_Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de

Apoio ao Desenvolvimento Soda!~ E'AS. A operação de crédido destina-se à implantação de
quartel do Comando de Pol_icia_ Militar do Estado.
Art zo 'Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEI'ITE (João Lobo) -Em dis·
cussão o Projeto, em turno único. (Pausa.) _
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
.
A votação da matéria realizar-s_e-á na sessão
seguinte nos termos do art. 7~ da Resolução n\0
54/87.
O SR. PRESIDEI'ITE (João Lobo) -

Item

12:
Mensagem n9 531, de 198_6 (n9 75 7/86,
na origem), relativa à proposta para que seja

autoriu\da a Prefeitura Munk;:ipal de Ribeirão
Pires, Estado de São_ Paulo, a contratar opera-

ção de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 36.017,81 Obrigações do Tesouro Nadonal - OTN (Dependendo de parecer).
Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador Meira Filho para
proferir o parecer sobre a Mensagem, oferec;:endo
o respectivo projeto de resolução.
O SR. ME1RA FILHO (PMDB - DF. Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs, __Senadores:
COm a Mensagem n9 531, de 1986, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal autorização para que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires (SP) contrate,junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sodal - FAS, a seguinte operação de
crédito:
Característica da Operação

1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Ribeirão Pi-

res
12 Localização (sede): Rua Miguel Prisco,
288, Ribeirão Pires- SP
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, .a até
36.017.81 OTN.
22 ~ .Objeti\ro:_AquiSiÇão de equipamentos para limpeza pública e implantação de usina de reciclagem e compostagem do lixo.
23 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortização: 12 (doze) anos.
2A Encargos:Jurosde_3% aoano,-cobrados
trimestralmente, sendo o saldo devedor re<;~jus
tado de acordo com o índice de vari_aç_ão qas
OTN.

2.5 Condições de Liberação: O financiamento
será liberado em parcelas, de acordo com o _cronograma a ser apresentado.2.6 Garantia: VmcuJação de parcelas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias -ICM.
2. 7 Disposotivos Legais: Lei Municipal n<?
2.702, de outubro de 1985.
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SegUndo a Caixa Económica Federal, a operâção é técnica e financeiramente viável, enquadrando-se nas normas operacionais do Fundo
de Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS.
NQ m_éritO,--º pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância sodal do projeto.
Nos tennos da .Resolução n" 1, de 1987, que
estabelece non:nas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléi_a_Nacional Constituinte.__çpinamos favoravelmente .sob os aspectos económico, financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguint~:
PROJETO DE RESOLUçAO N• 88. DE 1987
AutXIriza a PrdéituraMunldpal deRJ>el.

· rão"""" (SP) a coo- operação de cré-

clto no valo< c:on-espondente em auzados,
a36.017,81 OIN,junto à CabraEconômlca
Federal.
O Senado Federal resõive:Arl 1~ É a Prefeitura Municipal de Ribeirão
Pires (SP), nos termos do art. 29 da_ Resolução
rt' 93n6, alterado pela Resolução n9 140/85, ambas do Senado_Federal, autorizada a contratar
operação de crédrto no valor equivalente, em cru·
zados, a36.017,8I OTN,juntO à Caixã EConómica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social~ FAS. A
operação "de- crédito.destina-se: à aquisição _de
eqúipamentos- jiara limpeza pÜblicli .e implanta~
ção de usina de reciclagem e compostagem de
lixo. . _ .
.
Art 29 Esta ResoluçãQ entra em vigor na data
de sua P,ublicação.
É o parecer, Sr. Presidente.

de Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS, a
seguinte operação de crédito:
Carac:teristlc:as da Operação
1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Ribeirão Pi-

res
12 Lo_calização (sede): Paço Municipal- Rua
Miguel Prisco, 288 Ribeirão Pires - SP.
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a atê
32.076.20 OTN.
22 - Objetivo: Implantação do Mercado Muni- cipal do Produtor.
- 2.3 Prazo:_ Carência: até 1 (um) ano. Amortização: 4 (quatro) anos.
2.4 Engargos:Jurosde3% ao ano, cobrados
trimestralmente, sendo o _saldo devedor reajustado de acordo com o Úldice de variação das
OTN.

2.5 Condições de Liberação: O finanCiam-ento
será liberadq em parcelas, de acordo com o cronograma a ser apresentado.
2.:6 Garantia: Vlllculação de parcelas do Imposto sobre Orculação de Mercadorias -ICM.
2.i- Dispositivos Legais: -Lef "Múnicipàl n~
2.702. de 23 de outubro e I 985.
Segundo a caixa EOOnôridca Federai, a operação é técnica e financeiramente viável, enquadrando-se nas normas operacionais do Fundo
de Apoio ao DeseOvolvimento Social- FAS.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merec.ido a aprovação da Casa,
tendo- em vista a relevánd3 so_dal âo projeto.
Nos termos da Resolução n9 1, de I 987, que
estabelece normas .de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o perfodo de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos econômfco, fmanceiro e legal da matéria
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Men~gem, nos termos do seguinte:

a

O SR. PRESIDEI'ITE (João Lobo)- Em discussão o projeto em turno único._(Pausa.}
Não havendo quem peça a palavra, encerro
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 89. DE 1987
a discussão.
-- Ei':lcerrada a discussão realizar-se-á a VO!ação
AUtorim a Pr<feitura-Mimlc:ll>ill-de Rlbâda matéria na sessão seguinte, nos termos do
tão PRo (SP) a coo- operação de créart. 7' da Resolução n"' 54/87.
clto no wlor uaJespoudente, em aumdos,
O SR. PRESIDEI'ITE (João Lobo)- Item
a 32.076,20 OIN,junto à Cabra l:miiÔiiiilca
13:
FederaL
__:__t-\eo...gem n• 532. de I 986 (n• 730186.
_ ~
OSenado_ F~Qera1 resolve:
na orlgem), relativa à proposta para que seja
Arl 19 É a Prefeitura Municipal de Ribeirão
autorllada a Pre"feitur8 Municipal de Ribeirão Pires (SP), nos termos do art. 29 da Resolução
Pires, Estado de São Paulo, a contratar opera- n9 93n6, alterada pela Resolução n9 140/86, amM
ção de crédito no vaJor correspondente, em bas do Senado Federal, autorizada a contratar
ouzados, a 32.076,20 Obrigações do Tesou~ operação de crédito no valor equivalente, em cruM
ro Nacional- OTN. (Dependendo de pare- zados a 32.076,20 OTN,junto à Caixa Econômtca
cer.)
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo
De acordo com o ait. 69 da Resolução n9 1, de Apoio ao Desenvolvimento Sociai-FAS. A
de 1987, designo o nobre Senador Nelson Wede- operação de crédito de~él_w_~ à im_plantaç~o do
kin para proferir o parecer sobre a Mensagem, mercado Munidpal do Produtor no Município.
Art. Z' Esta Resolução entra ~-vi_gor na data
ofer~eitdo o respectivo_pr~j~ de re_solução.
de sua publicação.
· __
·
O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB - SC.
É o parecer, Sr. Presidente.
)?'ara emi!if parecer.) ~Sr. Presidente e Srs. SenaO SR. PRESIDEI'ITE (João Lobo)- Em dis·
dores:
Com a Mensagem n9 532, de 1986, o Seri.hõr cussão o ·projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça-a palavra, encerro
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal Solicitação no sentido de que a discussão.
Encerrada a discussão, realizar-se-á a votação
a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires (SP)" seja
autorizada a contratar, junto à Caixa Económica da matéria na sessão seguinte nos termos do
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo art. 79 da Resolução 09 54/87.
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Art. 2 9 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.

Olídon•s!.ÍO, de 1987 (n•322/87,naorigem),
relativo à proposta para que seja rerratificada
a Resolução W 250, de 1986, que autorizou a
Prefeitl.lra Municipal de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gereis, a c:ontr.rtar operação de crédito
no valor de Cz$ 372AQO.OOO,OO (trezentos e setenta e dois milhões e quatrocentos mil cruza~
dos) (dependendo de perecer).

O SR. PRESIDEI'ITE (João Lobo)- Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem pe-ça a palavra, encerro
a discussão.
Enterrada a discussão, reaJizar-se-á a votação
da matéria na sessão seguinte, nos termos do
art 7" da Resolução n" 54/87.

14:

Nos termos do art. 6• da Resolução n• I, de 1987,

designo o nobre Senador _Ronan Tito para proferir
o perecer, oferecendo o re.pectivo projeto de reso-

_lução.
0 SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com o Oficio "S/20 de 1987, o Sr._ J?refeito
Municipal de Belo Horizonte (MG) solicita a rerrati-

ficação da Resolução n9 250, de 22 de setembro
de 1986,--que autorizou aquela Prefeitura a con-

tratar operação de crédito no va1or correspondente a Cz$ 372.400.000,00 (trezentos e setenta

e dois milhões e quatrocentos mil cruzados).
Trata-se, portanto, de um simples suprimento

legislativO que permitirá ao pleiteante controlar
a referida operação de crédito sem ônus da desvaJorizaçao -da moeda, a fim de que o projeto a
ser financiado·continuetécnica e financeiramente
viável.
Genericamente, entendo _que as atJtmizações
concedidas aos Estados e municípios pelo Senado Federal em cruzados, sem a necessária correspondência em OTN, e que_ainda não fqram contratadas, devam ser rerratificadas, sem maiores'
exigências, já que não se muda a essência, a naturem nem as condiçõ_es financeiras reais das _operações.
No mérito, a matéria já recebeu_ O ref~ndum
da Casa, quando da sua apreciação original, tendo
em vista o seu largo alcance s6cio-econômico·-para aquela municipalidade.
Assim sendo, nos termos ~ Resolução n"' 1,
de 1987, acolhemos o pedido, visto ser jurídico
e constitucional, nos termos do serguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 90, DE I 987

Renatilka o Projeto de Resolução rr250,
de 1987.
O Senado Federal resolve:
O ai1:. 1,. da Resolução n" 250, de 22
de setembro de 1986, passa ã vigorar com a seguinte redação:
Art. 19

"Arl 1~ É a Prefeitura MunicipaJ de Belo
Horizonte (MG), nos termos do art. 3?_da Resolução n"' 93~ de 11 de outubro de 1970,
do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 3.500.000 (três milhões e
quinhentos mil) OTN, junto ao Banco de Crédito Real_ de Minas Geral~ S/A, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional
da Habltação--l'!NH, hoje CEF, destinada à
execução de obras de canalização de c6rregos, implantação e pavimentação de avent~
das; no municfpio." ---

O SR. PRESIDEI'ITE (João Lobo)

15:
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Federal, autorizada a contratar operação de
crédito no valor co~spondente, em cruzados, a 80.000 (oitenta mil) _OTN, junto ~o_
Banco do _E_ãta_do do Rio Grande do _Sul_ S.A.,
este na _qualidade de agente financeiro do
Banco NaciQna1 da Habitação - BNH. hoje
Caixã Ecóllõffiica FederaJ, destinada à implantação de sistema viário, sistema d~ drenagem e águas -pluviais."

Art- 2° Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação:
É o parecer, Sr. Presidente.

Ofiçio n• S/21, de 1987 (n• 125/87, na origem), relativo à proposta para que seja retificada a Resolução n" 337, de 1986, que autorizou a Prefeitura Municipal de Canela, Estado
__ , dp Rio Çirande_do Sul, a coritratar operação
.__ d.e crédito no valor de Cz$ 6.881.915,00 (seis
milhões, oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e quinze cruzados) (dependendo de
-parecer).

O SR. PRESIDEI'ITE (João Lobo)- Eni discusSão o projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão_ a votação da matéria
reaJizar-se-á na sessão se-guinte, nos termos do
art. 7" da Resolução n9 54/87.

Nos termos do art. 6" da Resolução n" 1, de
1987, designoonobreSenadorPompeu de Souza
para proferir o parecer, oferecendo o respectivo
projetõ de resolução.

16:

O SR. POMPEU DE SOUZA (PMDB- DF.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente e SrS. -Sena~_
dqres:
.
CorrtoOfido Sl21 de 1987, o Sr. Prefeito Municipal de Canela (RS) solicita- a rerratificação da
Resolução _n9 33_7, de 1986, que aütoriz.ou aguela
Prefeítura a contratar operação de crédito no va1or
correspondente a Cz$ 6.881.9-15,00 (seisinilhões,
oitOcentos e oitenta e um mil, novecentos e -quinze
cruzados).
__
Trata-se, portanto, de um simples suprimento
legislativo que permitirá ao pleiteante COntrolar
a_ referida operação de crédito sem o ônus da
desvalorizaçãq da moeçla, a fim de que o projeto
a_ s~~: financiado continue téci"lica ê financeiramente_ viável.
, _ Genericamente, entendo que as autorizações
concedid.as aos Estados e_ MunicípioS peJO Seriado_Feder~~m cruzados, sern_ ª--nece.s.sAria__ç_orrespondência _em OTN, e que ainda não foram contratadas, devam ser rerratificadas, sem maiores
exigências, já que hão se muda a essência, a natureza e nem as condições financeiras reais das
operações.
No inérito, a matéria já recebeu o referendum
da CáSa, quando da sua apreciação original, tendo
em vista o seu largo alcance sócio-econômico
para aquela municipalidade.
__Assim sendo, nQS termos da Resolução _n? 1,
de 1987, acolhemos o pedido, visto_ ser jwídico
e cónstituciona1, nos termos do segUinte:
PROJETO DE RE§OLUç:AO_N'_91, DE 1987.

. Renatilkao Projeto de Resolução rr 337,
de1986.
- -·osenaâOFéderal resolve:
Art. J9 -o ãrt. 1 ?âa Resoluçãon9 337, de 1986,
passa a Vigorar com. a seguinte redação;

"Art. 1" E a Prefeitura Municipal de Canela_(RS), nos termos do art. 2" da Resolução
n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado

O SR. PRESIDEI'ITE (Joõo Lobo) -

-

Item

Oficio n" _5122, de 1987 (n" 207/87, naori~
gem), rel~vo â propOsta para que seja retifiC?~a a Resolução riii391, de 1986, que autoriza, a PrefertUra Municipal de Sarandi, Estado
do Paraná, a contratar Operação d.e crédito
no vaJor de Cz$ 8.5l2.0QO,OO (oitõ)nilhões,
quinhentos e doze mU cruzados) (d-ependendo de parecer).
Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de
1987, designo o Senador NeJson Wedekin para
proferir o parecer, oferecendo o respectivo projeto
de resolução.

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB -,SC.
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente:srs. Sena~
dores:
Com o Ofício 'SJ22, de 1987, o Sr. PrefeitO Municipal de Sararidi (PR) solicita a rerratificaÇão da
Resolução n9 391, de 5 de dezembro de 1986,
que autorizou aquela Prefeitura a contratar a operação de_ Ci-édtto no valor cOrrespondente Cz~
8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze
mil cruzados). Trata-se, portantO, de um simples suprimento
legislativo que permitirá ao pleiteante controlar
a referida operação de crédito sem o ônus da
desvalorização da m9'eda, a fim~e_q_ue o projeto_
a ser financiado continl,le t~nica e financeiramente viável.
Genericamente, entendo_ que as autorizações
conc"edidas_aos Estados e municípfos pelo Senado Federa] em cruzados, sem a necessária correspondência em OTN, e que ainde: nãO foram contratadas, devam ser rerratificadas, sem maiores
exigências,já que não se muda a essência., a natureza nem as condições financei("_as reais das operações.
No mérito, a matéria já recebeu o referendum
da Casa, quando da sua apreciação origina1, tendo
em vista o seu largo alcance s6cio-econômico
para aquela municipalidade.
Assim sendo, nos termos da Resolução n" 1,
de 1987, acolhemos o pedido, visto ser jwídico
e constitucional, nos termos do segttinte

a
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 92, DE 1987

Renatlflca o Projeto de Resolução
391, de 1986.

n~"

O Senado Federal resolve:

Art. )>' O art. ]'?da Resolução n"' 391, de 5
de dezembro de 1986, passa a Vigórar com a
seguinte redação:
"Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de Sarandi (PR), nos termos do art. 2~" da Resolução
Ir.' 93,

de 11 de outubro de 1976, do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000 (oitenta mil) OTN, junto ao

Banco do Estado do Paraná S/A, este na quaUdade de agente financeiro do Banco Nadona] da Habitação - BNH, hoje Caixa Econômica Federal, destinada a pavimentação asfál.tica, galerias pluviais, meios-fios e sarjetas."

Art. 2 9 Esta Resoluç_ão entra e_m_vlgor na data
de sua publicação.

~o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Lobo)- Em dlscussio o projeto, em turno ónico. (Pausa.)
Nio havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
realizar~se-á na sessão seguinte, nos tennos do
art. 79 da Resolução n<:> 54/87.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -
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reza nefn as condições financeiras reais das operações.
No mérito, a matéria já recebeu o refemndum
da Casa, quando da_sua apreciaçãO original, tendo
em vista o seu largo alcance sócio-e_conômico
para aquela municipalidade.
Assim sendo, nos termos da Resolução n 9 1,
de 1987, acolhemos o peq.ido, visto ser jurídico
e_constituc::ional, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO l'!• 93, DE 1987
Renatilk:a o Projeto de Resolução n" 35,
de 1987.

O Senado_ Federal resolve:
Art. 19 O art. 19-da Resolução n~ 35, de 7
de maio de 1987, passa a vigorar com a seguinte
redação:
-~·Art. 19 É a Prefeitura MuÍ"Ucipal de Arapongas (PR), nos termos do art. -29 da Resoluçã_o no 93; de 11 de outubro de_ 1976, do
Senado Federal, autorizada a corifratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 80.000- (oitenta mil) OTN,
junto ao Banco do Estado do Paraná SA,
- este na qualidade de agente financeiro do
Banco Nacional da Habitação - BNH, hoje
Caixa EConómica Federal, destinada à pavimentaçao asfáltica, galerias pluviais, meiosfios e sarjetas."

Item

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

Oficio n 9 S/23, de 1987 (n<:> 622/87, na ori~
gem), relativo à proposta para que seja retificada a Resolução n9 35, de 1987, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Arapongas, Estado
do Paraná, a contratar operação de crédito
no valor de Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões,
quinhentos e doze mil cruzados}. (Depen~
dendo de parecer.)
Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1/87,
designo o nobre Senador Áureo M.ello, para proferir o parecer e oferecer o respectivo projeto de

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Em
discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a diScussão.
.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
realizar-se--é. na sessão seguinte, nos termos do
art. 79 da Resolução n9 54, de 1987.

17:

resolução.

O SR. AOREO MEI.LO (PMDB - i'M. Para
proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-

res:
Com o Ofício S/23, de 1987, o Sr. Prefeito Municipal de Arapongas (PR) solicita a rerratificqção
da Resolução no 35, de 7 de maio de 1987, que
autorizou aquela Prefeitura a contratar a operação
de crédito no valor correspondente a Cz$
8512.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze
mil oruzados).
Trata-se, portanto, de um simples suprimento
legislativo que permitirá ao pleiteante controlar
a referida operação de crédito sem o ónus da
desvalorização da moeda, a fim de que o projeto
a ser financiado continue_t_écn_iça_e financeiramente viável.
.
Genericamente, entendo que as autorizações
conc:edidas aos Estados e municípios pelo Senado Federal em cruzados, sem a necessária correspondênda em OTN, e que ainda não foram contratadas, devam ser rerratificadas, sem maiores
exigências, já que não se muda a essência, a natu-

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - Está
esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mal,U""
Benev:ides.

O SR. MAURO BENEVIDE6 (PMDB- CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr._Presidente,
.Srs. Senádores:
O atendimento, pelo Sistema Financeiro I':iacional, das microernpresas brasileiras, apesar do empenho govêmamental, vem-se defrontando com
algumas dificuldades, que exigem ação pronta
e eficaz do Banco Central do Brasil.
Através da Carta-Circular n 91.650, que, de certa
forma, dificulta o cumprimento da Resolução n"'
1335, p BACEN, sem o desejar, criou embaraços
a alguns estabelecimentos de crédito, que neces-sitam d_e suprimento para melhor atender à sua
riumerosa clientela, classificada como mlcr~presários.
.
No Ceãrá; o Banco do Nordeste e o próprio
BEC carecem de apoio financeiro para acolher
a demanda· de seus respectivos tomadores, daí
terem a Federação das Indústrias e o Centro Industrial (CIQ dirigido apelo ao Dr. Fernando Milliet de Oliveira, reclamando a imediata coJabo..
ração do Banco CentraJ, representada pela con-

cessão de disponibilidades imprescind""rveis à correta operacionalização do programa.
De ambas as Entidades e subscrito por seus
Presidentes Luiz Esteves Neto e Cândjdo dª Silveira Quinderé, recebi, hoje, o seguinte telex sobre
o assunto:

"EXCELENlÍSSJMO SENHOR
SEI'IADOR MAURO BENEVIDES
SENADO FEDERAL

BRASfLJA
A Federação das-Indústrias do Estado do
Ceará acaba de tomar conhecirnento d.e que
o Banco do Nordeste_ do 6rasil está virtualmente impedido, por insuficiênc::ia de fundos
adequados, de conceder às microempresas
- e aos pequenos e médios empresáriOs ·os
benefícios Previstos na Resolução n9 1..335,
de 10-6-87, do Banco Central.
Tal ocorre porque, em face de suas caractetístic_as_institucionais, o BNB dispõe_ de depósitos à vista e a prazo em montante relativa-·
mente modesto, em relação _ao volume de
seus recu(sos globais. Segundo fomos -informados, os recursos mobilizáveis imediatamente pelo banco para. as operações da Resolução n~ 1.335 mal alcançariam Cz$ 150
milhões (4,por cento sobre depósitos do ban-co somados aos suprimentos passiVeis de
serem obtidos junto ao BACEN), contra ne~
cessidades da ordem de Cz$ 2. bilhões (somente as microempresas requerem Cz$ 600
milhões).
A solução de problemas dessa natureza
foi adequadamente prevista no ·item XII da
Resolução n9 1.335, no qual foi aQmitida a
transferência de limite das instituições financeiras onde houvesse sobra de recursos para
aquelas que necessitassem de fundos adicionais. Contudo, ce~ recente Carta-CirCl!lar 09 ·
1.650 de 8-6-87, DO BACEN, alterando surpreendentemente o espfrito e a letra de que
dispõe a Resolução n91.335, onde, conforme
estipula o citado _item_ XII, s~ prevê que a
transferência de limites entre bancos se fará
"a critério do Banco Central..-, adota o ponto
de vista de que_esse remanejamento e fundos
dependem de negociação entre os bancos,
de forma que aqueles com sobras "cedam"
suas cotas de recolhimento compulsório nao
utilizadas aos bancos carentes de fundos. Em
verdade, isso significa apenas que os bancos
que, por suas cara_cterísticas comerciais, não
financiam as empresas menores, estão dispensados de recolher ao Banco Central c;)s
4 por cento sobre os_ seus dep6sitos, consoante prescrito na Resolução n 9 ]335, sendo substituidos, nessa obrigação, pelos bancos, como o BNB e o~ e.stabelecimentos
oficiais, que emprestam· em grande escala
às empresas de pequeno porte.
E, 0--que é de pasmar, essa incompreensível conc~ssão é fejta, ao que se pode depreender, sem sequer cancelar, em relação
aos bancos assim privilegiados, os favores
fiscais outorgados a todos os bancos no que
se refere ao pagamento de imposto de renda
sobre 75_ por cento dos se1,15 lucros, no primeiro semestre de 1987. Estamos certos de
qUe as autoridades mo"(letárias de maior responsabilidade não se aperceberam da n~ali-
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dade e iniqüidade dos termos da

Carta-Cir~
n~'

cular n"' 1.650, que mOdifica a Resolução

1.335, privilegiando certos bancos e tomando inviável a aplicação das normas da Resolução n"' 1.335 por parte do BNB e outras

instituições que realrrl.ente apóiam grande
massa de empresas menores. São necessárias, asslm, providências urgentes para que
se restabeleça, em sua plenitude, o disposto

no item XII da Resolução n9 1.335, assumindo
o Banco Central, imediatamente, o seu papel
de coordenador e árbitro da util~aç_ão__dos
fundos decorrentes do recolhimento de_4 por

cento sobre os depósitos a vista e a prazo,
a que estão sujeitos todos os bancos, sem
exceções.

' Na verdade, os recursos oriundos do dep6-sito compulsório, segundo se depreende da

Resolução

n~"

1.335, constituem um fundo

de refinanciamento do microempresário e da
pequena e média empresa e deve ser administrado única e exclusivamente pelo Banco
Central, não tende!>_ cabimento subordinar a
sua utilização a entendimentos entre bancos,
porque isso descaracteriza e invalida o programa.
Dentro desse espírito, os empresários cearenses, e certamente os de todo-º Nordeste,
esperam que o Banco Central estude e determine o necessário remanejamento de fundos, para que o BNB, um dos principais financiadores da microempresa e da empresa
pequena e média possa proceder às composições de débitos com seus clientes de~~
categorias. Luiz Esteves Neto - Presidente
da Federação_ das Indústrias do Estado do
Ceará - FIEC - Ca:ndldo da Silveira Quinderé - Presidente do Centro InduStrial do
Ceará...:.:.ac.··

Srs. Senadores, ao retransmitir, desta tribuna,
o apelo em favor dos microempresárlos de meu
Estado, certo estou de que o Dr. Fernando Milliet
de Oliveira adotará, com presteza, a medida postulada, viabilizando, sem distorções, o atendimento indicado na mensagem telegráfica ora levada
ao conhecimento do Senado Federal.
O Banco_ do Nordeste e o Banco do Estado
do Ceará merecerri a ajuda do BACEN, na fonna
agora pleiteada. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -

cedo a palavra ao nobre Senador Mário

Con-

Mai~

O SR. MARIO MAIA (PDT - AC. Pronuncio
o seguinte discurso.) Sr. presidente, Srs. Senadores:
Passo a ler manifesto que várias entidades encarregadas d~ anistia apresentaram à consideração da Assembléia Nacional Constituinte, para
que fique registrado nos Anais desta Casa:
Srs. Constituintes,
~ dificil imaginar que, no texto da próxima
Constituição, deixe de existir o a_rtigo que
conceda anistia ampla, geral e irrestrita, como única forma de reparar os sofrimentos
dos que conheceram de perto a brutalidade,
em toda a sua extensão, dos regimes auto-

ritários.
Afinal, o que estamos a demolir é o casarão
do terror, em cujas paredes ficaram gravados
as ressonâncias dos gritos e as manchas do
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sangue _daqueles que padeceram violências
sabilidades da missão histór_ica exef(:ida por
nas mãos de criminosos impunes, para, em
Vossas Excelências, para que tenhamos, nós,
lugar da terrível reminiscência, construirmos
no universal consenso~ o direito de viver couma nova casa, onde há de triunfar a libermo cidadãos d~ Uma Pátria livre e de partidade com justiça.
·
cipar, com energia e fé inquebrantáveis, do
Estamos, de fato, a desconstituir a incomutrabalho honesto-a que tódos estamos vincunicabilidade das prisõ~ arbitrárias, a solidão
lados, em_ nome das instituições democrá(lo eXI1io, as cassações de mandatos políticos,
ticas e do _dese_nvolvimento do nosso _País.
as demissões imotivadas, as hwnilhações
Brasília, 29 de junho 1987. --AMPLA das torturas, as lembranças de nossos filhos
João FerreirÇt da Silva-FADA-Federação
volta~as para os lares invadidos, a inteiVendas Ass. Defesa da Anistia ~ ACIMAR - ç_ão nos Sindicatos, as ocupações militares
Ass. Civis e Militares ApoSenta-dos e_Reforem nossas Universidades, o desaparecimenmados UMNA - União dos _Militares nã_o
to e a morte de companheiros queridos.
Anistiados- AMINA -Ass, Militares Incom_Encontramo~nos reunidos, hoje, nesta Aspletamente e n~.· . . ;anistiados - CRIA- REsembléia Coiistituinte, por ter havido o golpe
MANESCENl'ES DE ··o PETRÓLEO É
militar de 1964 contra ~s nossas iristituições
NOSSO'" _Moáci< Rodrigues "Santo~ ,.--- ADdemocráticas. Em conseqüência da ditadura,
NAM - Ass. De\ridcr?tÍCa Nacionalista dos
o País sofreu implacável processo de endiviMilitares.
.;"
·
damento, com ampliação dramática do núEste, Sr. Presidente, o çlocumento que desejava
mero de pessoas condenadas ao plano de
fosse inserido nos Anais do Senado da República.
miséria absoluta. Sobrevieram passagens inEra o que 'tinh~ a dizer, Sr: Presidente.
desejáveis, a exemplo de o confisco de salários, o empobrecimen~ dos funcionários púO SR. PRESIDEI'ITE,(João Lobo)- Conblicos. o aumento da violência na cidade e
cedo a palavra ao nobre Senador Lourival Bap-no campo, com o adiamento da solução para
tista ..
a refo'nna agrália. Os problemas relacionados com a saúde e a educação do povo foO SR. LO<IRIVAL BAPTISTA (PFL -SE.
ram considerlifVelm~nte agravados, a par do
PronUJJcJa o_s_eguinte discurso.)- Sr. Presidente,
estímulo à impunidade e à corrupção. Enfim,
Srs. Senadores:
intimidado, o povo refugiou-se no silêncio
A posse do Ministro Evandro Gueifos Leite na
da Nação.
Presidência do Tribuna] Federal de Recursos O que restou, então, dessa amarga expeocorrida no dia 23 de junho passado - foi wn
- riência? Qual a Lição que deve ser aprendida?
acontecimento digno de registro especial, em face
Sinceramente, acreditamos que o único
de sua relevância, brilhantismo e indiscutível resexemplo edificante dessa época, digno de
sonância.
registro, consistiu na resistência dos que se
Representando o Senador Humberto Lucena,
opuseram a essaS práticas condenáveis e a
Presidente do Senado Federal, compareci à solep
luta dos que tomaram possível a Convocação _ nidade da referida posse, excepcfonalmente conda Constituinte.
corrida- observando-se a presença, entre outras
Por essa razão, é indeclinável que, entre
pe{sonalidades, do Dr. Saulo Ramos, COnsultoras normas e -disposições na nova ConstituiGeral da República, representando o Presidente
ção, haja o reconhecimento a essa página
José Samey, do Ministro Presidente do Supremo
de grandeza e coragem, para que as futwas
Tribunal Federal, Rafhael Mayer, dos ministros ingerações se capacitem de que, entre tantos
tegrantes dos Tribunais Superiores; do Ministro
erros, tanta fraqueza e tanta covardia, houve
de Estado Marcos Freire, da Reforma Agrária, dos
alguns homens que souberam honrar o juraGenerais Leônidas Pires, Ministro do Exército, e
mento de defender a liberdade de seu povo.
Ivan de SOuza fv\endes, Ministro-Chefe do Serviço
O instituto da anistia é o instrumento mais
NacionaJ de Informação (SNI); do Procurador-Geadequado e legítimo pára resgatar essa lemra] da República, Sepúlveda Pertence, a1ém de
brança e reintegrar nos seus antigos projetas
grande número de parlamentaces, autoridades,
de vida os patriotas que se bateram contra
advogados e jomaJistas.
o arbítrio. Os que apoiarem esta idéia estarão
Não poderia deixar de acentuar a minha satisfacontribuindo -para incorporar à futura Carta
ção, no momento em que o ilustre Ministro Evana mensagem de repúdio a todas as modalidro Gueiros Leite, ao assumir a Presidência do
dades de opressão impostas Pelos regimes
Tribunal Federal de Recursos, atinge um dos ponautoritários.
tos culminantes de sua admirável trajet6ria como
Vem a propósito ilustràr o nosso tema com
jurí~ consagrado pelo seu imenso valor pessoal,
o pensamento doutrinário de Temístodes
projetando-se, no cenário nacional, como rilais
-- Cavalcanti sobre a abrangência do concreto
um dos expoentes da notávcl farnilia Gueiros, que
-de coNsmdiÇÃO; pelO mestre assim defise dedicou, de corpo e alma, aos diversos setores
nida: "A lei de todas as leis, que fixa a estruda CiênCia Jurídica, tanto nó conCernente aos estura política do País, o mecanismo das insti~
tudos de natureza científica e técnica, como no
tuições, os direitos in_diviçll,a_ais, sociais e polítiexetcícic:fda advocacia.
cos dos cidadãos, as garantias da economia
e do trabalho, e o respeito ás normas jurídicas
Estimãriá mencionar, espeCificamente, Nehee políticas, que serveJT). de .fundamento às
mias, Esdras, Eraldo, Rubens e Hélio Gueiros, que
instituJções. Suas normas são supremas em
me habituei a estimar e admirar cq~emplares
relação ao tempo e ao espaço.'
de homens de bem, cônscios ãas responsabi_ Cot1f1a.mos, pois, n~ sentimentos de: justilidades, sempre a serviço da justiça social e do
ça_ e de amor à verdade, ineren~ à_!l res_ponbem-estat da comunidade.
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Oriundos de uma tradicional família do interior

de Pernambuco, os Gueiros, desde cedo, se destacaram pela rigorosa formação religiosa e cultural,
como educadores, administradores e mestre_s do
Direito, deslocando-se, alguns, para outros Estados, onde conquistaram as mais a1tas posições,
à semelhança do recém-empossado Ministro
Evandro Gueiros Leite, e do ex-Senador e atual
Governador do Pará, Hélio Gue.iros.

Cumpro, também, o dever de enaltecer a personalidade do Ministro Laura Leitão, que encerrou
a sua administração como Presidente do Tribunal
Federal de Recursos (TFR) prestigiado

Junho de 1987

DIÁRIO DO_CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

peJo res-

peito, admfração e estima: dos seus ilustres pares
e de todo o funcionalismo do Trlbt,mal.
Amigo de muitos anos e meu colega na Câmara
dos Deputados, Lauro Leitão, independentemente da sua fecunda gestão no Tribunal Federal
de Recursos, prestou os mais assinalados seMços
ao Pais, evidenciando em todas as áreas da política, da Administração e da Justiça, por onde transitou, os atnbutos de uma persona1idade caracterizada pelo ta1ento, invulgar cultura, competência,
capacidade profissional e inexcedível probfdade.
Felicito o Ministro Evaridro Gueiros Leite, formulando, ao ensejo, votos de fecunda adm~I"!!S- _
tração.
M mesmo tempo, solldto a incorporação ao
texto deste breve pronunciamento do magnífico
discurso que proferiu, ao assumir a Presidência
do Tribunal Federal de Recursos (TFR), doeu~
mento de valor permanente, onde se evidenciam
a sua vocação jurídica e exCepcional grande cultura, simultaneamente cçmo pensador e juiz.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SE·
NADOR LOURIVAL BAPTISTA EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
DISCURSO DO MINISTRO EVANDRO
GUEIROSLEITE

TRANSIÇÃO
Como juiz deste -Tribunal, que continuo sendo,
deixo agora de ministrar justiça para administrálo, como se fosse um templo e eu o seu humilde
e dedicado Levita.
A transição não é tão simples, como poderia
transparecer da aparência gráfica das palavras ministrar e administrar, mas sensivelmente frustrante.
De fato, com apoio ha analogia metafórica, asseguro que o julgar é sacerdócio, é devoção, é
entrega, enquanto o administrar tem conotação
secular, profana e leiga.

individualidade sob observação e coletiviza-se,
lembrando o tema do John· Donrie: "Do man is
an island, for whom the bells toli".
Este é o modelo dos chamados pragmáticos
do pensamento grego, do homem normal, socialw
mente integrado, que, para a sobrevivência grupal,
externa a consciência do Direito e a necessidade
do modelo áico.
Não posso negar, contudo, que os sinos da
frustração judicante retinem dentro da alma, por
já ser hoje passado o· que foi presente ontem.
Uni esciitõr enidito chamaria a esses sintomas
de confusão de sentiinenfos. -diagnóstico razoável.
Tram-se~~ é ~dente, de um estado de melancolia resultante da transição, pois a convivência
diutuma com a ministração da Justiça continua
sendo para mim vida ·e paixão, tanto que intimamente relutava em trocá-la pelo elitismo da classe dos homens políticos, que dirigem e administram.
-

- Isso tambéoi pode ser fnito de reminiscênCias,
que certas pessoas condenam porque não são
poetas. Aristóteles dizia que a poesia é um entusiasmo e l,lm ~opro divin9s..
Pern_:~-m:me_ éJQ>li~al-.

ManuelBandeira falava da casa do seu avô, na
Rua da On[ão e diziã: _"Nt:l_nca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de etemida-

de·• (2 ).

_

.

E(Jue ele ~.arreceiava da morte, embora tenha
falecido com bastante idade. No seu poema Preparaçáo paTa a Morte o sentlriler\to é claro: ''Tudo menos a nlorte"(2). _Vinícius de Moraes, nl!ma crónica dedicada ao

aro, dá a impressão de que não gostaria de ficar

ve1ho. Dizia que o avô Moraes, que lia Michel Zevaco-com-ele, era um fenômeno de velho! Mas não
qualquer velho, mas sim um ancião esPetaCular

(')_

o tneu avô FranciscO-de cãr:valho GueiroS, forte
e bom, fazia justiça social, na feira, aos sábados,
por meio de acordos. As questões agrárias, ele ·
próprio as· résolVia, !\iempre amparando o direito
do mais fraco, com profundo sentimento de justiça.

E dizia para nós;
"FoJ!lief!l;.~e ·em

Direito e fiquem em Ca-- nhotinho defen9endõ a pobreza."

Essa exortação foi atendida por NEHEMIAS,
ESDRAS, ERAillO é eu:
Demorei a acostumar-me a esta nova realidade,
mas agora estou pronto, como se levado pelo
ensinamento platónico de que falei. Da trajetória
como translação de sentido, apoiada em metáw
foras de saida, de ascensão, de passagem e
de mudança.
-

Lembro a parábola do juiz _iníquo, em que CfiS..
to, embora apresente a justiça humana como tardia, coloca-a, porém, à altura da sua própria Justiça, citando o ex.emplo da viúva importuna, mas
que por isso mesmo conseguiu a sentença esperada. Disse Ele então: "Não fará Deus justiça aos
escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora
pareça demorado em defendêwlos?"( 1 ).

EJas perfazem um só- trânsito, equivalente a
uma mudança de estado em que deverei persew
verar.

Mas, quando alguém é escolhido por tantos.
passa a ser um pouco de cada um. Deixa a sua

Por isso, acrescento, não tenho motivos para
desassossegos. Nem receio que aJgum crepús-

culo trafegue_ em noss9 meio. Este_ Tribunal jamais será posterid_ade de fatos e de homens, ef11bora os acontecimentos revelem_ a pi:Oximidãde
de ampla transição institucional
EsperamOs, porém, que, no propósito de aconselhável evolução do nosso_ organismo jurídico,
observe-se o sábio conselho de JHERING (''~): que
a produtividade da História e do Direito não se
realiza naquilo que esse orgarilsmo consome,
mas sim no que ele _di.Qere.

n

Dei Vecchio
esclareceu que é válido modificar certos organismos Ou institutoS, se há deca~
dência ou involuÇão que correspondam ao diminuir do valQr real das razões que lhes deram vida.
Mas é prudente precaver-se dos juizos precipitados sobre o mérito dessas modificações.
Tenho apenas receio que a simples mu_dahça
de nomes, o aumento do número de membros
ou a criação de novos Tribunais_ não venham soJu~
cionar os problemas da nossa Justiça, os quais
predispõem os jurisdicionados contra ela, desinformados que são sobre a sua qualidade de_ Poder
sem força na Espada ou no Tesouro.
Alguns são acusadores extremados e sistemáticos, que a chamam de justiça burguesa, de
modo depreciativo, evidentemente. Mas o despreparo e a inSidia, embora irritantes, não constroem,
mesmo que isso- se faça em nome da_ democrada, a vitoriosa forma de go~E?mo da polis,
que eles querem sem a.s_sembléias nem tribunais.
Lembro que os sofistas, aqueles da antiga filo-é qu~ che_gav"!!!l: a _esses extremos.
TRASft4ACO, pOfeX:ertfplo, dizia ser a Justiça ''nada mais do que o favorecimento do mais forte".
GÓRdiAS __e _CÁUCLES·chegava·m a coÍifUndir
Justiça com Direito, e ei1sinava que o Dkeito nada
mais era do que aQuilo que "convém ao mais
forte". Eles criticavam o· governo democrático e
afirmavam que "a igualdade de todos se traduz
na opressão da minõria" (s).
ser~_ helêr:tica,

~s. o que pensar deles, que proclarnav_am a
inconsistência da:s cojsas e abandonavam o ponto
de vista do ser e da veidade? ÂdvogaáOS seril
ética, sustentavam eles que "QuantÕ pior a causa,·
melhor". Segundo GOMPERZ, os sofiStas eram
tidos como semijomalistas e semiprofessores f),
pois escandalizavam_ os helênicos mais do que
os informavam ou edUcavam._
~Já escreVi antes (8 ) que não pode haver, nos
tempos atuais, para o Judlciário, o Legislativo e
o Executivo, um único tipo ln aetemum. Citei,
em tema histórico, a opinião de WILSO.ti: 'The
Constitution Was not_meant to hold the Govemment back to th_e _time of horses and .wagons".

ISso quer dizer, quanto ao Podef JUdiciário, que
deve fugir ao vezo da atual ortpdoxia Uberal, da
sentença clássica, individual, e abrir camiQho para
os precedentes, as sentenças normativas, a jurisprudênda vincularite, aos atoS quase-legislativos
e aos ates plenamente legislativos.
O sistema jurídic~ domin~te impõe, porém,
o tipo de sentença clâ_ssica, isto é, aquelas decisões que não estendem os seus ereitos a1êm dos
litigantes. Hoje deve ser dito e prOclamado que
os Poderes somente se definem sob o ponto de
vista fonnal ou orgânico, pela estrutura e com-'
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petênda que lhes tenha dado determinada organização constitucional.
O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, recebeu delegação constitucional de competência

para legislar erga omnes no seu Regimento Interno. E assiin introduziu no noss_o sistema jurídico
o instituto do certlonui do direito norte-americano.
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Todavia, as suas decisões n_ão ª~constituíram,
apesar disso, em precedentes vinculantes e obrigatórios como normas, a exemplo do_ que ocorre,

também, na Inglaterra e no

Cana_~4; _9u

como

já existia no direito lusitano, ao tempo dos Assentos da VeJha Casa de Suplicação de U_sboa, sob
a chamada Lei da Boa Razão, que por sábia nos
foi trazida desde 1769, para refugar as leis roma-

"""·A vinculação aos precedentes dos tribunais superiores, conhecidos como s~re11 dedsls et
non quieta movere, evitaria um dos mais sérios
entraves à boa marcha da Justiça, que ê a recalci-

trante recusa da Administração em cumprir decisões_ judiciais interativas, as que abrangem uma
coletividade de partes ou a solução de problemas
comuns. Exige-se sempre a decisão em hipótese
e o esgotamento de todos os graus de juri$4ição
disponíveis, em pura perda de trabalho, despesas
e tempo.
Temos avançado de algum modo, aqui e ali.
6~625/80 -~ que s!lprim_iu
o duplo grau de jurisdição nos cas95 de alçada
- ajudou-se a desbasté)r a pauta deste Tribunal.
Também através da edição de súmulas, muitos
casos_Sâo resolviÇos_ por simples decisão do ReJater. Já se conseguiu atê mes_~_p ~gullibrar a avassaladora distribuição de processos novos com o
seu pronto julgamento.

Assim, com a Lei n9

Na presente fase de transição institucional, o~
de o desrecalque do Legislativo se faz sentir, como
contra_...ü_npulso à frustração do desempenho das
suas atividades normais e soberanas _durante tantos anos, dá para entender a necessidade, quase
fisiológica, da ocupação, pela Constituinte, de espaços vitais em todos os seJ:ores d~ vida nacion~.!
até mesmo em áreas privativas ~os demais Poderes.
Embora consideremos exagerada a previsão
de alguns sobre urna Possíve1 tomada do poder
pela Constituinte (J), devido às pressões das bases
e das cúpulas de um partido majoritário ideologicamente dividido, é bom lembrar, de qualquer
modo, que o Parlamento nao dev~ $er instrumento de grupos culturais, raciais ou econômlcos,
nem instrumento de _classes sociais, mas sim órgão de promoção do bem comum.
Em relação ao Poder Judiciário ~i tudo bem,
mas não custa nada recomendctr, a titulo de colaboração, seja observada a experiência de antigos
juristas,-como BONFANTE e-JHERING, que, opinando em favor da renovação dos órgãos legislativos, aconselhavam não se to_rnassem ineptas as
suas obras para missões sub__slancialme~ apoJi-

tlcas.
As leis, dizia JHERING, poderão amontoar-~e

como as nuvens quando o tempo é borrascoso,
mas se aquelas passam rapidamente como estas
e rião deixam sinal, não se devem enwnerar entre

'

aS: verdadeiras produções, mas entre os restos
e refugos, que desaparecem quando a História
trabalha.
Na lição de AFONSO ARINOS (10), sobre a
Intenção dern.oaática do processo, não há roêtodos jurfdicos nem políti_cos para a feitura de
__ constítUíções democráticaS. s_endo certo, apenas,
que não devem ser usados métodos antidemo-cráticos.
Ê sabido-que-todas as constituições que libertaram poVQs _do autoritarismq foram conseguidas
mediante o acordo, o conseriso e o compromisso
das correntes polftic~.
ConslliU.iÇões-mod_~roas nãq_ fogem ~s generalidades e ambigüidades, que as fazem flexíveis
e duradouras, mas sem Ideologias Ou programas.
Mas, voltemos à bansiçáo, -como tema princiPal dO discursO, em paSsos- rápidos. de uma
matena:- a OJ,Jtra menos séria e mesmo fantasio-

sa.
JORGE AMADO (n} esc:reyeu um livro chamado O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá:
Uma História de Amor, presente para o seu
filho João Jorge no seu primeiro aniversário.
]!_ uma histÓria de faz-de--conta, que envolVe
os problemas da Manhã, obrigada a acordar cedíssimo para apagar as estrelas que a Noite acende com medo do escuro; do Vento, soprador
famoso, que: vem ajudá-Ia, como por acaSo, mas
pOr se<::retã"tri.ente amá-la; e do Tempo, pai da
Manhã, Sempre em busca do que lhe fiZesse mefl.OSPesad_a a droga de sua eternidade. A história não-~ve happf end, nem atendeu
aos anseioS da Manhã, de casar-se, se lhe acontecesse amm.jar marido rico e não mais acordar
antes das onze e olhe 16. Cortinas nas janelas,
café servido na cama. Sonhos de donzela casadoirÇI., _Qut;ra a realidade- da vida, de uma fundo--_
nária subahema, de ri$dos horários..
-

Mas restQu, na sua aparente il)genuidade, a visão de dois mundoS: o mundo do era-uma-vezantigamente, nas profund~zas do passado, quando _os bichos falavam, os cachorros eram amar@dos com Iinglliça, alfaiates casavam com ppncesas e a~ oianças chegavam no bico das cegonhas; e o mundo de hoje, quando meninos e
meninas já nascem sabendo tudo e aprendem
no ventre matemo, onde se fazem psicoanalisar
para escolher, cada qual, o seu complexo préferido, a angústia, a solidão, a violência
., É, _sem dúvida, um modelo de figurada traftsiç_ão,_ colhida na.trarna e na tesSitura da colorida
fábula, ouvida- de- um ilustre- sapo Curl.ifu, velho
_çpmpanheiro do Vento, que vive ein cima de
uma pedra, em melo ao musgo, na margem ae
um lago de águas sUjas, em paisagem inóspita
- e deseJada, mas doutor em Filosofia. catedrdfico
de Lingüística e ExPresSão Corporal, cultor de
rock, correspondente benemérito de academias
nacionais e estrangeiras, ramoso em várias línguas mortas.
Posta em fala de gente não há história dessas
que resista e conserve o puro encanto.
Mas, por quê faiê-lo?_
Escolhamos o primeiro mundo, pois no limite
extremo da fantasia está a semente do bem,dificil-
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inente perceptível, mas que, transportada à região
do cognosdvel, pode transformar-se em r~atidade
vivificadora.
Preocupado, o escritor comenta: "quem sabe
se as geraÇõeS futuras- lutarão contra o vfsivel
e o fá~ exigindo, em passeatas comidos, o
escondido e'o dlfidJ?"

e

Mas o exemPlo do Vento da fábula seria a
resposta adequada.
A seu respeito circulavam rumores, mU-rmuravam-se susp~eftas. diziam-no velhaco_~ atrevido,
porque além de apagar fifós para ass_ombrG'Ir a
Noite, prosseguia na sua caçoada predOeta, de
meter-se por baixo da saia das mulheres, suspendendo-as com malévola curiosidade.

Lembro que os Beatles, aqueJ.es quatro jovens
de Liverpool, projetad_os internacionalmente em
1963 com a mUsica Sgt. Peper's Lonely H~art's
Oub Band, homenagearam ALDOOS HOXLEY
por haver esérito As Porbls da-PercepÇãó, üm
livro sobr_e ~gas alucinógenas.

E não foi por coincidência o lançamento, por
eles, de outra música com o nome de Lucy ln
Ute Sky wtth Diamonds, onde as iniciais das
principais pa1avras formam a sigla LSD, do ácido
lisêrgico.
Insuperáveis na transição musical dos anos 60,
duraram vinte anos, e para muitos jovenS de hoje
já deixaram de fazer sentido, embora afirmassem
tolamente: "Somos mais populares do que _Jesus
Cristo...
O nosso MANUEL BANDEIRA. todavia, que é
imortal de tão famoso, sendo de Jal SQrt~ rno- desta, escreveu um poema chamado Não sei
dançar, no qual tem um verso que diz assim:

"Uns, _tomam éter, outros cocajna.
Eu tomo ãlegria!"

Se VINIClUS DE MORAES ainda fosse vivo, eu
pediria a ele que escreVesse para nilffi, por seU
gentil favor, com o verbo no presente e com o
nome de juiz, a crónica que fez em homenagem
a FREDERICO SCHMJDT e que começari~ assim:
"Ele é juiz como quem se afoga."
NOTAS
(1) LOCAS, 16:2.

C2YAI5E'.RBAL JUREMA - Revlstll dtl Academia Brasileira de
Letr115, rrV, 1986. p. 42.
(3) _ViNIOUS ~E MbRAEs _- Poesia Completa e ProSll, voL únl·

oo.
(4) JHERING- Gclste des Rõmfsc::hen Rec;hts, p. 69- apud
GJORGIO DEL VECCHIO, Direito, Estado e F'il=fla, 1952, p.
332.
-(5) QIORGJb DEL V'E.CCH:Ó - Direito, EStado e- Filosofia, 1952,
p. 337.
(6) OLIYfiROS UTRENTO- Cur~o de FilOsofia do Direito, Fo·
rense, 1984. pp.-.38-40.
·- ·

(7) GOMPERZ- apud OUVEIROS

l..ITRENTO~ ob.

(6) EVANORO -GtJEIROS LEITE -

O Recurso ExtrãOrdlnilrio

dt.. p. 36.

e· a EmeTtda 2165 do RISTF, 1986, p. 31.(9) JAN KOZAK- O Assalto ao P~rlamento.
(lO) AFONSO ARINOS DE MELO FRIINCO- Processo$ Con·
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tempor.&neos de Elaboração das Corlstltuiçôes,. Revist!ls de O!n·
di!l Polf!ica, v, 27, 1984, p. 32.
(11) JORGE AMADO- O Gltto Malhado e 1!11 Andorinha Sinhá:
uma Hlstórl~:~ ele= Amor.

DOCUMENTO A Q(JE SE REFERE OSR.
DIVALDO SlJR{JAGY EM SEll PRONaNC/11·
MENTO
CEM DIAS DE T!;LEVlSÁO

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) -

Con·

cedo a palavra ao nobre Senador Divaldo
ruagy.

Su~

OSR.DIVA!DOSGRUAOY(PFL-ALPronun·

cia o seguinte discurso.) Senadores:

Sr. Presidente, Srs.

As estudantes que formam ·o grupo de danÇã,S

folclóricas da Secretaria de Educação encantam
a todos que se encontram no Teatro Deodoro.
Elas emprestam beleza e graciosidade ao espetáculo. O Pastori~ a Otegança, a Bahiana, o Reisado,

a Roda de Coco. o Guerreiro adquJrem maior
colorido no ritmo e na voz Q~lindas adoles_centes.
A harmonia do conjunto irilPressiona. Os aplausos vibrantes revelam o entusiasmo do auditório.
O Professor Pedro Teixei(a é somente alegria e
entusiasmo. Está orgulhoso e satisfeito. O sucesso compensa as longas horas de treinamento.
Ele conseguiu transmitir para suas alunas, explicando as origens e a história de cada folguedo,
que folclore é muito mais do que uma divers_ão;
é extravasamento da alma de um povo, é cultura
na pureza popular.
Nascido na Viçosa, no então povoado Chã Preta, criança ainda, captou toda a magia das festas
nataJinas, das homenagens do espírito simples
do nordestino do interior a São Joao e a São
Pedro. Enfeitiçado, assistia aos desafios dos repentístas, às vaquejadas, às cavalhadas. Essas inDuências marcaram profundamente a sua personalidade. Sessentão, permanece o mesmo apaixonado pelas suas origens. Cada encontro com
a. hoje, próspera cidade de Otã Preta é um reviver
de emo-ções mil. É um retomo à infância com
tudo que ela tem de belo.
Théo Brandão e José Maria de Melo foram seus
grandes mestres. Transformaram uma paixão no
estudo ordenado e aprofundado do folclore como
ciência. As causas da presença lusitana, indígena
e africana nas expressões musicais do povo do
Nordeste. A nostalgia o sofrimento do negro escravo emprestaram às canções, muitas vezes, não
um sentimento de alegria, e, sim, um grito de
dor.
Deraldo Campos, Secretário de Educação e
Cultura no Governo Luiz Cavalcante, apresentame, com palavras elogiosas, o que não era comum nele, ao Professor Pedro Teixeira. Eles trabalhavam juntos. Exercia, à época, a função de Secretário da Fazenda. Ao longo do tempo, o nosso
convívio provocaria, além da admiração, uma sólida amizade.
_ _ ---~ -·
.
Quando Governador de Alagoas, nomeei-o para compor o Conselho Estadual_ de Cultura. Dignificou o Colegiada com seu talento e, principalmente, com sua vivência. Cultura, para ele, não
é uma pOsição estática, contemplativa, elitizante.
Ela é ação, participação, sal, sangue, vida, é povo.
Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, p21ra
solicitar a V. Ex" que inclua nos Anais do Senado
Federal o Editorial do Jornal de Hoje, da Capital
alagoana, publicado em 25-6-87, e a Nota Oficial
da Assembléia Legislativa de Alagoas, assinada
por 23 dos 27 Deputados Estaduais que compõem o Poder Legislativo alagoano.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

A PASSAGEM, hoje, dOs cem dlas de posse
d.P Senhor Fernando Collor de Mello à frente do
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Do mesmo _modo, art 214 da Constituição da
República F ed.erativa do Brasil estabelecia:
___ "Art.__ 2J4. As Assembléias___Legislatlvas
poderão fixar a remUneração _de seus membros para vigorar na presente legislatura, observando o limite de 2/3 do que percebem,
a mesmo título, os deputados federais, excetuadas as sessões extraordinárias e sessões
conjuntas do Congresso Nadonal.

Governo do Estado, leva os alagoanos à triste
constatação de que o jovem governador não fez
. Posteriormente, a Assembléia LegisJativa, em
nada além de viajar e manter-se presente no vídeo
promulgando a emenda constitucional rr.' 20, deu
da-televisão.
Como modelo de TV, certamente o Senhor Fer· nova redação ao prefalado art 19. qUe Vigora coni
nãndo Mello dá lição a qualquer artista global, seguinte texto:
a perito de o_ "Jornal de A1agoas'' registrar que
"Art. 19. O subsídio· dividido em parte
o colunista "Z6zimo" publicou nota no ''Jornal
fixa e parte variável, e a ajuda de custo, serão
do Brasil" revelando a intenção do Palácio do
estabelecidos no fim de cada legislatura para
Planalto em ter o governador alagoano como "gaa subseqüente".
roto-propaganda". Como governador- que implica ser líder, ser condutor, ser administrador,
Como se vê; a ConStituição Federal estabeleceu
ser gerente da coisa pública, ser estabilizador da um critério de remuneração para os deputados
sociedade, ser cOnstrutor- Fernando COllor de estaduais, segundo o qual esta remuneração não
Mello passa à história desses cem dias como se poderia exceder a 2/3 (dois terços) do que fosse
não -hoUVesse- toriuido Posse~- -- atribuído, a mesmo titulo, aos membros da Câma- Ninguém conhece uma obra por ele iniciada ra dos Deputados, ou seja aos Deputados federais,
ou programada. Não há resposta aos dramas -da todavia, não é ocioso esclarecer que o simples
sociedade. Não tem presença na agricultura. Não dispositivo constitucional, determina que a fixação
constrói estradas. Não paga em dia o funciona- desta remtJneração deve ser feita numa legislatura
_
lismo p_úblico. Não paga o gatilho salarial integral para viger na subseqüente.
devidO aos servidore_s, Não traz indústria para conCumprindo o dispositivo constituç.Ional em tela,
solidar a ec_onomia do Estado. Mas briga com a Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas
promulgou o Decreto Legislativo n9 2"43, de
e~presârios, afronta, a Justiça, tenta desmoralizar
a classe política, fala mal dos funcionários públi- 18-12-86, publicado no Diário Oficial do Estado
cos~ Persegue ·sistematicamente o s~rvidor doEseri:t 6-1-87, que estabelece:
tado que se oponha aos seus caprichos, desacata
. . ''Art. 1' Os deputados à Assembléia Leo Presidente da República, afasta os turistas de
Maceió e cri_a para Alagoas uma imagem estupigís]ativa do Estado de Alagoas perceberão
na legislatura que se inicia em 19 de fevereiro
damente distorc!'da.
E tudo Isso para estar-presente, ·em lance sensade 1987, a título de remuneração, na forma
do estabelecido nas Constituições federal e
dOi:JaliSta, no Vídeo da televisão. Baseia-Se no adágiO ~de (Jue "o Pecado Wle manchete, a virtude
estadual, 2/3 do que for pago a qUalquer
titulo aos deputados federais".
meia coluna". E para isso não se incomoda em
usar uni jatinho particular para percorrer o Brasil
Vê-se, de forma indubitável, que não foram os
e gastar fábulas para sustentar uma falsa imagem atuais deputados estaduais (rue fiXaram sua remuperante a opinião pública nacional. Nesses cem neração. Essa remuneração foi fixada pelos depudias, os alagoanos nada têm para se orgulhar. tados da legislatura 41e expirou em 31-1-87. Isto
A 1V brasileira, entretanto, pode festejar o advento quer dizer que os atuais deputados estaduais não
de um notável modelo.
tiveram qualquer influência na fixação de sua reEditorial do Jornal de Hoje, do dla 25 munetãção, tanto mais quanto que, segundo lede junho de 1987. Macoi6/AL
gislação em vigor, a fiXação da competência exASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL
- dusj_va dos deputados estaduais da legislatura anterior.
.
.
·Demais disso, quem s_e dispuser a interpretar
NotaOIIdal
o texto constitucional em vigor, há de entender,
com_um rriíriimo de seriedade: e deCência, que
-A Assembléia Legislativa do Estado de AJãgoas, após a promulgação da emenda constitudonal
tendo em vlsta declaração do excelentíssimo se- estadual n9 20 a fixação dos subsidias dos deputanhOr goVernador do Estado de Alagoas, _conside- dos estaduais não mais está legalmente submissa
rando imoral a remuneração dos deputados esta- aos limites de 213 (dois terços) da remlUleração
duais vem, de público, repudiar a expressão, ao do Deputado federal. Porém, mesmo assim, com
tempo em que, democraticamente, esclarece ao o limite_ da_mãção liberado, os parlamentares alapovo de Alagoas o processo remuneratório dos goanQS resolveram permanecer com o critério
integrantes do corpo legislativo estadual
eventual estabelecido no art214 da Constituição
A Constituição do Estado de Alagoas em seu Federal.
.
artigo 19 estabelecia:
A Assembléia Legislativa Estadual, por seus
"Arl 19. b_ subSídio dividido em parte
fixa e parte variável e a ajuda de custo serão membros, repudia o procedimento pou~o ético
estabelecidos no fim de cada l~gislatura para e antidemocrático daqueles que, de forma incona Subse.qüente, não podendo êxceder 2/3 dos seqüente, pretendem lançar ao desc_rédito as instisubsídios e da ajuda de custo atribuído em tuições póblicas. simplesmente objetivando a promoção pessoaJ.
lei a deputados federais".
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reafirma, ao povo alagoano, que sempre, e cada
vez mais, observará a lei e os princípios morais
e éticos índispensáveis ao exercício Qo rpunus
público e, por isso, não se sujeitará a caprichos

IV do art. 2'? da Lei Complementar w 1, de 9
de novembro de 1967, que "estabelece os requisitos mínimos de população e renda pública e
a forma de consulta prévia às populações locais
para a criação de novos municípios"; e

de quem quer que seja, no sentido da preva1ência

Projeto de Lei do Senado n" 198, de 1979 (n•

de uma opinião única em detrimento da coletivicrático.

3.171/84, na Cârilara dos Deputados), que disciplina o exercício da profissão de detetive particular.

A Assembléia Legislativa de Alagoas, portanto,
reafirma que a opinião coletiva é, por todos os
meios, a forma de convergência para os destinos
de um povo, ao contrário das tendências arbitrá-

Nos termos do § 4 do ref~rido dispositivo constitucionaJ, os vetos são considerados mantidos.
A Presidência fará a devida comunicação ao
Senhor Presidente da República.

AAssembléia Legislativa do Estado de Alagoas

dade que ê a essência mesma do regime demo-

rias dos falsos caudi1hos que pretendem, à guisa

de informações tendenciosas, ludibriar a opinião
pública.

Fma1mente, para que não paire dúvidas quanto
iii remuneração dos Deputados estaduais. como

7

O SR. PRESIDENTE (João Lobo) - A Presidência convoca S:eSsão extra_ordintuia a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte

clpal de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, ~
contratar operação de crédito no v~Jor _c:orrespondente, em cruzados, a 36.017,81 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN, tendo;
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em

Plenário.

-6Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 89, de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 32.076,20 Obrigações do
Tesouro Naciom1l - OTN, tendo;
PARECER ORAL FAVORÁVEL, profertdo em

Plenário.
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ocorre, desnecessária e injustificadamente, nas
liilizações de verbas

Assembléia Legislativa do Estado de Alagoas,
25 de junho de 1987. -Francisco Melo, Presi-

dente - Afranio Vergetti, Primeiro..Yice-Presldente- Cezar Malta, Terceiro-VIce-Presidente
- Jota Duarte, Primeiro-Secretário - Ismael
Pereira, Segundo-Secretário -:- ManoeJ Pegelra. Terceiro-Secretário- José Augusto, Quarto-Secretário -Antonio Amaral- Diney Tor""' -

Emllio Silva -

Edva1 Gala -

José

Bernardes - João Neto - José Medeiros
. - Manoel Uns Pinheiro - Sabino Romariz
-Benedito de Ura-OOton Simões- Ellslo
Savlo Maia - João Sampaio - José Bandeira -

ORDEM DO DIA

seca:e~s

_sem prestação de
contas ao órgão competente do Estado, a Assembléia Legis1ativa publica o ''va1or da remuneração
e cotas de serviço dos parlamentares" expedido
pelo Departamento de Fínanças e de Controle
Interno da Câmara dos Deputados, do dia 9-6-87,
onde se vêem os valores pertinentes a cada rubrica de que se compõe a remuneração do's Deputados federais, e que passa a ser parte integrante
desta nota oficial.

José Nascimento Leão -

_ _c-_1_=,
únicO~

do Projeto de Lei da
163/87, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que dispõe sobre a suspensão dos processos de despejo e dá outras providências, tendo
PARECER ORAL, proferido em Plenário, da Comissão de _Constitvição e Justiça, favorável ao
projeto e contrário à emenda apresentada.
Votação, em turno

Câmara n" 26, de 1987

(n•

-2Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 8,5, de 1987, que autQriza_ a_ Prefeitura Municipal de Mogi-Mirim, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no vaJor correspondente, em cruzados, a 50.000,00 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN, tendo,

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 90, de 1987, que retifica a Resolução n9
250, de 1986, que autorizou a Prefeitura Mtmicipal
de Belo_Horizonte, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor de Cz$
372.400.000,00 (trezentos e setenta e dois milhões e quatrocentos mil cruzados}, tendo;
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em

Plenário.

-8Votação, em turno único, do Projeto de Resolu-ção n9 91, de 1987, que retifica a Resolução n'
337, de 1986, que autorizou a Prefeitura MUnicipal
de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, a con-tratar operação de crédito no valor de Cz$
6.881.915,00- (seiS Jriilhões, oitocentos e -oitenta
e um mil, novecentos e quinze cruzados), tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em

Plenário.

PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em

Plenário.

Manoel

-9-3-

Gomes de Barros - rt:enol Pinto.
O SR. PRESIDENTE .(João Lobo)- Esgotou-se, no dia 25 de junho, o prazo previsto no
§ 3 7 do art. 59 da Constituição para deUberação
do Congresso Nacional sobre as_s~guintes matérias vetadas pelo Senhor Presidente da República:
Projetes de Lei da Câmara n"" 206, de 1985
(n'? 6.968/85, na origem), que dispõe sobre a inclusão de servidores da administração federal direta
e das autarquias feder_ais no plano de classificação
de cargos, instituído pela Lei n 7 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, e dá outras providências; 207,
de 1985 (n9 6.906/85, na origem), que reajusta
os vaJores de vencimentos, salários, soldos e proventos dos servidores civis e militares da União,
dos Territórios e das autarquias federais, dos
membros do Poder Judiciário da União, do Distrito Federal e dos Territórios, do Tribunal de Contas da União, bem como os valores das pensões,
e dá outras providências; 58, de 1980 (n9
1.693n9, na origem), que acrescenta parágrafo
ao art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho;
149/85 - Complementar (n9 48183 - comple- mentar na origem), que altera a redação do inciso
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Votação. em turno único, do Projeto de Resolução n~, de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal de Canindé do São Francisco; Estado de
Sergipe, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 7 A94,37 Obriga~
ções do Tesouro Nacional, tendo;

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução ~ 92, de 1987, que retifica a Resolução n'?
391, de 1986, que autorizou a Prefeitura Municipal
de Sarandi, ~do do Paraná, a contratar operação de crédito no valor de Ct$ 8.512.000,00 (oito
milhões, quinhentos e doze_rrail cruzados), tendo;
PARECER ORAL FAVORAVEL, proferido em

Plenário.

PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em

Plenário.

-lO-

-4Votação, em tumo único, do Projeto de ResoluçãÇ> n9 87_!_ de 1987, que autoriza õ Governo do
Estado da Paraíba a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
220.927;80 Obrigações do Tesouro NacionalOTN,tendo;
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em

Plenário.

Votação, em twno único, do Projeto de Resolução n9 93, de 1987, que retifica a R~_so_lução n9
35, de 1987, que autorizou a Prefeitura Municipal
de Arapongas, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no vaJor de Cz$- 8. 512.000.00
(oito milhões, quinhentos e doze mil cruzados),
tendo;
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em

Plenário.
O SR. PRESIDENTE (João Lobo) encerrada a sessão.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 88, de 1987, que autoriza. a Prefeitura Muni-

Está

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 40 inl-

nutos.)
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Junho de 1987

Ata da 42" Sessão, em 29 de junho de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária da 48• Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs_ Humberto Lucena e Francisco Rollemberg
ÀS 18 HORAS E 30- MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia - Aluizio Bezerra - Nabor Júnior
- Leopoldo Peres - Carlos de'Carli - Áureo
Mel!o - Odacir Soares - Olavo Pires - João

Menezes -

Almir Gabriel -

- AJexandre Costa Lobo -

Jarbas Passarinho

Edison Lobão -João

Chagas Rodrigues -

Cid Sabóia de Carva1ho -

Hugo Napoleão
Mauro Benevides

-José Agripino - Lavosier Maia - Humbertb
Lucena - Marco Maciel - Mansueto de Lavor
-

Guilherme Palmeira -- Divaldo Suruagy -

Teotônio Vtlela Fllho- Francisco RollembergLourival Baptista -Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar- Gerson Camafa -João CalmOn -Affonso Arinos - Alfredo Carilpos - Ronan Tito Mário Covas - Mauro Borges - Iram Saraiva

-

lrapuan Costa Júnior -

Pompeu de Sousa

- Mauricio Corrêa - Meira Filho - Roberto
Campos- Louremberg Nunes Rocha - Márcio
Lacerda - Mendes Canale - Rachid SaJdanha
Derzi-Wilson Martins- Leite Chaves .....,....Affonso
Camafgo - José RiC:ha - Dirceu Carneiro Nelson Wedekin -José Pau1o Biso!.
O SR. PRESIDErfi'E (Humberto Lucena) A lista de presença acusa o comparecimento de
54 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
· Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos _que vão ser lidos
pelo Sr. Primeiro-SecretárlO.
São lidos os seguintes

REQ(IERJMENTO

N• 103, de 1987
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do
Projeto de Lei do Senado n? 262, de 1979, que
estabelece condições para a transferência do controJ~ dç S?IQ~tal g~ ~r:npresa nadona1 para pessoa
jUrídiCã-estrangeira, em tramitação conjunta com
o Projeto de Lei da Câmãra n9 68, de 1979, ciue
define'o comportamento exigível às. empresas que
operam no território__ nacional sob o controle de
capital estrangeiro, feita a reconstituição do processo, se necessário.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1987. Jarbas Passarinho.

REQOERIMENTO

N• 104, de 1987
Nos termos do art. 367 do Regimento Interno,
requeiro o desarquivamento do Projeto de Lei do

Senad_o 119 182, de 1985, que altera o caput do
nas, reiterãr a nossa solidarieáéide para com a
art. 39 da Lei n9 7 .025, de 8 de setembro de 1982.
pessoa do Senhor Presidente da. República José
·
Sala das Sessões, 29 de junho de 1987. - _ Samey.
·Francisco RoUemberg.
Durante a sessão desta tarde no Senado, o Senador Mauro Benevides já fez o registro, devido
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) e necessário em nome do nosso Partido da inte-osl"equerimentos lidos serão publicados e oporgral solidariedade do PMDB à figura do P~sidente
tunamente incluíd_os em Ordem do Dia.
da República.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
O PMDB tem uma posição, também clara, a
pelo Sr. Primeiro-secretário.
respeito do direito das pessoas, do direito doS
São lidos os 'seguintes
grupos sociais_ de se manlfestàrem livremente, de
exprimirem livremente as_ suaS idéias, os seus sen..: .,
REQUERIMENTO
timentos, qs suas angústias até. Tartlbém queremos dizer que este direito à livre manifestação
N• 105, de 1987
do pensamento, da opinião sobre os fatos políticos, sobre as coisas da República, tem limites,
--Requeremos urgência, nos termos do art
tem regras. que precisam ser obedecidas.
Não podemos compreender, não podemos
371, alínea b do Regimento Interno, para o
Projeto de Lei da Câmara n9 28, de 1987,
conceber _nem podemos concordar que essa manifestação seja feita através de atos de agressão
de iniciativa do Senhor Presidente da Repúe:_de..violêocia, como ocorreram naquele episódio
blica, ·que autoriza a realização, em caráter
na cidade do. RiQ ó.e Janeiro, na Praça 15 de Noextraordinário, de operações de crédito a
vembro.
conta e risco do Tesouro Nacional, e dá ouHá o limite da civilidade, há o limite de que
tras proVidências.
as manifestações, quaisquer que sejam, de apoio
Sala das Sessoe-s, 29 de junho de l9B7.
- Mauro Benevides - Jarbas Passariou de descontentamento, sejam ~ani(estações
cMfiZadas, _sejam manifestaÇões democráticas.
nho.
Nós do PMDB, continuamos com esta mesma
REQUERIMENTO
posição, com esta mesma manifestação do nosso
Programa partidário de que é direito inalien,ável
N' 106, de 1987
dos cidadãos se manifestarem.
Queremos deixar bem clarQ,_ sobretudo. cliante
Requeremos urgência, nos termos do art
do episódio havido, que o limite e a regra de
371, alínea b do Regimento. Interno, para o
cM!idade e _de tolerâncía de_frlocráti.ca precisam
Projeto de Resolução n9 84, de 1987, que
ser respeitados assim como precisa s_er respeitada
autOtiza, -em caráter excepcional, a elevação
a IigUra do Presidente da República. Sua Exce- '
temporária dos limites a que se refere a Resolência é mais do que um cidadão _comum. Os
lução n9 62, de 28-10-75, das operações que
atos ocorridos na Praça XI/ já não seriam admisespedfica.
síveis nem aceitáveis se fossem_ dirigidos a um
Sala das Sessões, 29 de junho de 1987.
cidadão comum, quanto mais quando foram des- Mauro Benevides - Jarbas Passariferidos contra a pessoa do Presidente da Repúnho.
blica, munido, portanto, da sua condição de Chefe
- - - - - - ---de Estado, de Chefe de Governo, de pfirileiro
0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucemandatário do nosso País.
na) - Os requerimentos que vêm de ser
lidos -serão-votados- após a Ordem do Dia,
O Sr. Mário Maia- Permite V. E;(~' um aparte,
nc:is termos regimehtais.
nobre Senador Nelson Wedekin?
Ó SR.- PRESIDENIE- (Humberto LuceO SR- I'IELSOI'I WEDEKII'I - Com toda
na) -Concedo a palavra ao nobre Senador
alegria, Senador Mário ~ia, concedo a V. &
_~ Nelson. Wedekin, como Uder do PMDB.
o aparte.

O SR. -NELSON WEDEKII'! (PMDB - SC.
O Sr. Mário ~a- Tãmbém, nesta oportuComo Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem
nidade, queremos concordar com V. Ex", por acreditar que- nenhwn dé nóS, ·parlamehtarés, tantO
revisão do orador) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
da Câmara quanto do Senado, endossaríamos
Ocupo esta tribuna em nome da Uderança do _ ações dessa natureza, que ficam evidenciadas como exceções das manifestações populares, as
meu Partido, o PMDB, para que f~que absolutaquais achamos legítimas quando são reivindicamente clara a posição do nosso Partido a respeito
dOs-iitcidentes da semana passada com o Presitórias ocorrem com a exaltação natural mas
dente da República Vou, nesta oportunidade, apesem violência. É por isso que, coridenando avio-

e
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lência praticada por algumÇI mente insana nesse
episódio da visita do Presid.ente_ a_o Rio_ de Janeiro,
também condenamos esse processo de violênc:ia,
que parece está querendo entrar em cadeia de

acontecimentos semelhantes porque
sendo informados -

e~:~tamos

!;Jpstaria que a Liderança

do tiovemo nos informassg ióelhor - -dê que
pessoas que teriam sido identificadas flsfonomi~
camente,' pelo fato de estarem presentes àquela
concentração, sem lhes atribuir a prática de quaiM
quer ato de vandalismo, têriam as suas casas invadidas e os seus familiares sofrido agressões fisi-

cas. Dentre os suspeitos estaria uma pessoa, ligad~ de _qualquer forma ao ex-Governador Leonel
Brizola, o Sr. Danilo Groff, que teria tido sua casa
invadida e violentada por pessoas supostamente
da Polícia Federal. Gostaria que a Liderança do
Governo se inteirasse melhor sobre o assunto e
nos fornecesse alguma informação a resp~ito.
Creia V. ~que nós, Representantes do PDT nesta
Casa, condenamos todo processo de violência,
venha de onde vier.
O SR. NELSON WEDERKIN -Pois não,
Senador Mário Maia. Agradeço muito a V.~.
o aparte e à vot do nobre _Senador junta-se a
voz do PMDB ou do PFL, mas de praticamente
todos os Partidos, da opinião pública brasileira,
numa s6 voz a condenar os episódios lamentáveis
daquela quinta-feira no Rio de Janeiro.
A respeito da notícia que_ V. Ex!' traz_, no momento não tenho condições de prestar informações_ a V. Ex!' Se os episódios, por si lamentáveis,
da semana passada, na Praça >W, no Rio_ de Janeiro, tiverem como desdobramento outros atas de
violência, sobrétudo se praticados de forma oficial, seria mais um ato a lamentar.
Todos os patriotas, todos os democratas, todos
aqueles que desejam não apenas a preservação
como o aprofundamento das conquistas democráticas, devem ter na- mais alta conta e na mais
alta consideração que o que importa nisso tudo
não é apenas a condenação dos atas de: agressão
e violência cometidos contra o· Presidente e sua
comitiva, mas o interesse que todos devemos ter,
o esforço que todos te:mos que fazer para que
desse episódio -que também consJderamos isoladamente, não o consideramos, pelo menos enquanto as investigações não ficarem devidamente
prontas e os fatos não forem todos esclarecidos,
como parte de uma grande conspiração contra
o regime democrático ou contra o Presidente da
República-, importa, neste rriomento, que tOdOs
nós, da classe política, de todos os Partidos, tenhamos o senso comum de jogar todo o nosso esforço, todo o nosso empenho para que aquele fato
seja efetivament~ algo isolado, algo que -seja o
resultado de uma mente, como disse V. Ex", insana, insensata, porque não é por aí que certamente
vamos construir o regime democrático que todos
desejamos.
Entendemos, nós do PMDB, que mesmo as
manifestações de inconfonTiiaade--e descontentamento com o Governo são legítimas, desde que
feitas na ordem, na paz e no respeito. Isto é da
essência do regime democrático!
Esta, a nossa solidariedac;l.e, que aqui procuro
manifestar em nome da Bancada do PMDB, no
Senado, ao Presidente da República. Esta, nossa
condenação veemente aos atas de ag_ressão e
violência cometidos contra a ComitiVã-e contra
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a própria figura dO Presidente da República! E
te_m -como ~entido tafpbêm a idéia de encaminhar
não apenas o esclareCimento Ços fatos, para que
sejam encontrados os v,erdadeiros cuJpados, para
que sejam verificadas as verdadeiras razões que
fizeram aquelas pessoas asswnirem aqueles atas
e aquelas agressões mas, sobretudo, colocar,
multa çjaramente, o nosso ·çt_es_ejo de que, esdare~
ciclos os fatos, o nOsso País.--o Presidente da República, esta Casa, o Congressd Nacional e a opinião
pública tenham sempre, como disse, na mais alta
conta o grande objetivo que todos temos, o de
garantir as liberdades públlcasf As liberdades fundamentais, sim•. dentro da ordern, dentro da paz,
dentro_ do encadeamento_ legíti_f'(to das reivindicações, e de, na democracia có~struir o regime
de justiça soda!, de um equibbrio _mais justo no:,
distribuição da renda e da riqueza, em questões
como a de soberania nacional, enfim', nos grandes
objetivos que movem a tóâos os patriotas e. a
todos os democratas deste P_aís.
_
Eram as palav_ras que tinh~- a expender, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Agradeço a atenção de
v: Ex<s
O SR. PRESIDErfi'E (Humberto Lucena)Passa-se à

ORDEM DO DIA

É Jiâa o seguinte

PARECER
W'

Redação final do Projeto de Resolução
85, de 1987.
•

O Relator apresenta a redaçâo final do Projeto
de Resolução n 9 85, de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi Mirim (SPf ~;~. contratar
operação de _crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 50.000,00 OTN.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1987. _Nelson Wedekin.

ANI;XO AO PARECER
Redação llnal do Projeto de Resolução

n• 85, de 1987.
.

Faç~ saber que o Senado F~deral aprovou, nos
termos do art. 42. inciso VI, da ConstituiÇãO, -e
eu,
, Presidente, promulgo a seguin-

ie

RESOLUÇÃO N•

, DE 1987

Autoriza a PrefeJtura .Municipal de Mogi-Mirim, Estado de São Paulo, a contra-

tar operação de crédlto no valor correspondente, em cruzados, a 50.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional OTN.

O Senado Federal resolve:
É a Pre~eitura Municipal de Mogi-Mirim,
Estado de São Paulo, nos termos do art. Z' dã.
w Resolução rt' 93, de 11 de outubro de 1976, alteraÉ lido e aprovado o seguinte
da pela Resolução n 9 140, de 5 de dezerijbro d-e
1985, ambas do- Senado Federal, autorizada a
REQClERlMENTÓ
contratar operação de crédito no valor corresponN• 107, de 1987
dente, em cruzados, a 50.000,00 Obrigações do
Tesouro Nadonal - OTN_, junto à Caixa EcohôNostermosdoart._l98,alínead,doRegimento mica Federal, esta na qualidade de gestora do
Interno, requeiro mversâo da Ordem do Dia, a Fundo' de Apoio ao Desenvolvimento Social fim de que a ma,téria constante do item no 1 seja _ FAS, destinada à implantação de Centros de Saúsubmetida ao Plenário em último lugar.
de, no município.
Sala das Sessões, 29 .de junho ~e 1987. _Art. 29 -Es!a Res_olução entra em vigor na data
~~ro Benevides ::- Pompeu de Souza.
· de sua publicação.
-Sobre a --mesã, reqúerimento que_ vai ser Udo
pelo Sr. ]9-Secietárlo.
·

O $R. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Aprovado o requerimento de inversão da Ordem
do Dia, o item 1~será votado em último lugar.
QSR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n9 65, de 19_87, que autoríza a
Prefeitura Municipal de Mogt-Mirim, Estado
de São Paulo, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em Cruzados, a
50.000,00 ObirgaÇões do Tesouro Nacional
-OTN, tendo
PARECERORAL. FAVORÁVEL. proferido
enl -plenário.

A matéria foi incluída em Ordem do Dia nos
termos do art 7c âa Resolução n 9 54, de 1987.
Em Votação o projeto, em turno _único.
Os S~s. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) SObre a mesa, rOO:ãçãO final elaborã_da pelo Relator, Senador Nelson Wedekin. que será lida pelo
Sr:l ~-Se.cietâi"fo. _

Art. ]9

O SR. PRESIDENTE -(HiiiT\DertO-Cucena) Em discussão a redaçáo final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A matéria é dada definitivamente aprovada, dispensada a votação, nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) -

ltem3:
Votação, em tu mo único, do Projeto de Reso~
Iução nO? 86, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municípal de Gi.nindé do-São Fr.,.n<:fsco, Estado de Sergtpe, a Contratar operação de c ré~
dito no Vafor cOrreS:põildente, em cruzados,
a 7.494,37 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN,tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em plenário.
A matéria foi incluÍda em ordem do Dia nos
termos dq_ art. 7? da Resolução nO? 54, de 1987.
Em votação o projeto, em tliri10úhiC:o.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
AprOvado.
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O SR. PRESIDNTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redação final, elaborada pelo Rela~
tor, Senador Francisco Rollemberg, que seá lida
pelo Sr. Primeiro-5ecretártó,

Ê lida a seQuinte

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa redaçã_o filial, elaborada pelo Relator, Senador Wilson Martins, que será Ilda pelo
sr: Primeiro-5ecretário.
É lido o seguinte

PARECER

Redação llnal do Projeto de Resolução
n• 86, de 1987.
O Relator apresenta a redação fjnal do Projeto
de Resolução n~" 86, de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal de Canind.é do Sãº Francisco (SE)

a contratar operação de crédito no valor corres·
pendente, em cruzados, a 7.494,37 OTN.
Sala das Sessôes, 29 de junho de 1987. Francisco RoUemberg, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação llnal do ProJeto de Resolução
n• 86, de 1987.
Faço saber que o Sen~do Federal aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso \11, da Constituição,
e eu,
, Presidente, promulgo a

seguinte

RESOLUÇAO N•
• de I 987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ca·

nlodé do São Francisco, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a
7.494,37 Obrigaçó~ do Tesouro Nado~
nai-OTI'I.
O Senado Federal resolve: .
Art. 19 É a Prefitura Municipal de Canindé. do
Slo Francisco, Estado de Sergipe, nos termos
do artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro
de 1976, alterada pela de n? 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 7.494,37 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 un(dades escolares, no Município.
Art 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A matéria é dada como definitivamente adotada, dispensada a votação, nos termos regünentais.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDEI"ff'E (Humberto Lucena) -

ltem4:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n987, de 1987, que autoriza o Governo
do Estado da Paraíba a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 220.927,80 Obbrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em ple-

nário.
A matéria foi incluída em Ordem do Dia nos
termos do art. 79 da Resolução n" 54, de 1987.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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Redação llnai do Projeto de Resolução
n' 87, de 1987.

O Relator apresenta. a redação final do projeto
, de Resolução n? 87, de 1987, que autoriza o Governo do Estado da Paraíba a contratar operação
de cr~i~-~~~or coz:r_espondente, em cruzados,
• 220.927,80 011'1.

~

~Ja

das. $essões, 29 de junho de 1987. WDson Martins.
ANEXO AO PARECER

Passa-se à votação do projeto em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. <Pausa.)
Aprovado._
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre.a mesa, redação final da matéria elab~rada
pelo Relator, Senador Meira Filho, que_ será lida
pelo Sr. Primeiro-SecretáriO.
É lido a seguinte
Redação final do Projeto de Resolução
n• 88, de 1987.
O Relator ãpresenta a redaçãO final do Projeto
de Resolução n"88, de 1987, que autoriza a Prefeitura Muriicipal de Ribeirão Pires (SP) a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 36.017,81 OTN.

Sala das Sessões, 29 de junho de 1987. Meira FDho, Relator.

Redação final do Projeto de Resolução

ANEXO AO PARECER

n' 87, de 1987.

Façó saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,
e eu,
, Presidente, promulgo a
seguinte
RESOlUÇÃO N•

• DE 1987

AutOriza o Goverito do Estado da Paraíba a contratar operação de crédito no
valor coiTeSpondente em cruzados, a
220.927,ao Obrigações do Tesouro Naclonai - OTN.
O.Senado Federal resolve~
É o Governo do Estado da Paraíba,
nos termos do art. 29. da Resolução n9 93, de
11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução
n9 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do
Senado Federal, autorizado a contratar operação
de crédlto no valor correspondente, em cruzados,
a 220.927,80 Obrigações do Tesouro Nactonal
......,. OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta
mi qua1idade de gestora do Fundo de Apoio ao
~senvovimento Social- FAS, destinada à implantação de Quartel do Comando da Polícia MiliArt. 1"

ial- do Estado.
'Art ·z. Esta Resolução en!Ja. em vigor na data
de sua publicação.
:O ªR. PREsiDErrrE (Huniberto Lucena) -

Ein discussão a redação fma1. (Pausa.)
·Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A matéria é dada como definitivamente adotada, dispensada a votação nos termos regimentais.
O projeto vai à p_romalgação.

'o SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item5:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n? 88, de 1987, que autoriza a
Prefeitura MunicipaJ de Ribeirão Pires, Estado
de São Paulo, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
36.017,81 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN,tendo
PARECER ORAL .FAVORÁVEL, proferido

em plenário.
A matéria foi incluída em Ordein do Dia nos

teimes do art. 7" da Resolução n9 54, de 87.

Redação llnal do Projeto de Resolução
n• 88, de 1987.
Faço saber que o Senado Federa] aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso VI, da Constltuiçlto,
e eu,
, Presidente, promulgo a
seguinte
RESOLUÇÃO N•

~ ~DE 1987

Autoriza a Prefeitura Munldpal de RIbeirão Pires, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente. em cruzados, a 36.017,81
Obrigações do Tesouro Nacional OTI'I.
O Senado Federa] resolve:
_
Art. 1" I:: a Pfefeitura Municipal de Ribeirio
Pires, Estado de São Paulo, nos termos do artigo
2" da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976,
a1terada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federa], autorizada
a contra.t:lr operação de crédito no v~or correspondente, em cruzados, a 36.017,81 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Qixa Económica Federa1, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social FAS, destinada à aquisição de equipamentos para
limpeza pública e_ implantação de usina de reciclagem e compostagem de lixo, no Município.
Aft29 ESta- resolução entra em vigor na data
d~ sua publicação.

·o

SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a redação fina1.
Não havendo quem peça a palavra, encerro

a dlscussão.
A matéria é dada como defiiíitivamente 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 n? 89, de 1987, que autoriza a
Prereitura Municipal de Ribeirão Pires, Estado
de São Paulo, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
32.076,20 Obrigações do Tesoufo Nacional
-OTN,tendo
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PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido

em plenário.
A matéria foi incluída em Ordem do Dia nos
termos do art. 79 da Resoluç_ão n" !)4, de _1987.
Passa-se à votação do projeto, em turno único.

Em votação.
Os Srs. Seriadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

iução n-9 25"0, de 1 ~86, que autorizou a Prefei-tura_ ~ryc:ipal de Belo Horizonte, Estado d.e
Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no valor de Cz$ 372AOO.OOO,OO (trezentos
__!;:_setenta ~ dois milhões ~ quatrocentos mil
cruzados), tendO
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido

em plenário.

-

Aprovado.

__A___m_a_téria foi incluida errt Ordem do Dia nos
- temlos dp art._7~-da R,esçiUção n~ 54, de 1987.
O SR, PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) Passa~se -ã votação do projeto, em turno único.
Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada
Os Srs:_Sena_dores que o aprovam queiram perpelo Senador _José i\gripino, que será lida pelo manecer sentado_s. {Pausa.)
- -Sr. )9-Secretãrio.
AprovadO~·
É: lida a seguinte
O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -

Redação final do Projeto de Resolução
n• 89, de 1987.

O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 89, de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires (SP) a contratar
operação de crédito qo va1or correspondente, em
cruzados, a 32.076,20 OTN.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1987. José Agrlplno, Relator.
ANEXO AO P!\BECER

Redação final do Projeto de Resolução
11' 89, de 1987.
Faço saber que o Senado F~c;ieral aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,

e eu,
seguinte
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, Presidente, promulgo a
RESOLUÇÃO N'

, [)E 1987

Autorl:ta a Prefeitura Munldpal de RIbeirão Pires, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 32.076,20
Obrigações do Tesouro Nacional OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura MUnicipal de Ribeirão
Pires, Estado de São PaulQ, nos termos do _artigo
~da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976,
alterada pela Resolução n'1140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Fe4eral, autorizada
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 32.076,20 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 implantação do Mercado Municipal do produtor.
Art 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
·- _ _ .
~- _ . __ _
A matéria é dada como definitivamente adotada, dispensada a votação, nos tenn9s regimentais.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) Item 7:
Votação, em turno único, do Projeto çie
Resolução n" 90, de 1987, que retifica a R~so-

Sobre__a mesa a reP,açãg .final da matéria, el~-
rada pelo Relator, Seitador Alfredo Câmpos, que
será lida pelO Sr. Primeiro-SecretáriO.

É lida a seguinte
-Redação finai do Projeto de Resolução
D' 90, de 1987.

O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resblução n' 90. de 1987, que rerratifica a
Resolução n~ 250, de 1986.
Seila das SesSões,"_29 de junho de _!987. -:Relator. AltnMio Campos, Relator.
ANEXO AO PARECER
·Reda~Õ final_ do Projeto d-e Resolução
11"-90, de 1987. ---

Faço saber que o Senado federal aprovou, e
eu,
, Presidente...oos termos do
art 52, item 30, do Regimento Interno, promulgo
a seguinte
RESOLUÇÃO N'

, DE 1987

Rerratiflca a Resolução n' 250p de 1987.
O Sellãâ_o Federal resolve:
_
Art. 19 O artigo 1'1 da Resolução n 9 250, de
22 de setembro de 198_6, passa a vigorar Com
a seguinte -redação:
"Art. 1' É a Prefeitura Múii.icipal de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, nos ter·m--os -do artiQo 29 da ResolUção n 9 93, de
- 11 de-outubro de 1976, do Senado Federal,
autór!Zada a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em c:::ruzados, a
3.500.000 Obrigações do Tesouro Nacional
---=- OTN, junto ao Ban_co de CréditQ Real de
-Minas Qerais S/A,-eSte ha qua1idade de agen___:__(eTmaitceiro da çpetação, destinada à exec-ução de obras de cana1izaç_ão d~- córregos,
~_implantação e pavimentação de avenidas, no
- Município."

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data·
de sua publicação.
-O SR.I'iu!siDEN'I'Ei (Humberto Lucena) Em discussãO a redação final. (Pausa.)
_~ Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão a matéri~ é dada como
definitivamente ãdotada, dispensada a votação·,
nos ~rrn.Qs regimentais.
O projeto vai à promulgação:
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Itema:

--

Votação, em iumo tlnico, do Projeto de
Resoluçãon' 91, de 1987, que retiflcaa Resolução n9 337, de 1986, que autorizou a PrefE;!!i_tura Municipal de Canela, Estado do Rio.
Grande do Sul, a contratar operação de crédito no valor de Cz$ 6.881.915,00 {seis milhões, oitocentos e oitenta .e um mil~ novecentOs e quirize cruzados), tendo
-

PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido

em plenário.
A matéria foi incluída em Ordem -do_ Dia: nos
term~ ºo__ art. 1~ ~-a Reso!Usão- n? 54/87.

- Passa-se à votação d6 prOjeto, erri turno único.
_ Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENI'E (Humberto Lucena) - Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada
pelo Rela_tor, Senador Poi""QPe:y de Sousa, que s~~á
lida PelO Si. Prim~ifo-Secretãno. ·

É liàa a seguinte •
Redação final do PrOjeto de Resolução
w91,de1987.
---

0 Relator -apresenta a redação final do Projeto
de Resolução IT' 91, de 1987, que rerratifica a
Resolução n• 337, de 1986.
_ Sala das Sessões, 29 de junho de ~ 987. Pompeu de SOl.IÜ~ Relator.
ANEXO AO PARJ;:CER

Redação final do Projeto de Resolução
n• 91, de 1987.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
, Presidente, _nos tennQs do art.
eu,
52, item 30, do Regimento Interno, promulgo a
seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1987

Rerratifica a Resolução n" 337,-de1986.
O Senado Federal resolve:
Art 19 O artigo 19 _da Resolução__n9 337, de
1986, passa a vigorar com a seguinte _redação:.

..Art.l~ ÉaPrefeituraMunicipaldeCanela, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos
do artigo 29 da Re.solução n~ -~3, de 11 de
' oUtubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar operação .de crédito C1Q valor
correspondente, em cruzados, a 80.000 Obrigações- do Tesouro Nacional- OTN, junto
ao Banco do Estãdo c;io Rio Grand~ do Su1
SA, este na qualidade de. agente financeiro
da operação, destinada à implantação de sistema viário, sistema de drenagem e águas
pluviais no município."
Art. 2~ Esta Resoh,1ção 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.
- --
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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) -

Item 9:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n9 92, de 1987, que retifica a Resolução n'? 391, de 1986, que autortzou a Prefei-

tura Municipal de Sarandi, Estado do Paraná,
a contratar Óperação de crédito no valor de
Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos
e doze mil cruzados), tendo
_
_
PARECER ORAL FAYORÁVEL, proferido
em plenário.
A matéria foi induída em Ordem do Dia__nos
termos do art. 7? da Resolução no 54, de 1987. Passa-se à votação do projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, iedação fmal da matérfa, elaborada
pelo Relator, Senador Nelson Wedekin, que será
lida pelo Sr. Primeiro-Secretário:-

I:: lida a seguinte

- Encerrada a discussão, a matéria é dada como
defiriitivamente adotada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
_O pi'Qi__eto vni à promulgação.

Encefrada a ~c:yssão, ~ matéria é dadÇI. como
definitivamente adotada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
O prOjeto vai à promulga~o.

O SR. PRESID.Etn'E (Humberto Lucena) Item 10:

O SR. PRESillENTE (Humberto Lucena) ~
Item 1:

Votação, em turno únJco, do Projeto de
Resolução n"' 93, de 1987, que retifica a Resolução rt' 35, de 1987, que autorizou a Prefeitura Municiparde Arapongas, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor
--- de Cz$ 8512.000,00 (oito milhões, quinhen-tos e doze mil cruzados), tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido
·-em plenário.

A matéria foi incluída na Ordem do Dia, nos
termos do art. 79 da Resolução n9_ 54187;
..
Passa-se à votação do projeto em turno único.
Os Srs. senaQores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redação fina] da matéria, elaborada
pelo Relator, Senador Áureo Mello, que será lida
pelo Sr. Primeiro-S~retário.
- · -

É lida a seguinte
Redação final do Projeto de Resolução
n• 93, de 1987.

Redaçâo final do Projeto de Resolução
fi? 92, de 1987

O Relator apresenta a redação fmal do Projeto
de Resolução n"' 92, de 1987, que rerratifica a
Resolução n"' 391, de 1~86.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1987. Nelson Wedekfn, Relator.
Redação 6nai do Projdo de Resolução
D' 92, de 1987.

Faço saber que o Senado Federai aprovou, e
eu,
, Presidente, nos tennos do art. 52,
item 30, do Regimento Interno, promulgo a se~
guinte

RESOLUÇÃO N•
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termos do ait. 79 da Resolução n~" ~4/87.
Passa-se à votação do Projeto, sem prejuízo
da emenda.
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram per·
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a erOi:mda com parecer contrário.
Os Srs. Senadores que a rejeitam que!ram permanecer sentados. (Pausa.}
Rejeitada.
Aprovado o projeto sem emencfu.
A matéria vai à sanção presidencial.

_to seguínt(! o projeta aprovado:

de Resolução n~ 93, de 1987, que rerratifica ã
Resoluçí\o n• :>~. de 1987.
~Sala das Sessões, 29 de junho de 1987. Áureo MeDo, Relator.
·

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 26, de 1987
(N• 163/87, na Casa de origem)

Redaçã:o final do Projeto de Resolução
n• 93, de 1987.

Faço Saber que o Senado Federa] aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do art. 52,
ite1,11 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
, DE 1987
,RerratUica ~ Resoluç~o. n 9 35, d-=--e 1987.

Rerratifica a Resolução n 9 39 t çie 1986,

"Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, nos termos do artigo
2 9 da Resolução n"' 93, de 11 de outubro
de 1976, do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto ao
Banco do Estado do P~aná S/A, este na qua- _
lidade de agente financeiro da operação, destinada a pavimentação asfáltica, galerias pluviais, meios-fios e sarjetas no município."

sentada.
A matéria foi incluída: em Ordem do [)ia nos

O Relator _apresenta a reda.ção final do Projeto

,DE 1987

O Senado Federal resolve:
Arl 19 O artigo 19 da Resolução r1" 391, de
5 de dezembro de 1986, passa a vigorar com
a seguinte redação:

Votação, em turno únic_o, do Projeto de Lei
da Câmara n• 26, de 1987 (n' !63/87, na
Casa de origem), de iniciatiVa do Senhor Pre-:
sidente d~_República, que di_spõe sobre a suspensão dos processos de despejo, e dá ou-tras providências, tendO
PARECER ORAL. proferido em plenário,
da Comissão de Constituição e Justiça, favorável ao projeto e contrário à emenda apre-

O Senado Federal resolve:
}9 O artigo 1~ da ReSolução n 9 35, -de
7 de maio de 1987, passa a vigorar com a seguinte
redação:

M

"Art ]9 É a Pr~feitura_Municipal de Ara·
pongas, Estado- do Paraná, nos termOs do
artf~o 2ç dà Resoh~_çio n 9 93, de 11 de outubro de 1976; do Senado Federal. autorizada
a contratar operação de crédito no valor corfespOndente, em -cruZados, a 80.000 -Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto ao
Banco do Estado do Paraná SIA, este na qualidade de agente financeiro da operação, destinada à pavimentação asfáltica, galerias pluviaia, met~fio~_e saljetas no município."

Art. 2 9 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

M 2? Esta Resolução entra em vigor na data
de!sua pubUcação.

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.

Erji discussãÕ a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro

p SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) a f'cussão.

De iniciativa do _Senhor Pres_idente c;la República

' DispÕe sobre a -suspeDsâ.O dos Processos de despejo e dá outras provldêndaL
O CongresSo Naci0i1al decreta:
}9 Ficam suspensos por noventa dias,
contados da vigência desta lei, os processos con_ç_ementes às ações de despejo relativas a prédios
urbarlõi résidem:iais; cUja locação é reSida pera
Lei n"' 6.649, de I6 de maio de 19_79.
§ 19 Nenhuma sentença de despejo será exe~
cut~da, mesmo que proferida anteriormente à vigência desta lei.
~·
§ 2:'1 --se. na data desta Lei,Já houver di!kónido
o prazo assinalado pelo Juiz para a desocupação
do iin6vel. sem. que tenhã-esta -SidO efetivada,
suspender-se-á. também, a sua execução.
§ 39- Findo o prazo a qUe alude este artigo,
o escrivão fará os autos condu sóS -ao Juiz, que
ordenará o prosseguimento do processo.
Art. ~- Os processos· a que se refere o art.
19, cujas ações tenham sido ajuizadas após a entrada em vigor desta Lei, suspender-se-ão imedlat.amente após a citação do réu. _
Alt.- 39 _ Durante a suspensão, é defeso praticar
qualquer ato processual, podendo o Juiz, no entanto:
1- determinar a realização de atas urgentes_,
a fim de evitar dano irreparável; ou
11- mandar red_uzir a terrno o acordo a que
tenham chegado as partes, caso em que, assinado

_Art.
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por estas e homologado pelo Juíz, terá valor de

sentença, que poderá ser executada.
Art.

4~

Nãó se aplicam as &:;posições desta

lei:
I- às locações de prédios urbanos previstas

operações de crédito a conta e risco do Tescuro Nacional, e dá outras providências.
Dependendo de parecer.
Nos termos do art. 6~ da Resolução n~ 1/87,
designo o nobre Sen8àor MansUeto de" Lavor péira
proferir o_ parecer.

no inciso li do artigo 54 da Lei n" 6.649, de 16

O SR. MANSCIETO DE LAVOR (PMDBdemaiode1979;
_
_
·_
PE. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs.
n- às alocações de prédios urbanos residen- Senadores:
ciais cuja retomada tenha por fundamento:
Com a Mensagem n~ 170, de 1987, o Senhor
a) a falta de pagamento do aluguel ou dos Presidente da República submete _à apreciação
do Congresso Nacional textQ de projeto de lei
demais encargos;
em que propõe a realização, em caráter extraorb) a inflação, pelo locatário, de qualquer outra
dinário, de operaçõe;; de crédito a conta e risco
obrigação legal ou contratual;
c) a rescisão do contrato de traba1h0, quando do Tesouro Nacional.
A.co_l!lpanha a Mensagem Presú:iencfal ExPoa ocupação do imóvel se relacionar com o em- ~ção de Motivos do Ministério da Fazenda que
prego;
esdarece destinar-se a medida ao atendimento
d) a necessidade de efetuar reparações urgen- urgente de grave crise fmanceira por que estão
tes no prédio locado, determinadas por autori- passando os Estados e Municípios da Federação,
dade pública, que não possam ser normalmente em decorrênCia do aumento das despesas correnexecutadas com permanência do locatário no tes, notadaffiente corri pessoal, agravada com a
imóvel, ou, podendo ser, ele se recuse a admiti-las;
elevação dos custos financeíros da dívida mobi~
e) a necessidade, manifestada pelo proprie- liária e peJª__f~ta de efetivação da receita prevista.
Diante de tal quadro de estrangu1amento fmantário, promitente comprador ou promitente cessionário de retomar o prédio para uso, desde que ceiro, as adiniriistraçõ~_~staduais e municip~i:S
encontram-se impossibilitadas de cumprir seuS
seja ele o único de sua propriedade.
m- às lo_cações urbanas residenciais cuJo in- prógt'ãriiãS de investimentos inadiáveis, bem coquilino seja proprietário de outro imóvel seme- mo concluírem realizações de cunho social necessárias ão atendimento de serviçps bás_icos à
lhante, alugado a terceiro. _
Art 5?- As disposições desta lei aplicar-se-ão popu1ação carente.
desde logo aos processos-em curso.
A medida ora proposta será viabilizada por emArt. & O Poder Executivo remeterá, dentro préstimos internos através do Bari.co do Brasil,
de 90 (noventa) dias da publicação desta lei, ao
com recutsos repassados pelo Bali.co Central,
CongresSo Nadona1, projeto de lei regulamensendo de ressaltar que a rolagem da dívida, tanto
tando, em termos defmitivos, a matéria relativa interna quanto externa, terá um alongamento dos
à locação predial urbana.
respectivos prazos e significativa redução dos cusArt 7" Esta lei entra em vigor na data de sua
tos fmanceiros.
publlcação.
Implementadas tais operações, os Estados e
Art. 89 Revogam-se as ·disposições em conMunicfplos, que se encontrem em situação de
trário.
inadimplência junto ao Sistema Financeiro, terão
condições de se credenciarem para a obtenção
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) de no_vos aportes__de recursos, que, paralelamente,
Passa-se, agora, à apreciação ·do requerilnento
virão aliviar a situação econômica das instituições
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto
financeiras estaduais que intermediarão os referide Lei da Câmara n" 28/87.
dos repa~es. _
Em votação o requerimento.
Ao projeto, quando da sua tramitação na C'amãOs Srs. Senadores que o aprovam queiram perra dos Deputados, foi apresentada Emenda conmanecer sentados. '(Pausa.)
substanciada no- seu art. 5ç Parece-nos, porém,
Aprovado.
que o -rerenao preceito, que -submete tais operaAprovado o requerimento, passa-se à apreciações à aprovação prévia do Congresso Nacional,
ção da matéria.
fere ci âlsposto no inciso IV do art 41 da ConstiO Sr. Divaldo Suruagy- Sr. Presidente, petuição, que defere apenas ao Senado Federal essa
ço a palavra para encaminhar a votação.
competência.
o-s-a.--PRESmENTE-(HUffi6ertO-[utenar=
Assiffi, cabe Odestaque do refeiidÕ dispositivO
Peço a V. Ex~ aguarde um pouco, porque vamos
para fim de rejeiÇão, sendo certo que a sua omi$passar à discussão. A votação é feita posteriorsão não invalida nem impede a sua ação fiscaliza~
mente~dora do Senado Federal, que continuará submetido à determinação do precitado preceito constiO Sr. Diwldo Suruagy-Sr. Presidente, apetucional.
nas uma informação. Está sendo cUscutldo o re·
querimento de urgência?
Ante o exposto, e, considerando que o programa de ajuste ora proposto envolverá um controle
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) mais efetivo dos gastos e das prioridades dos
Não. Já foi aprovado. Agora é a matéria.
Governos· beneficiados, manifestamo-nos pela
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)
aprovação do presente. projeto, com ressalva do
DiscUssão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n9 28/8_7, de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza
a realização, em caráter extraordinário, de
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art. 59, que já foi objeto da Emenda do nobre
campos, que il'enios relatar posteriormente.
É o relatório, Sr. Presidente.

~Senador Alfredo
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer é favorável.
Conipletada a instrução da matéria, passa-se
à sua apreciação.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)

O Sr. DivaJdo Suruagy- Sr. PresJdente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra; ·para diSCutir, aO riObre Senador Divaldo Suruagy.
O SR. DIVALDO SCIRUAGY (PFL - AL
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senãâores:
Reconheço a importância do projeto, oriundo
da Presidência da República. Daí a neceSsidade,
na minha opinião, de um exame mais detalhado
e mais acurado desse projetó, porque, inclusive,
estão em_jogo prerrogativas do Senado Federal.
Não podemos aprovar, na minha maneira de analisar o problema, a destituição de poderes desta
Casa sem uin exaine maiS detalhéidó_e_iriais acurado desta Mensagem, razão porque, Sr. Presidente, tenho posição sistematicamente contrária
à urgência com que este projeto está sendo analisado, e solicito a V. Ex" a verific;ação de quorum
para que s_e _piocesse a Votação deste requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nobre Senador Divaldo Suniagy, informo a V. Ex"
que o requerimento já foi vo~do e a ~sta altur21
não comporta mal_s verificação de votação. Já
foi anunciada a matéria imediatamente subseqüente. Estamós agOra ria ·discussão da m8téria
relatada pelo SenadOr Mansueto de: Lavor.
OSR.DIVALDOSQRUAGY-Quandoche_gar à votação, Sr. Presidente, pedirei a Verificação
de quorum.
-----

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Pois não.
O sr. Roberto Campos -Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
campos.
~o SR. ROBERTO OIMPOS PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTRECiUE À REV/S'iO
DO ORADi:JR, SERÁ PUBUQIDO POSTE-

RIORMENTE.
O SR. PRESIDENlE (Humberto LucenOlConcedo_ a palavra ao nobre Senador Mauri_cio
Corrêá.
O SR. MAURÍCIO CORRM (PDT - DF.
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tentei conhecimento, ao çhegar aqui, na Casa,
da exl'stênda, em regime de urgência, da votação
desse projeto da mais alta importância para a
vida económica e até política do País.
Confesso qüê'-rlão trve cóndlçõeS de fazer _Um
exame mais aprofundado da questão, mas impõese reconhecer que se_ trata, em primeiro lugar,
da defesa das prerrogativas desta Casa.
Estamos vivendo um Processo constífuinte
neste País Para cõnstriJir um~ novo ho~orite da
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nossa ordem jurídico-legal. t:: imPossível, admitir-se que, à Plena luz dó sol. se .violente aquilo
que a mataria desta Canstl.tuin~ vem defendéndo,
a manutenção da Carta de 1.967, com a· Emenda
n9 1, exatamenteo Textp vigente neste mom~rtc).
E é essa maioria que rasga esse texto c6nstitudona1 para violentar ~,sta Casa da maneira que

se violenta, com a rap'ide.z: ·qu_e se propõe,, sem
que possamos, inclusive,.cClrn mais profundidade,
examinar esta questão_L _
. Chamaria a atenção dos nobres Senadores desta Casã, iné:lusive dos. coleg~s do PMDB,· para
a violência que está em. vias de_ se comet~i. EstZ~:-

belece o art 42 .da Constitujçã_o Fec;leral:

-1

"Compete privativamente ao 'senado Federal:

•

lV-autorizar empréstimos, operações ou
acordos externos, de qualquer natureza, de
interesSe dos Estados; do Distrito Federal e
dos Municípios, ouviqo q Pçx:ter Executivo
~- ~ ..·
Federa];

i'

•••••••n•••••oo••-•••••••••••-••••..; •.,,.;:.,., ••••• ,,,:,~ ..... ,,.,.,.,,._,"'

VI-fixar, por

prow~

qo·!7esidente da
limites globais para o montante da
a consolidada
dos Estados e dos Muritd · · ; estabelecer
e alterar limites de Prazos, t;lffliiÍ1o e máximo,
taxas de juros e demais édrldições das obrigações por eles emitid~~Wroibir ou limitar
temporéJria,mente a em
_e _o lançamento
de quaisquer obrigaçõ~ F1essas entidades;"
...-' ., ~.: •.: ·
~ •. Sr. ~dente, que 11_~
.. _t... •• profundo interesse, sobretudo para•os r'i?f>.res Senadores que
representam os Esl:ados cheios de Municípios,
com as dívidas dos Estados b,da vez mais aumenRepública e rn"edi<J.rite 're~~l

tando, e esse projeto 'trará um a!Mo, mas não
é em cima da ordem legal existente, que quere~
mos preservar, que se P9de construir a grandeza
de um Pa'1s. Chamana·· .·a atenção também para
o dispostQ no art. 5 9
que se aumenta a divida
em 20%, toda.a dCvtdZI, sem que esta Casa se
pronunc:;ie a respeitb,,gois estamos aqui cotfdiana;mente a aprovar autdrizações de crédito para as
prefeituras, d~ erhpréstimos externos, e~ agora vamos autoriz;:tr ut.n ,efnpréstimo de 20% sobre a
nossa dívida; sêm que tenhamos condições de
~inar com mais percuciênda.
Isso é Unta afronta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a esSa ordem jUrídica existente que 0 Govemo quer manter, inclusive, com magnanimidai;J.é, transformandO 0 mandato do Presidente
da Repa!bftê:a de 6 para 5 anos.
·
.'ftsta é a .ordem jurídica que queremos para
Q_p!.~_! ~- ~~~_ç_~~~-~Ql!<:~_ a.--~!_'!~ol.e_n._m_.r...n.. _e.st.. _e

ffi!t
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nossa ordem jurídica? E agora nós, Senadores
desta Casa, vamos dar a nossa chancela, vamos
dar o nosso autorizo, vamos dar o nosso endosso
a uma violenta, a uma_total, a uma traumática
violação - repito ~ em ç_ima da Carta Constitucional.

O Sr. Mauro Benevides- V. Ex!' me permite
um aparte?
OSR.MAORICIO-CORRM-Comomalor
prazer, nobre Senador MaurO Benevides.

_O Sr. Mauro Benevides - Eu me permito
apartear V. Ex' para reSsaltar que essa mensagem
dç Senhor Presidente da República, acompanhada__do_respectivo projeto de lei, chega ao Senado
Federal após um entendimento que se processou,
a nível de Câmara de _Deputados. envolvendo todas as lideranças partidárias daquela outi-a Casa
do CoriQ:resso.- NenhUTf!a força política, que se
representa na Câmara, deixou de oferecer o seu
apoio e a sua solidariedade a essa iniciativa. Evidentemente, esses aspectos aflorados por V. Ex~.
com o brilho e a fulgurância de sua inteligência,
esses .argwnentos foram também repassados na
Câmara dos Deputados, evid_entemente sem essa
altitude de jurista eminente que é o Senador Maurlclo Cóffêa TÚdo isSo foi relevado na Câmara,
porque falou bem mais alto o interesse das {jnidades Federativas, exatamente essas Unidades Federativas das quais somos nós os Representantes.
Acredito que poderíamos, se houve, como V. Ex'
destaca, uma conspurcação de prerrogativã inerenteaoprópríoSenadoFederal,indusivenoque
pertine à competência desta Casa para aprecíar
os pedidos de elevação-da capacidade de encüvidar.entõ e não ao Congresso Nacional, como
se pretende, não há dúvida de que deveríamos
esperar outra oportunidade, Senador Maurício
Çorrêa, porque está em jogo, neSte Instante; interesse _de milhões de brasileiros que, em vários
Estados, aguardam a normalização das finanças
dos seus respectivos Erários, para que possam
receber os salários atrasados. No m~u Estado,

em que pese ao esforço decidido e resoluto do
Governador Tarso Jerelssati_, há dois meses os
servidores não recebem os seus vencimentos, e
eu poderia citar um rol imenso de outras Unidades
da Federação também envolvidas com esse tipo
de problema. Então, se há no texto elaborado
pela Câmara algO que possa representar a invalidação, a usurpação até de prerrogativas do Senado, apelo a V. Ex' para que não seja agora, na
discussão dessa matéria, que vamos buscar_o
rigor do cumprimento da letra constitucional, as~te?
seg.Jra..r:do apenas a esta Casa o direito de exam!-nar matéria dessa ordem. É o apelo que faço
·. S~. Presidente, temos que estar atento! para aV.Ex",destacandoqueestamatéria,quechegou
. ~·aspectos, e não seria justo que nós, aqui emanada da Câmara dos Deputados, num esforne~'Casa, viéssemos a violentar as próprias prer.- ço de tessitura, de esquema político parlamentar,
: • · roga ·vas que estamos a defender. Sabemos que e realmente, pelo término, amanhã, da primeira
. há,
r parte de Deputados, um desejo de extin- etapa da presente sessão legislativa, não teremos
· Ql,.úr, ~ é_I.Cabar com e~- Ca_sa, para qué a úriica cOndições de tempo sequer, nobre Senador, para
CâinkiLegiSlativasejã.aCâmaradosDeputados.. apresentar emendas que aprimorem o t~::Xto
Na medida em qüe pe!JliitlrinoS que isso acon- · -. oriunc;l_o da outra Casa âo Congresso Nacional.
teça,querdizer,queessasvjole:Çõesseverifiquem,.· ·Dar o apelo que faço a V. Ex', acredito·qUe 'éln
cada vez mais esse Qrupo vai fkarido forte, e sabe- · i-tome de quaSe todos os Estados da FEderação.
mos que esta é uma Câmara revisora. Tantas. Aqui, em Brasília, acredito que V. f:x1' não tenha
e'qUantas vezes retificam9s errOs .cometidos, pqr- .·eSse ptoblema, os eleitores que su~Qaram 'seu
que o erro é humano? Quantas ~eS pi-oçuramos •nome 'hd'~do e digno. permitindo que V. Ex"
ãqui çoriigfr distorÇões, ~um aplj~Oramento da : ~ntificasSe n~. tribuna_ do ~~:· os .~lettore~

de Brasília, os funcionários de Brasília, têrn 0: privilégio de receber em dia os seus _salários, e _çs
cotnpanheiros do Ceará, do Piauí, da Bahia, de
_Pemambuco,-enfi_m, de muitos Estados ela Federação, estão imposSibiHtados de reCeber em dia
os seus salários, e somente com ·o- refinanciamento pretendido por eSte projeto é que se chegará a essa ·notmalizaç_ão. Este é o apelo que
transmito- a V. ~-Ao seu lado estarei em todas
aS oUtras oportunidades que surgirem, para resguardar aquelas prerrogativas que foram conferidas ao Senà.do pela letra da atual ConstitUiÇão,
e mituralmente na elaboração da nova Carta estaremos atentos_ e vigilantes, para resguardar tudo
aquilo que eleve, dignifique e en_q_breç~ a ação
do Senado da República.
O SR- MAORICIO CORRM - Agradeço
profundamente a V. Ex' o aparte. Apenas menciono que, se houve a aprovação, na Câmara,
inclusive por consenso das Uderanças, é mais
wna razão para que revisemos, com carinho, com
cautela e com seriedade aquilo que se -feriu lá,
na Câmara dos Deputados, a Consbtuiç:ão brasileira
Faz V. êX" um apelo, e eu o interpreto no melhor
sentido possível, sobretudo pela alta consideração
que tenho ao nobre Senador pelo Estado _do Cea·
rá.
Toda essa problemática não foi causada por
nós; ela existe em decorrência de um programa
- que foi feito em cima das medidas econômlcas,
as primeiras adotadas pelo Governo .
Estão aí as rnicroempresas, os empresários,
os médios empresários, todos numa situação
caótica, porque fiZeram seus orçamentos, armaram seus projetes económicos exatamente em
cima de um pro-grama que se diz fiXo, que se
diz que iria durar, e, evidentemente, nesse rol entraram agora as prefeituras e _os Estados, mas
a culpa não foi nos~ e a culpa não pode ser
da manutenção da ordem juridiça constitucional
existente.
.
Lamento muito não pode! acolher o apelo de
V. Ex~'. Teria grande honra em fazê-lo, mas em
cima da Constituição brasileira não contem com
o meu apoio.

O Sr. Alexandre Costa- Permite V. Ex' um
aparte?

OSR.MAURfCIOCORfté.A-Comomaior
prazer, Senador.

O Sr. Alexandre Cosia- Nobre Senador
Maurício Corrêa, sinceramente, está havendo um
grande equívoco em tudo isso. Examinando as
~-~n~~s -~presentadas, que deverão ser discutidas na sessãO de -ho]e,-SObre O PrOjeto; deparo
com emenda de V. Ex', que diz:
"Todas as operações e a.utorizaç_ões previstãs nesta lei dependerão sempre, e em
qualquer caso, de aprovação prévia do Con·
gresso Nacional ou do Senado Federal, nos
termos da Constituição_ vigente."
O SR. MAORICIO CORRM- Perfeitamente, Senador, esto_u de pleno acordo. Se V. Ex"
votar COf!l esta, paro de fqlar, vg_u-me dar por
muito satisfeito. E a revogação do art. 59 do jeito
que est,á redigidO no projeto.

O Sr. Al~ndre Costa - Tal como veio
da Qmara...fata'eyn Congresso Nacional.

..•

. ...
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O SR. MA.URÍCIO CORREA- Não. V. Ex>
leu a síntese do meu artigo, que é sintético, mas

não leu_o artigo analítico, que é o 5~. que abrange
tudo, indusive dá poderes ao Presidente do B.anco
centrai, ou ao Ministro da Fazenda, ou sei lá qual
outra autoridade, de fazer, dispor, enfim, de usar

esses recursos da melhor maneira que bem lhe
convier. Quer dizer, estamos dando, sem dúvida

nenhuma, uma procuração com plenos poderes
para o GOverno, para o Presidente. do Banco Central, para o Ministro da Fazenda, para ele fazer
com esse dinheiro o que quiser. Se a Prefeitura
de Carazinho está apertada, então se dá o dinheiro
para ela; se a outra do Rio Grande do Sul está

apertada, num município qualquer, vamos dar di-

nheiro. Estamos dando uma carta branca, sem
dúvida, uma procuração, sem qualquer restrição,
com os maiores poderes possíveis. Se porventura
V. Ext estiver de acordo em nie_ ajudar a sustentar
essa emenda, perfeitamente, estou de acordo.

O Sr. Alexandre Costa- Não. Não desejo.
Pensei que a emenda cÍe V. Ex!' fosse semelhante
à que veio da Câmara.
O SR. MAURiCIO CORREA- Não, data
venla, se V. Ex'- ...
O Sr. Alexandre Costa- Claro que não li
o art. 5? a que V. Ex' se refere.
O SR. MAWÚCIO CORREA- É evidente,
é supressivo de um, com a inclusão deste.
O Sr. Alexandre Costa- Muito obrigado.
O SR. MAURiCIO CORREA - Sr. Presi·
dente, concluo, dizendo que, lamentavelmente,
em nome dessa ordem jurídica que queremos
defender, que queremos reformar, que queremos
aprimorar, mas pela via correta, que é a discussão
aqui no Parlamento, em nome, portanto, desse
princípio, vou votar contra essa Mensagem do
Governo, mas não infenso às necessidades dos
Municípios e dos Estados que precisam de socorro, mas não é através da violação da lei que_ se
vai construir o futuro do Brasil.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!}
Durante o discurso do Senador Mauríçlo
Corrêa, ocupa momentaneamente a cadeira
da Presidênda o Senador Francisco Rollem~
berg, que é a seguir novamente ocupada pelo
Senador Humberto Luceua.

O Sr. Cid Sab6Ia de Carvalho - Sr. Presidente, peço a palavra

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Od Sabóia
de Carvalho, pelo PMDB.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO

(PMDB - CE. Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs._-senadores:Evidentemente, estamos diante de uma matéria
muito importante. Tão importante que sucltou de~
bates que terminaram por se desviar do ponto
básico da questão. Fizemos até história, _localizamo-nos nos Governos revol1,1cjonários e fiZemos
uma apreciação de culpas situadas, possivelmente, na nova República . .
É indiscutível, contudo, Sr. Presidente, que as
falas aqui proferidas necessitam de alguma aná1i~
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sé, notadarnente_o que_ acaba de falar o nobre
Senador por Brasilia, Maurício Corrêa.
É evidente, Sr. Presidente, q~.;~~ há, no art. 5 9,
tal com_o nos é apresentado, um choque para
~m_o_atual texto d{l Consti~J.Pção bra,sileira. Isso
é indiscutível. _Mas. em tudo, há _o aspecto prático.
Havemos de convir que nesse entrechoque de
uma futura lei ordinária, que está em elaboração,
e a Constituiçã_o vigente, preva1ecerá, indiscutivelmcllté, a Constituição. Não sei como- porque
a rnim nurica foi ensinado -:-a legis1ação orclinária
há de preva1ecer sobre a Carta Magna. portanto,
~l;lore a Lei MC;!:iQr, sobre a legislação constitucional.
O grande Problema, aí, é ficar consignado nos
Anais do Senado da República que o Senado não
estava adormecido no exame desta matéria. Nisto
tem muito mérito o que ·falaram os Senadore.s
MaurícioCon:êa_, Divaldo Suruagy e _çutros, ares~
peito da mesma matéria, do mesmo assuntO. Mas,
evidentemente, não haverá u~a conseqüência
grave na aprovação desse dispositivo ta1 como
aqui_ está, desde que os Anais do Senado registrem que esta pressa ocorre em nome daquela
assistêndcB qUe _o Senad_o çla República, Órgão
federativo, deve às Uni~des da Federação.
Cotncf bem salientou_o_ Senador Mauro Benevides, enquanto discutimos aqui, os funcionários
públicOs de muitos Estados perguntam pela tabela de pagamento; há os credores junto aos cofres
públicos que perguntam como vão receber; e os
GoVémadores trOpeçam, nos prirheiros meses de
suas administrações, nesta circunstância que este
projeto busca resolver. Por isso, acho que a condição do Senado, como Casa que representa essencialmente os Estados, acho que o Senado da
República, Órgão essencialmente federativo, não
pode, de repente, se apegar às imperfeições de
um texto para negar a sua finalidade também
constitucional, e ainda maior, que é de assistir
aos Estados através de uma representação legítima, lógica, correta, honesta, atenta e indiscutível.
Esta é a principal função constitucional do Senado.
---AsSim, estamos diante de duas hipóteses: ou
nos apegamos à possibilidade de uma inconstitu~
ciona!idade plenamente corrigível ou nos apegaw
mos a isto para esquecer os próprios princípios
federativos; ou ficamos com os princípios federa-tivos, com a condição de Representantes dos Esw
tados, e nos resguardamos para as correções,
quando Seiâo múltiplas as oportunidades, ainda
mais que as leis inconstitucionais fatalmente irão
esbarrar aqui, nesta mesma Casa, por outra competência constitucional. Tão sábias são as Q:mstituições, meSmo quando ilegítimas, como a vigente, tão sábias são nos seus dispositivos, que até
os tropeços têm como serem corrigidos em tempo hábiL sem que produzam, sem que representem os atropelos temidos pelo Senador Maurtcio
Corrêa.
-Por iSSO, Sr. PreSidente, entendo que o Senado,
nesta hora, -deve evocar a sua função constitü~
cional de repre~fl!ante de todos o~ Estados, como Órgão tipicamente federativo e capaz de, ele
só, justificar a existência_da Federação.
Por que descumprir a finalidade-do Senado pa~
ra uma pequena observância t:éctúca, quandO esta
Qb_servãn.cia _técnica _poderá ocorrer logo mais e
.quarido não haverá hipótese de conseqüência para esse dispositiVo? Vamos desatender Estados
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pobres, como·o Piauí, o Ceará, o Maranhão? Vamos esquecer Sant"' ·Catarina? Vamos _esquecer
_o _Espírito Santo? Vamos esquecer todos os problemas dos Estados que nós, Senadores, representamoS, para uma aula de tecnismo aqui deslã
tribuna?
-- ·- ·- -- -

o Sr. Pompeu de Souza -v. Ex' me permite
um aparre?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOCom muito prazer, Senador.
O Sr. Pompeu de Souza- Estou -apreciando, como de_costume, a argumentação de V. Ex",
que é da mais alta procedência, qu8ndo invoca
o interesse público, -o interesse urgent1ss[mo, o
interesse emergencial das populações de todos
os Estadqs da Federação, em contraposição-ao
tecnicismo juridicista de um apego que chega
às -raias do fetich!smO,-por Uffia Constituição que,
na verdade, sempre me recuso em chamar de
Constituição, porque é uma Carta out_orgada por
três ministros mmtares; um'li Carta outorgada, feita, desfeita e refeita ao sabor das circunstâncias
do eventu;;ll ocUpante do Poder e, por tsso mesmo,
eu ã- chamo de "colcha-de-retalhos de alta rotatividade". Quãhdo se trata dasalyação pública, quando se trata do interesse público, este últifTlO prepondera sobre todos os tecniciSmos, e, assim,
não devemos ficar aqui, como sapos e admirando
proclamadas excelências da situação econônlica
da Coréia, cujo exemplo, nos é aqui apontado
como aquele que devemos imitar. Exemplo, esse
que a televisão nos mostra todos os dias como
está sendo "admirável" como sendo o que deveríamos seguir, porque se na verdade e_sfures~roos
até hoje na situação política que prevaJeceu em
nosso País até 19_85, estaríamos -certarT)ente vi~
vendo aquele mesmo caos. E, ao rnesmo tempo,
pelos mesmos partidários de ta1 exemplo, deveriamos estar, também, louvando e exaltando a figura
apostolar de Foster Dulles, o famoso autor da
figura de i"etóric_a que aqui se invocu e louvou:
o seu famoso "efeito dominQ", ObrigadQ a V. Ex'
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Sr. President~,_ Srs. Senadores, no tempo que me
resta quero dizer também que assisti, com muito
carinho e atenção, ao debate que foi travado por
causa dessa matéria entre o Senador Roberto
Campos e o SeftadOi- Ronan Tito. Achei muito
interessante esse debate, embora deslocasse a
questão do seu eixo principal. Mas não sei corno,
com ou sem e$tística, com ou sem o conheci~
ffiento h-iSiÓriGo dOs_. GQv~rnos revolucionárioS.
possamos ~sQliecer q~e esta alteração é inevitável
e que é urna projeção do desenrolar dos episódios
que vêm há anos marcando a economia_ brasileira.
Não quero julgar o período em que nosso campa~
nhelro, Senador Roberto Campos! ocupou o man~
do exatament~ neste setor. É urna matéria muito_
dificil, e julgar é mais difícil ainda, porQue todos
esses julgamentoS têm muitos âitgulos para que
o julgador.olhe, antes de proferir o seu julgamento
finaL Não importa esse julgamento que, a esta
altura, compete multo mais à História do que a
n~_próprlos.

', O Sr. Alfredo Campos- V. Ex" permite-me
um aparte, nobre Senador?
OSR. CIDSABÓIADECARVALHO-Pois
não.
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O Sr. Alfredo Campos -

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
Nobre Senador,

à guisa de esclarecimentos a esta Casa, devo dizer
a V. Ex" que apresentei uma emehda supressiva
a.este projeto de lei que vem da Câmara. A emenda é supressiva do art. 59, que é flagrantemente
inconstitucional. No entanto, a Liderança do meu
Partido me fez um apelo, no sentido de que eu
retirasse esta emenda, para que os governadores
de Estado não ficassem prejudicados e pudessem

rolar a grande e monstruosa dívida, por assim
dizer, de cada um dos Estados da Federação.
Entendo, inclusive, que o Presidente da República,

como querem vários assessores de Sua Excelência, iria vetar esse artigo, por flagrantemente

inconstitucional No entanto, Sr. Senador, não retirarei a minha emenda, a não ser _que tenha a
certeza absoluta de que não será pedida, nesta
Casa e agora, a verificação de quorum e somente
após saber que todas as emendas foram retiradas.
De nada adiantaria eu retirar esta emenda, que
prima pelo zelo à Constituição_ vigente, uma vez
que, de minha parte, jamais poderia perpetrar um
desrespeito a esta Cons_tituição, quando nos preparamos para ter uma nova Carta Magna. Por
isso, Sr. Senador, não retirarei esta emenda que
suprima o art. 5" do projeto em tela. E gostaria,
se V. Ex' me permite, de ler aqui ...

cação de qualquer juizo a4rrtinistrativo ou juizo
do Poder Judiciário.
Dizia eu e peço licença a V. Ex', Sr. Presidente,
só para· concluir que, sob o aspecto económico,
é claro que estamos diante de uma série de projeções, não d_e criações da Nova República, não
de criações do PMDB. Entendo que, nesta hora,
aqui, nem se discute, PMDB, PDT ou PT ou qual-quer partido; discute-se a sorte dos Estados brasi·
leiros, tropeçando, neste momento, no que chamaremos de necessidade do rolamento da dívida.
Este rolamento é Que está sendo necessário hoje
e o Senado da República, como Órgão primordial
da representação federativa, tem por obrigação
apresentai a solução para este problema. (Muito
beni!)

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr.
1~-secretário.

São lidas as seguintes

-N'l-

Suprima-se o art. 5? do

O artigo que ora se pretende suprimir fere,
a fundo, a Carta Magna brasileira que, em
seu artigo 42, item VI, reza, expressa e taxativamente, ser da competência do Senado Federal, mediante resolução, a fixação dos "...
limites globais para o montante da dívida
consolidada dos Estados_ e dos Municípios_,
estabelecer e alterar limites de prazos, mínimo e máximo, taxas de juros _e demaís condições das obrigações por eles emitidas, e proibir ou limitar temporariamente a emissão e
o lançamento de quaisquer obrigações dessas entidades".
Dessa forma, querer transferir a competência privativa do SenadO Fédera1 para o
âmbito do CongressO Nacional, com base
em lei ordinária, é decretar o fim antecipado
do Estatuto Maior brasileiro, desconhecendo-o e, mesmo, ignorando-o.
Busca-se, portanto, com a apresentação
desta Emenda, preservar a Constitu_i_ção_f:e:deral de violações desta orde_m, roantendç-a_
incólume até a sua total substltu_lção pela
futura_ Carta Magna.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Obrigado pelo aparte. Apenas entendo que, mesmo sem a emenda de V._ Ex' não seria possível
essa ocorrência. Mesmo se fosse_ aprovada hoje,
tal como está, a matéria submetida ao Senado
Federal, isso não aconteceria, em face da flagrante inconstitu,cionalidade, que tanto pode_ gerar o
veto presidencial como providências futuras do
próprio Legislativo e até representações perante
o Supremo Tribunal Federal.
~
E, no entrechoque da_ legislação ordinária, se
hoje viesse a se forrnat_l,.lma nova lei ordinária,
com a Constituição, iria prevalecer, eVidentemen~
te, a Constituição sobre qualquer hipótese, na apli-

proj~to.

J~stlftc;ação

... a justificação

que faço desta minha emenda:

melhante, de todas .as Constituições brasileiras,
desde o Império (de 1824, art. 15, jncisos XIII

e XIV; de 1891. art. 34, n• 2; de 1934, art. 3•,
O"' 3; de 1937, art. 13, alínea "g", e art. 16; inciso

VI; de 1946, art. 6.5, inciso Iil e VI; e de 1967,
art. 46, incisos U).
Consoante tais preceitos constitudonais, o Poder Legislativo manteve por mais de 142 anos
o controle direto do endividamento público brasileiro, mesmo nos periõ"dos de exceção, anteriores
a 1964, o poder político dellberava~ casO a caso,
da conveniência, do montante_ e da destinação
de cada operação de crédito. Nunca em regime
de_ urgência.
Por_ seu turno, o art. 42, item VI, da atual Constituição consagra, como competência privativa do
Senado Federal, dispor sobre operações de crê- dito dos Estados e Municípios de qualquer natureza, razão pela qual sugerimos à consideração
dos nobres Pares à presente emenda.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1987. Maurfdo CoJTea.

EMENDA
(de plenário)
(Ao ProJeto de Lei da Cãffiara
n• 28, de 1987)

OSR.CIDSABÓIADECARVALHO-Pois

não.
O Sr. Alfredo Campos -
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pret~nde suprimir fere, a
fundo, a Carta Magna brasileira que, em seu artigo
42, item VI, reza, expressa e taxativamente, ser
da competência do Senado Federal, mediante_resoluçáo, a fiXação dos" ... limites globais para o
montante da dívida consolidada dos Estados e
- dos Municípios, estabelecer e aherar limites de
prazos, mínimo e máximo, taxas de juros e demais
- i::ondiçOeS das obrigações por eles emitidas, e
proibir ou limitar temporariamente a emissão e
o lançamento de quaisquer obrigações_ dessas
entidades".
Dessa forl'!_la, quer~r transferir a competência
privativa do Senado Federal para o âmbito do
Congresso Nacional, com base em lei ordinária,
é decretar o fim a'nt"e.Cipado do Estatuto Maior
brasileiro, desconhecendo-o e, mesmo, ignorando-o. _
Busctt-se, porlanio, com a apresentação desta
Emenda, preservar a Constituição Federal de violações desta ordem, mantendo-a incólume até
a sua tota1 substituição _pela futura Carta Magna.
-Sala das Sessões, em 29 de junho de 1987.

_ O artigo que ora se

-

~edo

Campos.
-N"2-

Dê-se ao_ art.

5~.

a seguinte redação:

· "Art 5~ Todas as operações e autorizações previstas nestas leis dependerão sem-pre e em qualquer caso de aprovação prévia
do Congresso NacionaJ oU do Senado FederaJ, nos termos da Constituição vigente."
Justificação

A Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda n~ 1, de 1969, incumbiu ao Con~
gresso Nacional díspar sobre as matérias de cOmpetência da CJnião, entre elas as operações de
__crédito e dívida pública (art. 43, inciso 11), reproduzindo, assim, normas constantes, em redaçáo se-

-N•3-

Inclua-se o seguinte art. 5~ no Projeto de Lei
n• 28/87, renumerando-se o atual art. 5~ como
art. 6~ e os demais que o seg1:1em:
"Art. 5~

Ficam autorizidas, em caráter exas contratações de operações de
crédito necessárias à assunção, diretamente
pelos Tesouros estaduais e municipais, de
débitos de fomec_edores, prestadores de serviços ou empreiteiras de obras, junto à rede
bancária, desde que devidamente caracterizadas as dívidas como decorrentes de contratos firmados pOr tais empresãSCofn órgãos governamentais para a realização de
investimentos públicos.
§ 1~ O montante das dividas de que trata
este artigo não poderá uJtrapassar o va1or
do saldo de principal e encargos contabilizados nas instituições financerias credoras,
em 30-6-87.
§ 29 A regularização autorizada no caput
deste artigo far-se-á sem prejulzo das sanções aplicáveis aos responSáveis pelo descumprimento das normas atinentes à matéria, relativamente oàs operações que deram
origem ao endividamento indireto dos Tescuros estaduais e municipais."
_c;~pcionaJ,

Justificação

O objetivo desta Emenda é o de legalizar situaç-ões de fato criãdas por administrações estaduais
e municipais passadas que assumiram, indiretamente, financiamentos _bancários para a realização de obras públicas de que necessitam.
O artificio do "autofinanciamento", a que recorreram os Estados e Munidpios, fõi provocado pelo
rígido sistema de controle criado pelo Governo
Federal sobre a capacidade de endividamento dos
Estados e municípios, com vistas ao controle glo-

bal do déficit público.

·

Sabendo-se que a medida estatística do déficit
público é, em sua parte mais expressiva, o saldo
devedor das entidades públicas-junto ao sistema
financeiro, é fácil concluir que o instrumento mais
efetivo para se evitar o aumento estatístico do
déficit é evitar o.aum_ento dos sald_os devedores.
Diante do conflito entre as restrições irilpostas
pelo Governo Federal e o interesse maior em real i-

Junho de 1987

__DIÁRIO DO. CONGRESSO NACIONAL (Seção R)

zar os investimentos locais, os administradores
estaduais e municipais recorrer;m1 ao artificio dç

da c:tívida consolidada constante do § 1"' do artigo
29_da Re~olução ri9 62, Cie '1975._ -

"autofrnanc:iamento" de vez que, desse modo, o
devedor junto ao sistei)lé'l. ba!ls..ft!io _é uma e!!_tjdad~

_Alfredo Campoa.

privada e, por conseguinte, não considerada na
medida _estatística do décifit público adotada pelo
Governo Federal.
Com o pasSar do tempo, ·perêm, o Problema
agravou-se. O volume dessas operações assumiu
tal proporção que, em alguns ÇÇ!S_QS. <;_hega a invia-

Sala das. Sessões, 29- de junho de 1987. 'N~>4

Inclua-se, onde couber:
"Art
No prazo máximo de 60 dias, o
Senhor Presidente da República submeterá
ao Congresso Nád:m<ll pedido de autorização para o montante global das operações
previstas ne~ lei.
-Parágrafo úilico. As operações de crédito
mencfonadas nesta lei somente poderão ser
- -conttaiadas .:ipós a alifufiza:ção prevista neste
artigo."

bilizar a administração financeira dos Tesouros

de alguns Estados e municípios.
O resuhado do processo, para alguns Estados
e municípios em que essas operações foram largamente praticadas, é uma dívida fartamente concentrada no cUrto prazo, contratada a custos ex-

tremamente onerosos e inco_rnpatíveis _com a capacidade de pagamento do devedor verdadeiro.
Do ponto de vista formal, é preciso_ enfa~tizar,
criou~se wn problema muita delicado e que é
necessário respll{er.

As dívidas existem, os investimentos púbUcos
foram realizados, e os avais_ _foram -concedidos
pelas instituições financ::eiras oficiais. Não há co-mo recusar a realidade.
Há uma dívida a pagar, mas devedores (Os ver~
da.deiros) não têm como liquidá-las.
É preciso, pois, refinand~-la, ajustando-se ovalor de principal e encargos a amortizar a cada
exercício de Torrria compatfvel com a capacidade
de pagamento do devedor (ven;iadeiro).
No entanto, formalmente, os Tesouros estadUais e municipais não devem aos bancos e, por
conseguinte, não podem pedir autorização ao Senado Federal para refinanciar débito~ que nãCI_
estão registrados em seus respectivos nomes. E
também não podem solicitar autorização para
contratar dívidas destinadas a financiar novos investimentos porque eles já e_stão concluídos. Pro.
põe-se, pois, que, de imediato, sejam regulari~
:mdas, pelo Senado Federal, as díVidas já existentes.
E não se trata de dar anistia a ninguém, pois
ressalva-se a_aplicabiUdade das sanções cabíveis
àqueles que, no passado, desrespeitaram as determinações do Senado Federal e do Governo
Federal sobre _a matéria._ Nesse caso, o próprio
processo de regu1ariza~ão daria aos órgãos competentes as informações necessárias à abertura
de processos cont(a QS infrat9res.
Fmalmente, esclareça-se que a Emenda ora
proposta não provocará aumento algum do déficit
público· verdadeiro porque as dívid~ qos GOvernos estaduais e municipaiS, nesses CasoS, já existem, embora não registradas em seus respectivos
nomes.
O que vai aumentar é a medida estatística ciO
déficit públiCo que, por não contemplar as dívidaS
registradas sob a forma de "autofinanciarnento",
já está, Por eSsa mesma razão, errada.
Ao final, é de ressaltar, ainda, que a prr!Sente
Emenda encontra-se de conformidad~ _com o texto oohstitucional, na mediáa em que, consoante
o ac:iri1a já afirma_do, não aumenta a d~pesa pública, haja vista que os débitos ora- assumidos
jã exiStam de fato como dívida consolidada dos
Estados e municlplos, nos terinos da definição

Ju~~ção_

-M longo do periodo autoritário nos batemos
pelas prerrogativas do poder politico,_razão pela
qual não podermos _çlar wna delegação em bran~
co e sem cpnhece.r_ ~tamente a sua de.stinação
e -o seti montante.
Sala das Sessões, 29 de junho de 1987. Alulzlo Bezerra.
-·-

------

'-

---

-

--

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Luoena) So!içito__ ao nobre Senador Mans4eto_ d~ Lavor o
parecer sobre as emendas.
~O-SR. MAI'ISUETO DE LAVOR (PMDB-- PE. Para emitir parecer. Sem reyi_são do orador.)
- Sr. Presidente, a Emenda n9 l, de autoria do
nobre Senador Alfr~dÕ Çampos, é- SupresSiva do
a~ 59 do Projeto de Lei n?_2~ _
Justifica o n.oi;>~ Senador que transferir ~ com~
petência privativa do Senado Federal para o âm~
blto do Congresso Nacional, com base em lei
ordinária, ê de~r o fim antecipado do EstatUto
Maior brasileiro, d~sc9nhecendo ou mesmo ignorando -acrescento eu- que realmente ê tolher
competências exçlusivas também do Senado da
República.
O meu parecer ê favorável. Voto pela emenda.
Emenda n9 2, de autoria do nobre Senador
Mauricio Corrêa, altera a ~qação do art s~
A presente Emenda do nobre Senador Mauricio
Corrêa, apesar da sua justificativa, é considerada
prejudiCada, em face da aprovação da Emenda
n~ 1, do nobre Senador_ Alfredo Campos.
Portanto, considero prejudicada a emenda do
nobre Senador M.a,urlc;io Çorr:êa.._

A Emenda n9_3, de autoria do nobre S_enador
~fredp Carr_lp~. a~esCe um artigo ao_ projeto
de _lej, _alJtortzando as op~rações que, na justificati~J o nobre Autor constdera
"au~ofin.;.nciamento".

como artifício d_o
_
PelOS próPriOs termos da justificativa da pre~nte~êffic:nd~. por falta de_ embasamento legal
e pelos perigos (jtie representa a cobertura pelo
projeto de lei, aprovado o artigo que o nobre Autor
pede s_eja a~rescentado, representa uma cobera eSses atos _que S. EX' mesmo considera
artifk:i6Sa:e"autofinanciamento", meu pare-Cer é
pela rejeição da -eriienda.
Parecer contrário.
A Emenda 1)1' 4, de autoria do nobre Senador
A\uíz10 Beze-rra, ãPesar da sua justificativa que
col)Sldera, que, ·~ao lonQ~_ ~o pen~~--a~tádo

tura
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nos batemos pelas prerrogativas do pod~ polftico, razão Pela qUal riãõ pOdemos dar uma delegação em branco e sem _conhecer exatamente a
sua destinação e o seu mqntante'\ S. EX' estabelece um prazo de'60-dias.
Como Relator, prefiro ficar com Ó § 1~ do art.
29 do projeto, Cj_ue estabelece este prazo, não de
60 días. mas de 6 meses.
Voto pela rejeição da emenda e pela permanência do prazo estabelecido no proj~to.
I:: o meu parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTI! (Humberto Lucena) O parecer do nobre. Senado_r: Mansueto de Lavor

conclui pela aprovação da Emend_a n9l, pela rejeição das Emendas n"'s 3 e 4 e pela prejudicialidade
da Emenda 09 2.
Em votação o projeto, sem pre~uizo das emendas.
Os Srs. SenadOres que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
·Aprovado.

O Sr. Divaldo Suruagy- Sr. Presidente, pe·
ço verificação de quorum.

O SR. PRESIDÊNTE (Humberto Lucena) Vai ser.fe_ita a veri_fJcclção !e<illerida.
_
Peço aQS Srs. Senàdqres que ·ocupem' os seus
Jug~s.__ (Pausa.) ___ _
.
Vamos proceder à oova votação._Nª forma regi~
mental, a votaçi!io será nominal.
Como vota o Líder do PMDB?
O Sr. Mauro Benevt:des- Sim.

O SR. PRESIDEriTE (Humbeíto'LucenaLComo vota o Uder do PFL?

O Sr. João Menezes- Não.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Como vota o üder do PDS? (Pausa)
Ausen~.

Como v.ota .o Líder do PD17

O Sr. Maurido Corrêa- Não.
O Slt. PRESIDENTE (HumbertO l.Uceria) Como vota o Líder do PSB? .(Pausa.)
Ausente.
Como VOta o Líder do PDC? (PaUsa·.)
Ausente.
~
·
· '· Como votá o Líder do PL? (Pausa.)
Ausente.
__ Como vota o Líder do PMB·r(PãUsâ-:)
Ausente:
__
__ ~- _ _ _ _
_
Os Srs. S~adoreS já ~em_ votar. (Pausa.)

(Procede-se à

VoTAM :.SIM ..

votéJ~o.)

o.S sis. SENÀDORES:

Alexandre Costa

AlfredO Cainpos
Chagas RodrigueS
Od Sabóia de Carvalho- Eâison Lobão
Frafidsco Rollemberg
Mauro Benevides -lrapuan Costa Júnior
LoUiWal BáPtista
Mansueto de_ Lavor
Nabor Júnior
Pompeu de So_usa
Ronan Tttõ

----=-

RuyBa_cel~
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lOTARAM ''/'IÃO" OSSRS. SEIYADOREs:
João Menezes
Divaldo Suruagy
Louremberg Nunes Rocha

~ mobii.Ização mundial antitabágica, então d.eflagrada, foram condensados no famoso slogan:
"Fumó--ou Saúde: a escolha é sua".

DeSde- erltãO, organismos govemamentãis e
instituições vinculadas à saúde e melhoria dos
níveis de vida e bem~estar, em todas as nações,
Maurício Corrêa
vêm atendendo às recomendações da Organi~
Roberto Campos
zação Mundial da Saúde (OMS), e com ela colabo-J'ando, diante do am~ªçador elenco das doenças
ABST!i:M-5E DE VOTAR OS SRS. SéNADO- ~provocadas pelo excessiVo consumo de cigarros,
RES:
..
- notadamente as inúmeras modalidades de câncer~ doenças cardíacas e broncopulmonares, aciAluizio Bezerra
dentes cardiovasculares e cerebrais, enfartes, derNelson Wedekin
rames e assim por diante, independentemente
O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) âã catastrófica deCadência biopslcológica dos viVai ser feita a apuração. (Pausa)
ciados crônicos, da ass_ustadora redução dos índi~
Votaram sJm 14 Srs. Senadores, e não 6.
ces de esperança de vida, das crescentes taxas
Houve 2 abstenções.
de absenteísmo no trabalho e das incontroláveis
Total: 22 votos.
--âespesas efetuadas com as tentativas de recupeNão houve quorum.
raç-ão ffsico--mental dos dependentes tabâgicos.

Mário Maia

Na forma regimental, a Presidência suspende

a sessão por alguns minutos, fazendo acionar as
campainhas.
Está suspensa a Sessão.

(SusjJerisá às 20 horas e 34 minutos, a
sessão é reaberta às 20 horas e 38 minutos.)

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Está reaberta a sessão.
Sendo evidente a falta de quorum, a matéria
fica com a votação adiada.
Fica prejudicado o Requerimento no 106, de
1987, lido no Expediente.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Volta..se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
Baptista.

Alarmado com os óbitos verificados nos Estados Unidos - cerca de 300 mil, atuaJmente -,
o Cõh1Ji'êSSó- nõn:e---:americano se posicionou,
energlcamente, ao lado dos órgãos e autoridades
do Poder Executivo, no concernente à luta sem
tréguas contra o vício de fumar.
Assim, no início do período legislativo do cor~
rente ano, foram apresentados vários projetes de
lef. que têm comO finalidade precípua réstrtngir
o-hábito do fumo- desde propostas concretas
de um substancial aumento nos impostos, até
uma pioibição total de todas as campanhas publicitárias- de cigarros.
O projeto com maiores perspectivas de sucesso, no momento, parece ser um que propõe a
prOibição total de fumar em aviões.
Em 23 dos EStados riorte--amertcanos,leis referentes a uma efetiva proibição de fumar em edifícios públicos e em restaurantes estão em vias
de ser decididas.

O SR. LoaRIVAL BAPTISTA (PFL -SE.
Pronuncia o seguinte discurso.)-....;.. Sr. Presidente,
Aproximadamente 450 cidades já determinaSrs. Senadores:
A partir do momento em que as pesquisas, ram proibições parciais de cigarros; noutros como
estudos, e diagnósticos dos cientistas, médicos Los Angeles e New York, decisões deste tipo estão
seildo--eXeCutadas.
e professores especializados, nos mais variados
Se. tiOs Estados Onidos e na Europa - nos
segmentos da medicina, demonstraram a imensa
países nórdicos, na Inglaterra, na França, na Alepericu1osldade do tabagismo, através de relatórios
manha e na Suíça, demie outroS- as leis estãoe publicações cientificas dos hospitais, universidades e laboratórios mais importantes dos países se tomando mais rigidas e severas, o fato pode
desenvolvidos, a Organização Mundial da Saúde ser atribuído à permanente ação repressora, ou
(OMS) assumiu o comando de um vasto movi- fiscalizadora, dos crescentes grupos de comunimento de esclarecimento e conscientização, vi- dades e cidadãos que, há vários anos, estão defensando proteger a saúde, o bem-estar das popula- dendo os direitos das populações não-fumantes.
Existem nos Estados Unidos mais de 500 orgações mais vulneráveis aos terríveis efeitos do flanizações, na sua maioria de cunho regional, à
gelo tabágico.
Depois de comprovadas - científica, técnica frente das quais igrejas, universidades e instituie estatisticamente -as investigações reveJadoras ções culturais, que se encontram engajadas com
das conseqüências patológicas e da capacidade entusiasmo na luta contra o excessivo consumo
destruidora do fumo, em funçao da ação_ corrosiva de cigarros, coin a finalidade de prOteger primordas suas múltiplas toxinas e agentes cancerigenos dialmente as mulheres grávidas, as crianças, os
-dentre os-quais, a nicotina, o alcatrão, o benzo- --aâo1eScentes e as Populações não--fumantes do
pireno são mais conhecidos, o Diretor-Geral da país.
Organização Mundial da Saúde (OMS), apoiado
Também nó Bras·u. féliimente, a mobilização
----·nas insofismáveis evidências denunciadas em nacional contra a pandemia t?bágica logrou obter
·mais de 30 mil publicações técnico-cientificas, do eminente Presidente José Samey, a 11 de juteve condições para asseverar que "o tabagismo nho de 1986, a aprovação da primeira e decisiva
é, provavelmente, a maior causa isolada, evitável, providência relacionada com o problema, nos terde cbenças e mortes, no mundo.
mos da lei que instituiu, ern,J986,_o "_D~ Nacional
AD ser instib.ddo no dia 7 de abril de. 1980 o de Combate ao Fumo" a· ser comemorado no
Qia Mundial da Saúde, a estratégia e os objetivos dia 29 de agosto de cad4·àno.
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Até 1979, a Campanha coritra o_Fumo, no País,
era predominantemente regional- iniciada com
as atividades pioneiras do insigne Professor José
Silveira, em Salvador, na Bahia - , à frente de
um reduzido grupo de médicos. __
Mas, a partir desse ano, a Sociedade Brasileira
de Cancerologia promoveu a aglutinação d.os esforços isolados verificados nõs EStados da Bahia,
Espírito Santo, 580 Paulo, Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro e Minas Gerais.
No Senado Federal, visando colaborar com a
Organização Mundial da Saúde (OMS}, preStigiã.r
os esforços dos ilustres cientistas, médicos e professores universitários que se dedicam nos planos
da investigação teórica. das pes_quisas laboratoriais e trabalhos clínicos, ao combate às doenças
geradas pelo tabagismo, tomei a iniciativa de promover uma análise, em profundidade, dos problemas, em busca de soluções adequadas às realidades brasileiras.
Através de dezénas de pronunciamentos_ tentei
cçmtfibt,ür,_ nos limites das mi_nhe1s possibilidades,
para amplíar e fortalecer as dimensões daqueJa
mobilização nacional antitabágica.
O Senado Federal reuniu e publicou os aludidos pronunciamentos por intennédio do seu efi~
ciente ServiçO Gráfico.
No conjunto dessas publicações, parece--me
oportuno destacar o volume intitulado "O Congresso Nacional e o Controle do Tabagismo. ReRexões sobre a Essendalidade e Urgência de uma
Legislação Especifica", no qual con~ensei trabalhos relativos ao "Simpósio Nacionaf sobre o Controle do Taba~o", realizado em_ ~o- Paulo, de
28 _a 29 de seterUbro de 1984, e formulei algumas
reflexões conclusiva-ª-._e propostas ~eqüíveis, no
Seritidõ da implantação de uma estratégia realista
de combate ao tabagismo, no âmbito dos Poderes
Executivo e Legislativo.
Como era de se esperar,·o Mirtlstério da Saúde,
na gestão do ilustre Ministro Carlos Sant'Ama,
atento ao clamor nacional exigindo medidas concretas, instituiu no âmbito do Ministério o "G_I'UpO
Assessor para o Controle do Tabagismo no Bra·
sil", no quaJ se integram os líderes da Campanha,
representantes da Associação Médica Brasileira,
da Ordem dos _Advogados do Brasil (0AB1 da
Associação Brasileira de Imprensa (ABl), da Igreja,
do próprio Ministério- da Saúde e do Ministério
da Educação.
O advento desse "Grupo Assessor", que tenho
a honra de presidir, no cenário da Administração
pública federal, é um acontecimento sumamente
auspicios_o do ponto de vista das perspectivas da
erradicaçao, a médio prazo, do flagelo tabágico,
e da execução imediata de uma política naciona1
de_ assistência às _vitimas das doenças geradas
pelo excessivo consumo de cigarros, -que estão
ameaçando aniquilar os segmentos mais vulneráveis dos chamados "viciados crônloos", os "fumanteS inveterados".
O desempenho do "Grupo AssessOr"_. ~ém de
favorecido pelp prestígio que lhe vem proporcionando o Presidente José Samey;e o atual Ministro
da Saúde, Professçr Roberto Santos, evidenciou,
pefailte toda ·a Nação, a excePcional categoria
científica, técnica e profissJonal doS seus insignes
integranteS, motivos que explicam a credlbilidade
e os eX.ceJentes resultados que soube conquistar j
desde sua criação.
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São estas as considerações que desejava tecer
à margem da primorosa análise sobre .o "Problema do Fumo"; que a revista téc;oi~:ã bimestral
"Brasü~Medicina", em sua edição especial de ju~
nho de 1987 (Ano 3 - númef'9 15), publicou,
simultaneamente em Português e Inglês.
Trata-se de um precioso documentârlo, elaborado com invulgar proficiência, a respeito dos aspectos mai_s __importantes do tabagismo, cuja incorporação solicito, na íntegra, ao texto deste pronunciamento.
'"0 Problema do Fumo" é 1,.1m trabalho crite-

rioso que condena as
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contribuiçõe~

de alguns

dos mais renomados médicos, cientistas e professores universitários do Brasil, abrangendo, entre
outras, os seguintes temas fundamentais: 1) O
Tabagismo como um grave problema de saúde
pública; 2) Os Fumantes passivos - as vítimas
inocentes do tabagismo; 3) O câncer e as doenças

pulmonares causadas pelo fumo; 4) ·o grande
responsável pelas doenças cardíacas; e finalmente, 5) Fumo e Gravidez: danos ao bebê.
São os seguintes os autores responsáveis pelos
trabalhos que possibilitaram a elaboração do
"Problema do Fumo", seleção de estudos atuaUmdos, resumidos com incomparável competência e seriedade, densos de informações substantivas, cujo cOnhecimento generalizado e ampla
divulgação se impõem, por motivos óbvios:
• ProfessOr Dr. Aloysio C. Achurri -Professor
da PUC-RS; Dirigente do Serviço .de Prevenção
de Doenças Crônico-Degenerativas da Secretaria
de Saúde-RS.
• Dr. Antônio Pedro Mirra- Diretor do Departamento de Cirurgia Toráxíca do Hospital do Câncer; presidente da Comissão de Combate ao Tabagismo da AMB.
• Professor Dr. Edmundo Blundi- Professor
de Pneumologia da PUCRJ; meinbro do Grupo
Assessor do Ministério da Saúde contra o Tabagismo; ex-Diretor da Divisão Nacional de Tuberculose do Ministério da Saúde.
• Professor Dr. Germano Gerhardt Filho- Diretor da Fe-deração Brasileira de Sociedade" de
Tuberculose e Doenças Respirat6rias; ProfessorAssistente da UFRJ.
• Professor Dr. Henne_lindo Dei Nero - livreDocente da FNUSP; presidente do Fundo de
Aperfeiçoamento de·Pesquisa da SBC.
• Professor Dr. José RosemPerg - Professor
titular de Tisiologia da PUC-SP, Uvre-Docente da
UFRJ e da FN-RJ; perito em Tuberculose da Organização Mundial da Saúde.
• Dr. Marcos Fábio Uon- Vice-Presldente do
Departamento de Hipertensão Arterial da SBC.
• Professor Dr. Mário Rigatto - Presidente do
Comitê Latino-Americano para Controle do Taba:gismo; membro da Comissão Têcnica Assessora
do Ministério da Saúde.
• Dr. Mozart Tavaz·es de Uma- Uvre-Docente
de Tisiologia da Escola Paulista de Medicina; superintendente do Hospital do Servidor'Públlco do
Estado de São Paulo.
AD felicitar os eminentes autores da valiosa pes-quisa divulgada pela mencionada revista "BrasilMedicina", acerca do "Problema do Fumo", parece-me razoável e oportuno acentuar que, no Brasil, à semelhança do que vem acontecendo nos
Estados Unidos, na Europa;--e-nos países mais
·desenVolvidos do mundo contemporâneo, verifiª~~oadvento de urna séria e enérgica legislação

antltabágica adequada às necessidades dos respectiVos países.
·
Em I)Q_S®__País, mercê de Deus, estamos ultraPãssando, sem sombm de dúvida, a rase dos debates acadêmicos, das teorizações brilhantes, da
- excessiva r~riCa -dos discursos, e da estratégia
precursora .dos encontros, corúerênciçts, reuniões;
para o terreno concreto das providências objetivas
e realista~ c_omo por exemplo, a promoção anual
do "Dia Nacional de Combate ao Fumo", a realização de cursos rápidos e práticos; as medidas repressi~ contra a propaganda dos cigarroS atra-vés da televisão e dos meios_ de ~omunicação
em geral; e finalmente, a drástica e severa proibi·çaO âe fumar nos aviões, transportes coletivos,
escolas, teatros, cinemas e asSim por diante.
O que fundamentalmente se pretende é assegurar melhores níveis de proteção às famílias, mullieres grávidas, crialtças e os. adolescentes que
são, n_a _verdade, extremamente vulneráveis às
doenças ou traumas gerados pelo tabagismo, e
aos efeitos da poluição ambierital.
Objetivo básico colimado pela legislação é, certamente, a implementação de uma politica nacional de controle do tabagismo, capaz de melhorar
os níveis da qualidade de vida de toda a Nação
brasüeira. (Muito bem! Palmas.)
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Achuni- professor da PUC·RS;
de Prevenção de Doenças Crõnlco-Seo"etaria de Saúde· RS.
Mirra - díretor do Departamento de
Tndr·õr~ do Hospital do Cãncer; presidente da
Comissâ;ode Combate ao Tabagismo da AMB.
Prof.Or. Edmundo Blundi- professor de Pneumologla da
PUC·RJ; membro do Grupo Assessor do Ministério da
Sa(Jde Contra o Tabagismo; ex·diretor da Divisão Nacional
de Tuberculose do Ministério da Saúde,
Prof.Or. Germano Gerhardt Filho - dirotor da F8deração
·_ Bra5ileira de Sociedade de Tuberculo5e e Doenças
Respiratórias; professor assistente da UF RJ.
Prof.Or. Hermelindo Doi Nero - livre-docente da FMUSP;
peSidente do Fundo de Aperfeiçoamento e PesQuisa da SSC..
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of.Or. Josb Ros.emberg- professor titular de Tisiologia.

PUC-SP,Iivre·docente da UFAJ e da FM·RJ; perito em

berculose dà OMS.
r. Marcos Fábio Lion- vlce-presidentB do Departamentp
Hipertens~o Arterial da SBC.
of.Or. Mário Rigatto- presidente do Comitê Latino·
meric<Jno para Controle do Tabagismo; membro da
'Comissão-Técnica Assessora do Mini.stério da Saúde.
Prof.Dr. Mo:rart Tavares de Lima -~iivre·docente -ae

. Tisiologia da Escola Paulista de Medicina: superintendente

· do Hospital do Servidor Público do E.stado de São Paulo.

rA,on .... ;n

C. Ac:hutti - head ptofeuôr ar PUC·RS;

Chr_o iciii·Degenerative Diseases Preventioh
Service of lhe Rio rande do Sul HeaJth SecretarY.
director o!

Dr. Antônio Pedr Mirra - director of the Ch8$l Surgery
Department at t e Cancer Hospital,· presídent of thtJ
AMB's Tobac ism~Comba,t CommissiC?n·
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Prof.Or. Ed-mundo Blundi :... Pneumology professor at
PUC·RJ; member of ih_e Health Ministry Consulting
GróUp Agatnst Tobaccoism/ ex-director of the Health
Ministry National Tuberculosis Division.
Pr:of.Dr. Germano Gerhard Filho- director"of rhe
Brazilían Federatíon of Tuberculosis and Respiratory
Diseases Societies; assist;mt professor;Jt UFRJ.
_Prof. Dr. Hermelindo Dei Nero- teacherat the FMUSP;
president of the Research and Develcpment Fund. of BSC.
Prof. Dr. José Rosembarg- head Tisiology professorar
PUC·SP; teacher at UFRJ and FMRJ; WHO tuberculosis
expert.
Dr. Marcos Fãbio Lion- více·f)Tesident of thtl Arterial
Hyportension Department at the BSC.
Prof.Dr. Mãrio Rigatto- presídent of the Latin AnMrictm
Comtnittee for the Contrai of Tol»ccoism; member of thfl;
Tecltnic81 Comulcing Comrniuion iõ the He<Jith Ministry.
Prof. Dr. Mozart Tavares de Lima~ teacher of Tlsiõlogv
ar the Paulistá School of Medicine; superintendant of the
Sáo Paulo Stare PtibliC Serv.ants Hospital,

UM GRAVE PROBLEMA

_DI': SAÚDE PÚBUCA

tabagismo deve ser tratado
como um problema de Saúde Pública, com a mesma
prioridade dada às doenças
infecciosas transmissíveis. Do contrário, os benefícios do controle destas
doenças serão contrabalançados com
o aumento de doenças tabàco-associadas, o que já é uma realidade, pois o
fumo mata, atualmente, mais de um
milhão de pessoas por ano, em todo o
rimndo. Sendo 100 mil só no Brasil.
"O tabagismo é a maior causa isolada e evitável de
doença e morte no mundo
ocidental. E Ie e suas
consequências assumrram
proporções epidêmicas nos
países desenvolvidos_ e estão
invadindo rapidamerite, as
nações em desenvolvimento."
Essa é uma afirmação dura,
porém verdadeira, de peritos da
Organização Mundial de Saúde
(OMS). Mas o tabagismo não é
um "vírus" difícil de ser
identificado e impossTvet de ser
controlado. Não estamos diante
de uma situação sem saida. O
importante é conscienti.iãr -a
população sobre todo o mal

que o fumo carrega e colocá· la

contra o inimigo. Esta guerra
já começou. E, das muitas que
-=-são travadas mundo afora,·é
das poucas que vai salvar vidas.
Hcije o fumo m3ta. por ano~
de Uin milhão a um mflhão e
me de pessoa.s,
---prematuramente, no mundo
todo. São 300 mil nos EUA
(onde 54 milhões fumain). 100
mil na Inglaterra (onde há 28
milhões de tabagistas). No
Brasil, extrapolando estes e
outros dados e ajustando-se as
- 1dadeS, eStirri"a-se que morram
100 mil para 33 milhões de
.fumantes.

iº

Os prejuízos não são contra
a· vida, somente. A organização
Pan-Americana de Saúde
apurou, em o,ito cidades
latino-americanas, incluindo
São Paulo, QUe os fumantes de
40 a 7 4 anos de idade, em
comparação com os não·
·fumantes, passam mais dias
presos aos leitos e faltam mais
ao trabalho. Nos EUA, em
198U, os tabagistaS com menos
de 65 anos foram responsáveis
por 81.368.000 <ie dias de .
faltas aà trabalho, o que·
representava 21% dos dias de
atividáde perdidos. Na
1
Inglaterra, a Action on
Smoking and-Health informa
que, ·anualmente, mais de 50 milhões de dias de trabalho são
perdidos em virtude de doenças
induzidas pelo fumo.
AsSim. é imperioSo
aproveitar a lição que vêmsofrendo os paísés
desenvolvidos e começar ó
ba!rar_ a ilwasão tabágica no
B~asil. Em 15 anos, de
1970·a 1985, a popúlàção
cresce-u 4" ;;5%,-o cqnsumO-de
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cigarros subiu 101%. Em 1985,
foram consumidos 146,3
bilhões. de cigarros para urna
população de 133.841.324
habitantes. A produção
brindou, díiJ.riamente, a cada
brasileiro (mesmo os rccérn.rnascidos} com trê-s Cigar-ros
diários, o que já é uma
quantidade nociva. E ·.o ano
de 198G foram consumidos

168,810 bilhões, de cigarros, o
que corresponde a um aumento
de 15,3% em relação a 1985.
Sendo um problema de
saúde pública, a luta contra o
fumo precisa ter a mesma
prioridade dada às doenças
infecciosas transmissíveis e
carenciais. Do contrário, os.
benltfícios do controle destas
serão contrabalançados com o
aumento das doenças
tabaco·associadas. MesrÍ10
porque a terapeut'1ca daf
principais moléstias desle tipo
{bronquite crônica, enfisema
pulmonar e câncer
broncogênico) é de resultados
precar(ssimos, para não dizer
nulos, em termos de saúde
pública. Só resta o caminho de
sua profilaxia, que é combater
o tabagismo. Já se acumulou
provas demais contra esSe
ssassino: existem hoje 50 miJ
tr balhos cienHficos que sé
vai am de modernas técnicas
de in
tigações biomédicas,
laborat i ais, experírtu;!ntais,
epidemiO • gicas- e cri nicas. E
todos prova m, em seu campo
1

de estudo, os eitos deletério~
do fumo sobre saúde.
Até 1979, a ca panha
contra o fumo, no
ís, era
regional. A põrtir dess ano, a
Sociedade Brasileira de
Cancerologia, que havia
to
dentro de seus programas
educativos e de prevenção o '
problema do tabagismo,
sugeriu que algo deveria ser
feito, em âmbito nacional, e
assim começou essa guerra
verdadeiramente santa.
Antes disso, os movimentos
eram isolados, sempre por
iniciativa -dos médicos. Em
1976 a Sociedade Médica do
Rio Grande do Sul foi a
precursora dessa luta. Havia

vozes contra o fumo no
Espírito Santo, Bahia, São
Paulo, Riõ de Janeiro, Belo
Horizonte. Mas falavam
isoladamente, só Parqué
-achavam que deviam combater
o tabagismo. Mas 98% delas
·disseram "sim'~ à convocação
da Sociedade Brasileira de
Cancerologiâ e, pagando de.
seU~ pr6p~ios bolsos,
compareceram a uma reuniã_o
~!!'l S;ão Paulo. E estabeleceram
um Prçgrama Naciona( coriúa o
Fumo,- çujos objetivos eram:
19 J a prevenção das doenças
surgidas da ação do tabagismo,
incluindo O,s riscos- qUe
ocorrem na gravidez;
.. 29 J informação da pppulação
sobre os malef\çiosdcj vício do
fumo, numa te~'tatiVa de
mudar o compOria menta da
sociedade;
\
3Ç'>) evitar que às crianças e Os
jovens se tOrnas~em fUmantes;
-491 éonscientizilr profissionais
da saúde, pais, ptofessores,
autoridades, desPortistas
artistas para qlJe não fumassem
em público ou, pelo menos, na
presença de jovens;
59) restringir à Co-risumo do
fumo em grupos de._alto risco;
69) instrumentar a defesa dos
·direitos
.
'
- do nã()·fuina"nte.
- .
EmbOra o ai vo fosse a
populaçãd em geral, de~-se
ênfase às crianças, joven~.e
mulheres. Nos dois priméiros
porque, atuando junto deres,
reduz-se o número de fuma'ntes
em potencial. Crescem
.,
acostumados com ·a certo, o
normal, que é não fumar. As
gestantes eram alvo importante
também por causa dos efeitos
nó feto.
A Associaçao Médica
Brasileira encampou o
programa e nomeou uma
comissão para implantá-lo a
nrvel médico. Jã conseguiu iss.o
em mais da metade dos estados
brasileiros, -através do suas
-filiadas. Conseguiu-se a
participação de escolas
mUiiicipais e estaduals. Em
.. quase todas as capitais jã
existem leis protegendo o
não· fumante. A 12 de junho

e

-

-

.
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i 986, foi aprovada a
primeiYa lei federal relacionada
ao tabàgismo, criando o Dia
Nacionàl do Não Fumar: 29 de
agosto. besde 1ê71 as leis
antifumq (em número de 51)
tramitavàm pelo Congresso,
nunca apr'pvadas. Mas, agora, a
últim~ sen1~na de agosto vai
divulgar nas jornais, tevês e
rádios os males do fumo,
através de ev,entos e
.
màniféstaçõ~ de todo tipo. ~
preciso que se saiba que fumar
é aceitável, mõS não é normal:
Em todas ~s assembléias da
OMS, o Brasil 3~rovou as
·
decisões tomad s. Mas até
1986 a posição o governo'
nunca fo~ claramente antifumo~',
Agora, já existe o Grupo
- Assessor do Ministério-da
- Saúde para o Controle do
Tabagismo no BrasiL Nele
atuam líderes da campanha,
representantes da AM8, da
Ordem dos Advogados, da
ABI (Associação Brasileira de
Imprensa), da Igreja e do
próprio Min-istério da Saúde,
que já atraiu o da Educação
para a causa. Foi esse! grupo
que conseguiu a aprovação da
primeira lei federal. E, baseado
no programa criado pela AMB,
criou outrO, nacional, para o
controle do tabagismo e que o
governo está desenvolvendo.
As esperanças são muitas: o
grupo já foi recebido duas
vezes pelo próprio piesidiinfe _
da República; Seus membros
reú-nem-Se mensalmente em
Brasil ia. Discutem leis de
proteção aos não-fumantes,
traçam estratêgiás para vencer
o lobby do lu mo. Criaram a
Maratona do Não Fumar que,
como o dia do mesmo nome,
foi aceita pelo restante da
América Latina. A lute;~ se
expande. Em São P3ulo, o
tabagismo foi incluído na .
campanha de combate aos
tóxicos e é matéria curricular
nas escolas. Colégios religiosoS
têm seguido o exemplo das ·
Igrejas Adventista e Batista
que, há anos, definiram-se
con~ra o fumo. O Lyons e o
~C?tary entraram na campanha.
O Ministério dos Transportes
de
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proibiu o fumo em todas as
viagens de longo percurso,
interestaduais e internacionais.

E; na assembléia da OMS, cujo
tema era "Ano 2000 sem
fumar", o governo brasileiro,

como os demais (apesar das
pressões), apoiou a decisão.
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item que considera falta o
médico fumar diante de seus
pacientes ou no ambiente de
trabalho. No Rio de Janeiro,
pesquisa-se nos hospitais se
deve ou não haver um lugar
para se fumar ou se isso deve
_ ser proibido. Também foi

Da célula má ter antifumo,
na AMB, surgiu a Comissão de
Combate ao Tabagismo, um
comitê permanente que se

sugerido ao DAC que a. divisão
nos aviões, entre fumantes e

encarregou de criar grupos em

ideal fosse a proibição, já que
o perigo não é s6 de saúde, mas

cada Estado. E ampliou-se
tanto que foi fundado o
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não-fumantes fosse em
posterior/anterior, ainda que o

Temos que-reverlet esse
processo, mesmo porque tlesde
1982 que se investe menos
dólares na public-idade do
inimigo.
-

Os responsáveis pelas
campanhas antifumo, até o
final do ano, terão uma arma
moderna: uma planilha
elaborada por um economista
agdcola e outro de saUde,
mostrando·os dois lados da
questão.

Tabagismo no Brasil, onde os.
vários segmentos da sociedade

atinge a segurança do vôo. Aos
hotéis e restaurantes foi
sugerido que criassem locais
para os não-fumantes, que

fato de que o Brasil é o

estão representados. Já não são
apenas os mé<jlicos, o comitê é
eclético, multiprofissional.

estão sendo adotadas por
alguns deles. Entidades de nfvel
internacional, como a

nasce da produção,
.distribuição, fabricação,
propaganda e venda dos

Comitê Coordenador do

O movimento avança. Todo
mês de janeiro reúne·se, numa

American Cancer Society e a
Orgalii.Zação Pan·Americana de

capital da América Latina, o

Saúde.• estão se integrando à
luta do Brasil. Causou impacto

Comitê Latino-Americano de
Combate ao Tabagismo, com
temas definidos, onde se
discute a atuaç5o em todos os
pafses, aproveitando-se a
experiéncia e boas idéias de
cada um.
No Brasil, as vozes dos
difere'ntes comités são
.,nfssonas. Um objetivo comum
!§realizar seminários específicos

para criar novos lfderes- do
todas as áreas - na luta contra
o fumo. As Indústrias
participam, estimulando seus

funcionários a não fumar em
serviço, já que 30% dos
incêndios no Pafs são
consequência dos cigarros.

O código de ética médica,
que está sendo reformulado
pela AMB, teve sugerido um

u·m filme, feito pela primeira
vez e exibido na TV Gazeta, no
programa "Junta Médica", que
mostra o feto inalando a

fumaça do cigarro fumado pela
mãe. Além disso um filme·
dirigido à juventude, em que
procura mOstrar que é
"careta" fumar, foi exibido em

todas as TVs do Pais, durante
a semana de comemoração do
"Dia do Não Fumar", no mês

de ago~to último (elaborado
pelo Ministério da Saúde). A
luta tem de ser dura. De 1970
a 1980, de 73 bilhões de
cigarros passamos para 143

'bilhões. Em 1984 o consumo
abaixou para 128 bilhões
(causa: recessão e campanhas
contra). Em 1986, 168 bilhões.

Não será eSQuecido o
quarto produ to r de fumo do
mundo, nem a renda que

cigarros. Mas também não

faltará o gasto com doenças,
medicamentos, internações,

afastamentos do trabalho,
óbitos, pensões. Até 1988,
estará pronto um projeto. em
torno do qual interessados dos
dois lados po.derão sentar e

discutir. Parte dos recursos

para esse trabalho são do
Instituto Nacional do Câncer
dos Estados Unidos, que estão
dando suporte à Organização

Mundial de Saúde que, por
sua vez, dá seu apoio ao

projeto.
O Brasil fará, então, como
ta-ntos países, as suas contas.

Na Inglaterra, o estudo de
ganhos e perdas foi feitO em
dólares. Descobriu-se que a

perda era de US$ 1,50 por
maço de cigarro, o dobro do

valor de cada um.

•
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A SERIOOS PUBUC
HEALTH PROBLEM

obaccoism must be treated
as a Public Jlealth problem··
and given the sanze priority
as tlzat _of tra11smissible ill·
fectiousdiseases. Otherwise, the bene·
flts 'of the contra{ of these diseases
will be cou/lterbalanced by a/l in·
crease in diseases associated with to·
bacco, whichalready is a reality, since
smoking kills more tlum o1ze million
people a year tlzroughout the world,
ofwhiclzl 00 thousand üz Brazilalone.
~'TobaccoiSiiiis

the major

sing/e and avoídable cause -o{

diseaseand death ín the
western world. Such abuse
and its conseqUimces have
assumed epidemie proportions
.in developed countries andare
rapidly ínvading developíng
countries."

England (where 28 mil/ion
smoke). ln Brazil,
extrapo/ating thls and other
data and taking age into ·
account, it is esrlmated that
100,000 out of 33 million
smokers die a year.

The damage isn't only
against /ife. The Pan·American

This hard but true

statement has been made by
experts of the World Hea/th
Organization (WHO). But
tobaccoism isn't a "vírus" that

is hard to be identified and
impóssible to be controlled We
are not facíng a hopeless

situation. However, it is

important to make the

Health Organization establíshed
that, in eiUht Latin American
ci_tjes _which inc/ude São Paulo,
smokers between the ages of
40 and 74, compared with
non-smokers, spend more days
bed·fidden and miss work.
more. I n the USA in 1980,
sinOkers under 65 missed
81.;368,000 work days, which

popu/ation awiJre of the bad
effects of tobacco and mobilize
it against the enemy. The
batt/e has a/ready begun. And
of the many batt/es that are
being fought ali over the world,
this is one of the few that wi/1

represents 21% of active days
losl. -1n England, tfJe Action on

save lives.

- Therefore, it is imperative
to learn from the lesson

Today, smoking
prematurely kills between
1 milfion and 1.5 mil/ion
peop/e a year~ throughout the
wor/d There are 300,000 deat/1s
in the USA (where 54 million
smoke) and 100,000 in

developed coqntries have been

Smoking and Hea/th informs
that over 50 mil/ion work days
are lost a year as a result of

diseases induced by smoking.

suffering and check the
iilVasíon of tobaccoism in
Brazil.ln 15years, from 1970
to 1985, while the population
grew 45.55% cigarette
consumption rase 101%. ln

1985, 146.3 billion cígarettes
were consumed for a··
· population of 133,841,324
inhabitants.- Production
presented each Brazi/ian (even.
neWbOrns) with 3 cigarettes a
day, which already is a
harmfu7 quantity. And in
1986, 168.810 billfon
cigai'ifltes Were consumed,
which correspon.ds to an
focrease of 15.3% in relation
to 1985.
Being apublic"health
problem, the battle against
smoking must be given the
same priority as transinissitile
inf~ctious diSeases. Otherwise,
- the benefits ·af the latter's
contra/ wi/1 be counterbalanced
by the increase of tobacco·assocíated diseases. rnaeed,
treêtment of the main
diseases of this kind (chronic
bronchitis, pulmonary
emphysema and bronchogenic
cancer) has precaríous, not to
ment1on nu// results in terms of
public health. The only
solution is (Jrophylaxis, which
means combatt/ng tobaccoism.
Too much evidence has been
accumu/ated agaínst this
zssassin: today there are
50,000 scientific works that
ínvo/ved modem techniques of
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biomedical, laboratory,
experimental, epidemioiogical
snd clinical investigations. And
ali proved, in their field of
study, the detrimental effects
ol smoking on haalch
Up to 7919, the anti·smoking campaign in Brazil
was re,,onal. That year, the
Brazilian Cancer Societywhich had included the
problem of tobaccoism in its
educacional and prevention

programs- suggested that
something should be done
nationwide and thus a true
"hofy warn began.
Previously, there had only
been isolated movements,
always initíatt!d by doctors. ln
1916, the Rio Grande do Sul
Medical Socíety was the
precursor of this battle. There
IM!re also voices against
smoking in Espfrito Santo,
Bahia, São Paulo, Rio de
·Janeiro and Belo Horizonte,
But the~ spoke isolatedly,
only because they believed
they should combat
tobaccoism. However, 98'!. of
them said l'yes" to the
convocatíon of the Brazilian

Cancer Society snd, paying out
of their own pockets, they

attended a meeting in São
Paulo, They established a
National Anti-Smoking
Program whose objectives
were: 7} the prevention of

diseases induced by
tobaccoism, including the
risks tha t occur during
pregnancy; 2} the
enlightenment of the
population with regard to the
harmful effects of smoking, in
an attempt ta change society's
behavior; 3) to prevent
children and youths from

becoming smokers; 4} make
health professionals~ parents,

teachers, authoritíeS,
sportsmen and artists aware
that they shouldn't smoke in

pubfic or,- ar least, in front of
young people; 5} to restrict

tobacco consumption to high
risk groups; and 6} to
implement the defense of non·smokers' rights.

Although the target was the
popufation in gen~raf, emplrasis

was given to chíldfvrn, YOI.!ths
and women - in the first two
groups because, by acting

among them, one reduces the
number of potential smokers.

They grow up accustomed to
wl•at is right, what is normal,
which is not smokíng.
Pregnant women were an
important target because of the
effects ofsmokilig on the fetus.
The Brazilian Medical
Assocíation took over the
campaign aqd appointed a

committee to ímp/ement it at
the medica/leve/. lt has already
achieved this in over half of
Brazirs states, through íts
affi/iates, and obtained the
partícipation of municipal and

state schools. ln a/most ali
capitais, there are already laws
protecting non-smokers. The
first federal faw invofving

tobaccoism was approved on
June 12 of 7986, creating the
'National Non-Smoking Day:
August 29. Anti-smoking laws
(totaling 51} had been srudied
in Congress since 1911, but
they had never been approved.
But now, during the fast week

of August, newspapers, radio
and television stations wi/1
present the harmful effects of
smoking through ali kinds of
events and demonstrations. lt
is necessary that people know
that smoking is acceptable, but
that it isn't normal.
Brazil approved tl1e
decisions taken at ali WHO
meetings_ But until 1986, the
wvernment had never taken a
clear anti·smoking position.
Now there is the Health
Ministry's Advisory Group for
the Contrai of Tobacco Abuse
in 8rszil, lt is formed by
/eaders of lhe â'r,.ti-smoking
campaign, representatives of
IIHI Brazilian Medical
Association (AMB), Order of
Lawyers, Brazilian Press
Association IABI}, the Church
and Hea/tlr Ministry ;rself,
which has rallied the Educstiot
Ministry to its cause. lt was:
this group that managed to
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obtain the approval of the firsl
fodera/law. Based on the
program created by the AMB,
lt has created another
nationwide project for the
contrai of tobaccoism which
the government is in the
process of deve/oping. There
are many hopes: the group has
afready .been received twice by
rhe president of the republic
himself. lts members meet
monthly in Bra•flia, when the)
discuss laws to protect non·smokers and work out
strategies to defeat the
lobbying of tobacco. They ha•
·created the Non-Smoking
Marathon which, like the day
by the same name, has been
accepted by the rest of l.atin
America. The battle is
expanding. ln São Paulo,
tobaccoism has been included
in tlle anti-drug campaign and
is part of the curriculum at
schools. R eligious schools have
fo/lowed the example of the
AdventiSt and Baptist
Churches, who for years have
tilken a stand against smoking.
Lyons imd Rotary have joined
the campaign. The Transpore
Ministry has forbidden
smoking on ali fon!fdistance
trips, both inte~tate and
internationaf. And, at the
WHO meeting whose theme
was "The Year 2000 without
Smoking," despi te pressure tiH
Brazi/ian government
supported the decision, like th
others.
The AMB's anti-smoking
campaign led to the crea.tion
of the Commission for the
Combat against Tobaccoism, a
permqnent committee in
.charge of creating regional
groups in each state. lt , t'
expanded to •uch an extent
that the Coordinating
Committee of Tobaccoism
in Brazif was created, in which
various sectors of society are
represented. Not only formed
by doctor:;, it is an-ecletic,
multiprofessional committee.
The movemen t is surging
forward. E very January, the
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Latin American Committee for
the Comba r against
Tobacc'oism meets in capital 01
Latin America to discuss what
is being done in ali the
countríes wíth a view to
uti/ising the experiences and
good ideas of each one.

ln Brazil, the voíces of the
different committees are in

unison. A common objective is
to hold specific seminars to
create new /eaders - of ali
sectors - in Cl1e batt/e against
smoking. Industries pilrticlp"aie,
encouragiog their employees ·
not to smoke ar work since
30% of the country's fite<; are
caused by cigarettes.
The code of medical ethics,
which is being reformulated by
the AMB, is expec ted to
include an article which would
consíder it unethica/ for a

doctor to smoke in front of his
patients or in the workii?g
envíronment. ln Rio de
Janeiro, research is being
carried out at hospitais to
establish whether there
should or shouldn't be a
smoking area or-if this should
be prohibited. lt has also been
suggested to the Civil Avíation
Department (DAC) that the
front and back of aircraft be
divided in.to non-smoking and
smoking areas, although the

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ideal solution would be to ban
smokiniJ altogether as it is not
only a danger to health but
also affects flight security. lo
addition, it has been suggested
to hotels and restaurants that
they create non-smoking areas,
a measure which has already
been adopted by severa/
establishments. lnternationsl
organizations such- as th11
Americlin C•nc~r Society •nd
Pan·American Health
Organízatíon are joining
Brazil's campaign. A fl'lm
produceâ by tl1e former and
shown on TV Gazeta'$ "Junta
.: Mddica" program caused 1/TBBt
lmpact: it showed a fetUs
lnhaling tile •moke of the
mother's cigarette. Another
film aimed at youth, which
tries to show them that ít is
nsquare" to·smoke, was shown
on TV channels throughout the
country during the
commemorativ_e week of the
"Non·Smak ing Da y" in the
month of August. The battle
has to be tough Cigarette
cpnsumption increased from
73 billion in 1970 to 143
billion in 1980. ln 19134,
consumption dropped to
128 bíllion (cause: the
recessíon and anti-smoking
campaigns). ln 1986,
consumption amoun ted to
168 bi/lion. We have to revert
this process, especially since
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less dollars have been invested
ín cigarette advertisements
since 1982.
Leaders of the anti·smoking
campalgns wi/1 have a modern
weapon by the end o f the year:
a report prepared by an
agn"cu_ltural economist anda
health economist, showing both
sides óf the issue. The fact that
BrazT/ is the world's fourth
leading tobacco producer, and
the revenues it obtaii1S from
the output, distribution,
manufacturing, advertisriig and
sale of cigarettes wori't be
forgotten. But expenditures
with diseases, medicine,
hospitalizations, sick days off
work, deaths and pensions
won't be lacking either. By
1988, a project wi/1 have been
completed which both
interested partit!s wil/ be ab/e
to sit down to and discuss. Part
of the funds for this work are
being provided by the
National Cancer lnstitu(e of
the United States, whích are
givfng suppoft to the WHO,
which in turn is backíng the
project.
Brazi/ wi/1 then make, like
many-other countries, its
accounts. ln England, the gains
and lo5$es study was ma de in
dollars. lt was discovered that
the loss was of US$ 1.50, per ·
cigarette pack~ twice the value
of each one.
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FUMANlES PASSNOS,
AS vfnMAS
INOCENTES
<

tóxicos contidos em um cigarro, e que são aspirados
com a fumaça, não se dissipam ou se perdem no ar. Eles
continuam na atmosfera, poluindo o
ambiente e obrigando as pessoas que
não fumam a fumar também, embora
sem o querer. Estas pessoas são os chamados fumantes passivos, que não escolheram para si a·vício, mas que sofrem igua,\mente as suas consequências, coma vários tipos de doenç~.
Quando um fumante dá
aquela tragada profunda, que
ele acha uma gostosura, está

inalando, no mínimo, 4.120
substâncias tóxicas, todas
detectadas no fumo em

20 fumantes que consumam
quatro cigarros por hora, a
concentração de monóxido de

carbono e particulados do
fumo passará a 100 partes por
milhão (ppm). Ora, o padrão
internacional é de até 9 ppm.
Acima de 30 ppm é péssimo e
de 40 ppm é crítico ou de

rigorosas análises.
Envenenar-se é uma escolha
dele. Mas o pior são as vítimas
inocentes, os chamados

emergência. Assim, em recintos

fumantes passivos, aqueles

onde se fuma, mesmo não se

que levam as sobras do vício
alheio.
O fumo aspirado passa por
uma coluna de tabaco e pelo

filtro que retém·
(precariamente) uma pequena
parte dos elementos tóxicos.
~a chamada "corrente
principal". Ao ser expirada,
a fumaça se difunde pelo
ambiente juntando-se àquela
que evola do cigarro aceso;

E a chamada "corrente
secundária" que, comparada à
primeira, tem três vezes mais
nicotina, oito vezes mais
dióxido de carbono e três vezes
mais monóxido de carbono. O

alcatrão dobra e a
dimetjlnitrosamina vai a 52
vezes mais· e é altamente
cancerígena. Outros
componentes como acroleína,

formaldeido, benzopireno
também se di,undem. Numa

sala de 300m , ventilada, com

d3ndo conta, as pessoas estão
quase sempre em estado de
emergência. O tabagismo é

responsável por 80% de toda a
poluição ambiental. E o
homem vive 80% de sua vida
em lugares fechados.
o grau de exposição é
avaliado por exames
bioqufmicos. Depois de seis.
horas, sabe-se que a
concentração, no sangue, da

dispersam homogeneamente, o
que já foi comprovado. Pouco
ou nada vale a separaç5o de
fumantes e não-fumantes num
mesmo local, mesmo com
aparelhos de renovação

eletrostática do ar.
Calcula-se que 60% da
população não·tabagista é de
fumantes passivos e os riscos
para sua saúde são
comprovados. E variam
segundo a sua idade.
-susceptibilidade orgânica,
intensidade e tempo de
exposição.

Sabe-se que se queixam de
irritação ocular, dor de cabeça,
manifestações nasais e tosse
com ou sem irritação na
faringe. Os asmáticos e
alérgicos em geral são ainda

mais sensíveis. Portadores de

carboxihemoglobina chega a
15% ~·nos fumantes e B% nos

doença pulmonar obstrutiva
aõnica sentem logo o

pasSivos, quando o normal não
passa-de 1,5%. A nicotina na
urina e sangue dos

coronarianos e anginosos

não-fumantes, depois de uma
jornada de trabalho, é a mesma
daquele que fuma de três a
c1nco cigarros por dia. Mesmo o

feto da gestante que não fuma
recebe sua carga de poluição
tabágica.
E não adianta manter

distancias: os poluentes se

~umento

da dispnéia. Os

também são afetados, com a ,
diminuição em até 40% do
tempo médio de exercício,
capaz de produzir dor
anginosa. Vários estudos
provam que a expoSição

prolongada, por_anos, à
poluição tabágica deteriora os
valores funcionais
respiratórios.
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As esposas de fumantes têm
sido objeto de pesquisa na
Grécia, Alemanha, Japão e

Estados Unidos_ O resultado

é o mesmo: elas são mais

~ujeitas ao câncer do qiJe as
· casadas com abstêmios. ~ que
estudos já provaram que na
urina de não-fumantes também

são encontrados mutagênicos
em concentrações variáveis,
d?rivados do benzopireno, de
mtrosaminas, alfa~emissores e
outros elementos cancerígenos

respirados da corrente

também com maridos

fumantes, o Instituto de
Pesquisas do Centro Nacional
do Câncer apurou que a
mortalidade por câncer no

pulmão foi 15,5 por 100 mil,
nas esposas de maridos

consumidores de 20 cigarros ao
dia e 8, 70 nas esposas de

secundária do cigarro.
Na

vezes mais incidência de câncer
no pulmão em cotejo com
casais não·fumantes. No
Japão, depois de 14 anos
estudando 91.540 mulheres de
40 anos ou mais de idade na
mesma situação já citada, e

não-fumantes.
A vitima maior, nisso tudo
é a criança, filha de fumantes.
Essa pode esta r sendo lesada
antes mesmo de ser gerada. E

Grécia e Alemanha,

constatou-se que ,mulheres
abstêmias casadas com
tabagistas tiveram 2 a 3,5
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será prejudicada pela vida toda.
Mas os dados já reunidos
sobre o maior risco de câncer
pulmonar em fumantes
passivos bastam para conferir
uma nova dimensão
epidemiológica ao tabagismo.
Se, até há pouco. as pesquisas
em torno do assunto dividiam
os doentes entre os fumantes e

não·fumantes, hoje sabemos
que no meio destes estão as
vitimas silenciosas do fumo.
No Brasil, há 33 milhões de
tabagistas e 60 milhões de
fur:nantes passivos. em maior e
menor grau. De um total de

135 milhões de habitantes..
mais de 90 milhões devem

estar exposlõs aos males do
fumo.

PASSIVE SMOKERS, THE
INNOCENT VICTIM5

he toxim colltained in cigarettes, wlzich are inlwled
with tlze smoke, don't disperse or disappear in the air.
renifl.in in the atmosplzere, polthe environment and [orcing
non-smokers to also smoke, against
their will. These people are tlze so·called passive smokers, who didll 't
e/zoos e to -pick up the lllibit, but
wlzo equally suffer its consequences,
such as various küzds o[ diseases.
When a smoker takes that
deep puff, which he finds so
enjoyab/e, heis ar the very
least inhaling 4,120 toxic
substances, a/1 detected in
tobacco through rigorous
analyses. ..
Poisoning himself is his own
r;hoice•..But what is much

worse is lhe ínnocent victim,
the so-called passive smoker,
who suffers the eftects of the

other's vice.

·

Smoke inhaled from a
cigarette passes through a
column of tobacco and
through a fi/ter, which
precariously retains a smalf
part ot rhe toxic elements. /t
is the so-called •'maín current'~
On being exhaled, the smoke
spreads in the environment,
- ~ mingling with that emanating
trom the lit cigarette. This is
called the "secondary curren t"
which, comparcd with the first,

/

has 3 times more nico tine, 8
times mOre carbon dioxide and
3 times mofe carbon monoxide.
The amount of tar doubles and
the dirriethylnitrosamine
increases 52 times and is highly
cancerigenous. Other
components such as acrolein,
formaldehyde and
benzogyrene a/!.o spread. ln a
300m 3 venti/ated room with
20 smokers who consumer
4 cigarertes an hour. the

,-·

concentraüon of carbon
monoxide and tobacco

particles wi/1 increase to 100
pares per million (ppm). Why,
the ínternationaf standard is up
to 9 ppm, Above 30 ppm is

considered very bad and above
40 ppm cdúcal, or an

rn

emergency levei. Thus,
enc/osed areas where one

smok.es, even if one doesn't
realize it, people are practícal/y
always in astate of emergency.
Tobaccoism is responsible for
.80% of environmentaf
pol/ution, And m•n lives 80%
of his life in enclosed areas.
The levei of exposure is
evaluated by biochemical teses.
After 6 hours, it is known that
the concentration of
carboxyhemoglobin in the
blood reacjJes 15% in smokers

and 8% in passTve smokers,
when the norma/leve/
do~sn't

exceed 1.5%. Nicotine

in the urine and blood of non·
·smokers, after a work day, is
the same as that of a person
who smokes from 3 to 5
cígarettes a day. Even the
ferus
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of a pregnant woman

who doesn't smok.e receíves its
share of tobacco pol/ution.
And there's no use keepíng

a dístance: the potlutants
spread homogeneous/y, a fact -

lt is calculated that 60% of

the non-smokif]g popu/ation
are passive smokers and the
rísks to their hea/th have beenproved. They va-,y accafding to
age, organic susoeptibiliry and
t/1e íntensity and duratíon of
exposure.
·- /r is known that they
complaín ·af. irrítatiofl of the

eyes, headaches, nasal
manifestations and coughing,
with or wíthout irrirátton of
the pharynx. People sutfering
from asthma "and allergies are
even more sensitive. Cilrriers of
chronic obstructive pulmonary
diseases immediately fee/ an
incresse o! dyspnea. Coronary
and anginose patients afealso
affected, wjth a reduction o!
up to 40% of rhe av!!rage
exercise tiine, capable of
producing angiáose puin.
V(!rious studies prove chat
prolongued exposure to
tobacco, for years,
deteriorares tl1e respiratory
functional values.
Wives of smokers h.1Ve be&n
the object of resuarch in
-Greece_. Germ<:my, Japan ;md
the United States. The result

is the same: they are more
subject to cancer than women
married to non·smokers.
Studies have already proved
- -that the urine of non·smdke~

which has been corroborated.

also contains mutagens in

lt is líttle orno use separaringsmokers and non-smokers in a
given area, even With
electrostatic rehovatíon
machines.

variable concentrations,
derived froin benzopyrene,

nitrosamine.,. alphaemitters and
_other cancerigenous elements
inhaled from the cigarette~s

secondary curren-t. ln G_reece
and Germany, it was
established that abstemious
women marrlediõ smokers had
from 2 to 3.5 times more
iifcidence of lung cancer in
comparison with non-smoking
couples. .ln Japan,. alter 14
years srudying 91,540 women
of 40 or more in the
aforementioned situatian, and
also with husbands who smoke,
the NatioiJa(Cancer Cent~r's
Research lnstitute established
that the death rate for lung
cancer was 15.5% for 100,000
in the wives of consumers of
20 cigarette.> a day and 8.10 in.

wíves of non·smokers.
The major victims of ali this
are the children of smokers.
They can be affected before
even being engendered. And
they wi/1 be harmed for t/1e
rest of theír lives.

But dati:J compiled on the
greatest risk of /ung cancer in
passiv_e_smokers are enough to
give tobacco abuse a new
epidemiological dime,nsion. /f
untíl a short whlle ago~
research on the matter divided
patients between smokers and
non·smokers, today we know
thdt between them are _the
$ilent vicllms olsmoking.
Brazil has 33 million tobacco
consumers and 60 miffioti ·

passive smokers, roa greater or
/esser degree. Of a total of 135
millíon ínhabitants~ over 90
millioil-ãre exposed to the
harmful effects of smokiriiJ.
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O CÂNCER E OOENÇM
P!J!.MONARES CRÓNICAS

fumo causa câncer do pulmão em níveis maiores do
que qualquer outro fator,
inclusive a poluição atmosférica. Além disso, o risco de o fumante vir a ter câncer no pulmão aumenta em razão direta do consumo, diminuindo após o abandono do vício. E,
por onde quer que passe, a fumaça
destrói e at(l~a as superfícies epiteliais interl'las do organismo, causando
doenças e infecções crõnicas fatais.

De cinco em cinco minutos
morre um brasileiro de câncer

do pulmão, doença
cardiovascular ou enfisema,

provocados pelo fumo.
Chegamos a isso graças à
desinformação geral provocada
pelo desinteresse das
autoridades. às pressões das
indústrias fumageiras. à falta de

alcance das campanhas de
alerta. A população só sabe que

fuma um maior nUmero de

cigarros.
· Nestes, o grupo dos aldeídos
em geral e seus derivados, os
ácidos carboxílicos, álcoois e

amônias são as substâncias que
favorecem os problemas ligados
às bronquites, enfisemas e
provocam maior incidência

dessas doenças. A

responsabilidade pelo risco
cancerígeno é dos _

__

~'cigarro

faz mal". Mesmo
médicos chegam a confundir as

hidrocarbonetos (o alcatrão). O
grupo dos benzopirenos é que

relações tóxicos·doenças. A

determina o perigo de câncer
no pulmão.

nicotina. por exemplo. às

vezes é ligada ao câncer. Isso
é errado. Ela é um tóxico do
sistema nervoso. Prejudica o
estômago, provoca
impotência, mas sua grande
influência é sobre as doenças
cardiovasculares. A nicotina é

O primeiro golpe contra o
fumo deu·se em 1954, nos
Estados Unidos, quando foram
publicados os resultados da
pesquisa da American Cancer
Society, .sob a direção de
Hammond e Horn. 178.783

um veneno alcalóide que, na
Natureza, só· é achado ~para
azar dos fumantes- no fumo ...

homens foram acomparlhados
por 44 meses. Descobriu-se que
a mortalidade dos fumantes era

Pois é ela que cria a
dependência. O viciado só não
morre intoxicado porque ela é

bem mais alta do que a de

apregoam menor teor dela e de

abstêmios e que os óbitos por
câncer do pulmão, entre os
primeiros foram 1O vezes
maiores do que entre os
segundos. A notícia .,explosiva,

alcatrão. Isso de nada adianta:
o dependente não se satisfaz e

causadora de pânico••. segundo
a indústria dos cigarros, fez

eliminada em horas e ele fuma

a intervalos. Certas marcas

com que suas vendas caíssem
e permanecessem inferiores As
de 1952 por cinco anos
seguidos. Outros golpes se
sucederam. Mas o relatório
Terry, encomendado pelo
governo americano em 1964,
foi mais violento ainda, ao
afirmar que o fumo causava
câncer do pulmão e que
seu efeito sobrepujava, em
muito, qualquer outro fator,
inclusive a poluição
atmosférica. Dizia que o risco
do cJncer aumentava em ralão
direta do consumo, duraÇã'o do
hábito e número de cigarros/
dia; diminuindo com o seu
abandono definitivo. E mais: o
vfcio causava câncer da
laringe, esõfago e bexiga. E
havia outras conclusões tão
assustadoras quanto essas. A
verdade, nua e crua, alertou a
nação americana e, até hoje, é
um fantasma para os
fabricantes de cigarros.
Segundo a American Cancer
Society, 35 milhões de
americanos deixaram de fumar.
Estudos e relatórios
continuam sendo feitos. E as
fumantes já foram advertidas:
"Mulheres que fumam como os
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homens morrem como os
homens que fumam." ~ que o

cllncer do pulmão já está
matando mais que o da mama,
antes seu maior assassino. Em
1963, antes do Relatório
Terry, mais da metade dos
homens e 1/3 das mulheres
fumavam nos Estados Unidos.
Em 84, apenas 31% dos
homens e 2B% das mulheres
continuavam com o vício.

Esse declfnio percentual salvou
mais de 200 mil vidas, segundo
Kenneth E. Warner, um
especialista da Universidade de
Saúde Pública de Michigan.
No Brasil, faltam leis que
eliminem da TV e do rádio os
anúncios de cigarro que, com
sua imagem mentirosa,
conduzem as crianças e jovens
ao vfcio. Nos Estados Unidos
houve a .,regra da
imparcialidade" que exigia das
redes de TV a divulgação da
propaganda antifumo das
instituições de saúde. E, em
seguida, a proibição total de
publicidade de cigarros no
vldeo. A guerra deve ser dura.

O fumante passivo, o que
deixa de tragar, o que queima
metade do cigarro no cinzeiro
- nenhum está a salvo. O fato
é que o corpo todo é protegido
do que vem de fora. Mas os
pulmões, não. Estão em
permanente exposição ao
perigo, pois toda a poluição
tabágica ou ambiental, os
atinge através do nariz, da
boca. Diante de um agressor
tão poderoso quanto o fumo,
é fáci I entender que a extensa
superfície epitelial que recobre
a árvore brônquica estabelece
um conta to bem maior com ele
e sofre mais do que qualquer
outra parte do organismo
humano. A transferéncia do
oxigénio para o sangue coloca
toda a corrente sanguínea em
Intima proximidade com o
mundo exterior, determinando
grandes riscos. As vias
respiratórias ficam expostas ao
impacto e agressão da poluição.
Os pequenos brônquios, todos
os 600 milhões de alvéolos tudo sofre esse castigo. Em
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linguagem leiga, a partir do
momento em que a fumaça
toca os lábios, começa a agredir

por onde passa: boca, garganta,
laringe, esõfago, estômago, vias
respiratórias, pulmões. Alcança
pâncreas, rins, bexiga. E cada -

uma dessas partes passa a ser
uma vitima em potencial do
cllncer causado pelo fumo. Há
o fumante que diz: "eu não
trago". Isso não é escudo. A
fumaça é absorvida pela
mucosa bucal, passa pelo
sangue, é eliminada pela urina e
causa câncer na bexiga. A ação
do fumo não é local, é
sistémica. E s6 cessa quando o
vício é abandonado. Por isso,
para os médicos brasileiros,
leis reprimindo-o são uma
necessidade urgente. !: que o
fumante nem sempre
quer ouvir a voz do bom senso.
Para ele, o câncer não existe; o
enfisema é um desconhecido.
Proibido de fumar na condução
e em ambientes fechados, no

mínimo diminuiria o núnlero
de cigarros, baixando os ri.scos
sobre sua saúde e a dos demais.
A morte por enfisema é

lenta, dolorosa. No Brasil
chama·se DPOC, Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônic- .•,
ao complexo bronquite
crõnica·enrisema pulmonar. ~
a doença do século XX,
segundo Bates. l: a forma mais
comum de perturbação
respiratória nos países
desenvolvidos e em
desenvolvimento. ~uma
doença complexa, fácil de
reconhecer nas fases ma is
avançadas. Carrega em seu bojo
elevado potencial de
sofrimento, morbidade
prolongada, repercussão social
e econômica, invalidez, alta
mortalidade. Caracteriza-se por
obstrução das vias respiratórias,
reversível ou não, quando
definitivamente instalada. O
paciente, depois de uma
inspiração profunda sente#
dificuldade em expelir o ar,
rapidamente, dos pulmões. Dai
a alteração básica da doença
obstrutiva - di-minuição da luz
brõnquica, com aJteração
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funcional. A consequência é o
retardamento do fluxo do ar
A espirografia comprova
facilmente o problema,
mostrando que o volume
respiratório lóiçacto- no
primeiro segundo (VEF1),
espirograma, está dimlnufdo
em pacientes sintomáticos~
sintomáticos iiliciaiSé,~
frequentemente, nos chamados
fumantes assintomáticos ..
A doença se instala e lesa
lentamente os pequenos
brônquios. Vai c.iusando uma
Progressiva perda dos alvéolos
pulmonares, ao longo de
muitos anos. Essa fase
silenciosa é explicável, dada a
inexistência de terminações
nervosas nas paredes
alveolares para "avisar o
cérebro da destruição em
andamento''. Além disso,
"temos pulmões demais"'.
Salvo atividade exagerada, que
exija maior consumo de .
oxigênio, pelo menos 200
milhões de alvéolos podem ser
perdidos antes que seu dono
sinta qualquer problema.
Destruída a parede alveolar,
outra não nascerá.

A prática médica já
confirmou que a DPOC começa
cedo na vida dos pacientes, não
mostrando sintomas antes dos
30 anos e causando invalidez
depois dos 50, 60 anos. ~ que
quando o doente procura o
médico, levado pela dispnéia
ou por causa de uma infecção
aguda, as lesões estruturais já
estão instaladas e a doença não
tem mais cura, está na fase
evolutiva de "doença maligna"
na forte expressão de Petty. E.
ao médico cabe apenas prestar
tratamento sintomático para
controlar episódios agudos,
assistinPo, impotente, à
invalidez inevitável, em
consequência da insuficiência
respiratória crônica,
frequentemente agudizada,
com riscos de vida. Em 1973,
num estudo de Spain e Siegel,
com autópsias em grupo

não-selecionado de pessoas
vitimadas por mortes súbitas
(acidentes, homicídios etc),
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foram preparados cortes
completps de pulmões de
214 pessoas. A conclusão foi
de que 40% dos homens
fumantes, com história
clfnica de boa saúde anterior,

mostravam enfisema grave.
Estudos anteriores o
posteriores a este, com jovens
fumantes, inclusive,

mantiveram essa visão da
doença, Resumindo: DPOC ó

assassina e silenciosa,
assintomática no inicio e
irreversível durante muitos
anos; depois, sintomática e
lncurâvol.
Desconhecemos, ainda, sua
magnitude no Brasil.
Incidência, morbidade,
invalidez, custos e mortalidade
são números desconhecidos. ·
Todos os especialistas

confirmam a existência de
muitos doentes. Mas nãQ é
errado comparar a situação de

países desenvolvidos com a
nossa pois, a despeito das

diferenças sociais e econômicas,
a poluição atmosférica,
ocupacional, pessoal ou passiva
pelo cigarro acompanha o
progresso. E-o-que-se dá nos
Estados Unidos é um grave
alerta. Segundo Rhodes, a
magnitude do problema, lá, é
catastrófica. t uma das maiores
preocupações da Saúde
Pública. 1O milhões de
americanos estão com a doença
avançada; 500 mil precisam~o
de oxigênio domiciliar
permanente. ta sexta causa de
morte, com maior índiCe de
crescimento na última década,
de acordo com Lenfant. O
número de óbitos aumentou
44% entre 1968/76, diferente
da tendência decrescente de
todas as demais causas, ex.ceto
o câncer, de tendência ainde
crescente, porém numa
velocidade 50% inferior il
DPOC. O fumo tem quase tudo
a ver com essa doença. Destrói
as funções do aparelho
respiratório devagar, mas
sistematicamente.
O oxigênió captado pelos
pulmões é levado ao sangue
através dos alvéolos. Quando o
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fumante dá uma tragada, a
mistura gasosa que chega aos
seus pulmões contém apenas
12% do oxigênio, em Vez
dos 21% normalmente
presentes no ar. Conclui-se que
ele literalmente não respira, já
que o sangue venoso, que chega
aos pulmões, contém
aproximadamente a mesma
cxmcentração de oxigênio que
a fumaça do cigarro. Se
fôssemos calcular quantos
segundos de sua vida ele deixou
de respirar, a fração de tempo ·
seria signifiCativa.

embora haja controvérsias,
acredita-se que fabriquem a
substância tensoativa.
igualmente produzida, ao nível
dos alvéolos, pelos ·
pneumócitos tipo 11. Essa
produção seria estratégica, pois
as pequenas vias aéreas são as
que correm mais risco de entrar
em colapso. Acontece que essas
células, nos fumantes, sofrem
atrofia progressiva, deixando,
no final, verdadeiras clareiraS
entre os cílios. E seu lugar
passa a ser tomado por células
calciformes, produtoras de
muco. E, como se sabe, na

O tabagismo prejudica a
ventilação alveolar, alêm de
reduzir o leito capilar
pulmonar, dificultando a
chegada de sangue aos
alvêolos. Ele provoca a
broncoconstrição, já que a
fumaça é altamente irritante
da mucosa brônquica .. O efeito
de um só cigarro dura uma hora,
em m-édia. Em asmáticos a
fumaça do cigarro facilita o
aparecimento do
broncoespasmo. A irritação da
mucosa leva à hiperprodução
do muco. A parede brônquica,
em indiv1'duos não-fumantes,
não ultrapassa 30% (medida
entre a superf fcie da mucosa e
a face interna das cartilagens
brê_mquicas. o_c:upada pelas
glândulas produtoras de muco).
Nos fumantes chega a 80%. Os
cm os que rev-eStem- a mucosa
brônquica movimentam-se
fazendo deslizar o lençol
mucoso que reveste suas
paredes. Começam esse
trabalho antes do nascimento
do feto e continuam pela vida
toda. Mas podem ser
paralisados quando atingidos
pelas primeiras baforadas, em
função da alta concentração de
acrolefna na fUmaça do cigarro.
De tão tóxica. a acroleína foi
utilizada na I Grande Guerra.
Portanto, é uma ação
multi maléfica: aumenta o muco
e paralisa os crlios que
levam·no à eliminação. Mas o
ataque não terminou. O
tabagismo destrói as células
claras, abundantes nas
pequenas v-ias aêreas. e que~

árvore brônquica normal. não

há produção de muco nessa
região. Sua produção a este
n(vel seria um perigoso
convite ao colapso.
Também já se sabe que o
muco, no fumante, sofre certas
alterações, que fragilizam suas
defesas. A resistência a
infecções cai. A frequência de
gripes em fumantes é cinco
vezes maior-do que em
não-fumar}tes. E certos germes
encontradiços nas vias
aéreas normais e que nelas não
causam mal. em fumantes
tornam-se patogênicos.
Completa·se, assim, o conjunto
de fatores necessários para que
a bronquite se instale.
Os prejuízos não ficam
nisso. As alterações dos
macrófagos alveolares são
importantíssimas. Acredita·se
que estas células
migram da corrente sanguínea
para os alvéolos e, nestes,
passam a exercer uma
importante função de defesa
contra as impurezas do ar. São
muito ativos em termos de
fagocitose e de deslocamentos
pelas paredes alveolares. Mas a
caolinita, componente da
fumaça do cigãrro, Imobiliza-os
O organismo ieãge;
mobilizando um_maior número
deles. Inútil. Estes também
acabam paralisados. Mas a vida
dos macrOfagos é curta. Eles
morrem e entram em lise. Em
quantidade normal, isso não
cria problemas para as paredes
dos alvéolos. Mas, nos fumantes,
a agressão ao parênquima
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pulmonar é a regra, com o
organismo autodigerindo seu
parênquima. O fumante tem,
ainda, uma média de 2.000

leucócitos por mm 3 a mais que
o abstémio. Como os pulmões

são os grandes responsáveis
pela retirada de circulação dos
leucócitos velhos, e como estes
também possuem enzimas
proteolíticas, compreende-se

destas, ao nível dos capilares
pulmonares, potencialize o
mecanismo de autodigestão já
descrito para os macrófagos, ao
n{vel dos alvéolos.

que o maior derramamento
CÂNCER ANO CHRONIC
PUL'IONARY DISEASES

moking causes lung cancer,
at greater leveis tlum any
other factor, in~luding environmelltal pollu tion. ln addition, tlze risk o[ smokers contractüzg lung cancer increases in direct relation to consumption, diminishing after tlze habit lws been
dropped Wherever it goes, smoke
destroys and attacks tlze organism's
internal epitlzelial surfaces, causing
clzronic fatal infections and diseases.
Every tive minutes,

a

Brazilian dies of /ung cancer, a
cardiovascular disease or
emphysema, caused by
smoking. We have come to tl1is,
thanks to the generallack of
information caused by the
government's disinterest, to
pr'essure from the tobacco

industry and the líttle
disseminated anti-sffloking
campaigns. The population
only knows tl•at "cigarettes are
harmful." Even some doctors
·manage to confuse toxin..disease re/ations, Nica tine, for
examp/e, is sometimes linked to
cancer. This is wrong. I t is a
toxin of the nervous system
lt harms the stomach, causes

lmpotence, but its major
influence is on cardiovascular

diseases. Nico tine is an
alkaloidal poisOn which, in
Nature, is only found- to the
misfortune of smokers - in

tobacco.4./t is niCOtine that
creates dependence. The only
reason addicts don't die of
intoxication is because nico tine
is eliminated in hours and t!Jey

srrroke at intervals. Certai'n
brands of cigarettes claim they
h:3ve /ess tar and nico tine
contents. This doesn't make
anr difference: dependents
aren"'t satisfied and smoke a
greater number of cigarettes.
ln cigarettes, the group of.
aldehydes in general and their
di!rivatives, carboxylic acídsr
aikafies and amrrlonías are the
substances which favor
probiems reta ted to bronchites
- and emphysemasr and cause the
. highest incidence of these

diseàses. Aromatic
· hydrocarbonates (tar} are
responsible for the risk of
cancer. The group of

benzopyrenes is what
determines the danger of fung
cancer, T/18 first blow ~ainst
'smoking occurred in the United
States in 1954, with the
publication of the results of
research conducted by the
Amt;rican Cancer Society, ted
by Hammond and Horn. They
observed 118,183 meti for 44
months. lt WõS discovered that
the death rate of smokers was

much higher than that of non·
·smokers, snd that deaths
caused bY li/niicanáif-oCcurred
1O time$ more frequen tly in
the first group than in the
second.
The "exp/osive, alarmingu
news, according to cigarette
manufacturers, made their safes
drop and remain inferior to
those of 1952 for 5 consecutive
year.;, But the Terry report,
ordered by the U.S. government
in 1964r was even more
disturbing in that it Slated that
11111oking caused lung cancer
and that its effects surpassed
by lar any other factor,
including environmental
pot/ution. The report said that
the risk of cancer increased in
direct relation to consumption,
the habit's·duration and·the
number of cigarettes smoked a
day, diminishing wíth its total
forsaking. F urtl!ermore: the
habit caused cancer of the
/arynx, esophagus and bladder.
And the report reached other,
equally frightening conclusions.
The unmitigated truth alerted
the Uníted States and is. to this
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day, a nightmare for cigarette
manufacturers. According- tq

blood flow ln intimate
piOXfinHi-Witli- the outside

the American Cancer Society,

world, establishing grear risks.
The respiratory tracts are
exposed to the impact and

35 mi/lion Americans stopped
smoking_
Studies and reports are sti/1
being elaborated. And women
smokers have been warned:

"Women who smoke like men
die /ike men who smoke." Lung
cancer is a/ready killing more

women than breast cancer,
previously their greatest
assassin. I n 1963, before lhe
Terry Report, more than half
of lhe ma/e popu/a tion and I /3
of the female population in the
U.S. smoked. ln 1984, only
31 '/.of the men and 28'/.of the
women smoked. This drop in
percenlages saved over 200,000
lives, according to Kenneth 6r

Warner, •n

IIJCpert ~ t

the

Michigan Univertity of Public
Health.
Brazillacks /egislation to
ttliminale radio and TV
cígarette advertísements whích,
with thflir doctlitful
inducaments~

lead childrsn and

youths to smoke. The Uniled
States established 1/>e "rule of

impartiality" which required

TV networks to show antismoking prOpaganda from

hea/th institutionS. lt /ater
completely prohibited cigarette
advertisements on TV.. The
ba1tle musl be tough.

Passive Srnokets, the ones
who don'1 inhale, or the ones
who stub out theír cígarettes
ha/f way through - nane of
them are safe. The fact iS that
the entire body is protected
from what comes from outside.
But not lhe lungs. They are
permanently exposed to danger

since ali pollution -- tobacco
or t11e environment- reaches
them through the nose and
mouth. Due to such a powerful
aggressor as tobacco, it is easy
to understand that the
extensive epithe/ia/ surface

whicll covers the bronclllal tree
estab/ishes a much greater

contact with lt ahd suffers
more than any other part
of the human organism. The
transference of the oxygen to'
the b/ood places the who/e

aggression of pol/ution. The
sma/1 bronchial tubes, ali the
600 million alveo/i-

everything suffers this
pilnishment. ln /ayman's
language, from the moment
smoke touches the lips, it
starts assautang ali the tissues
it touches: tire mouth, throat,

Jarynx, esophagus, stomach,
respiratory tracts, lungs. /t
reaches the pancreas, kidneys
and bladder. And each one of
these parts starts being a
potential victim of cancer
caused by smo king. There are

smokers who say: ui don't
inhale." This is no protection.
The smoke is absorbed by the

buccal mucosa, passes through
the blood, is e/iminilted by the
urine and causes cancer of the
bladder. The effects of smoking
aren't local, they're syslematic.
And they only cease wilen the
habit is forsa/<en. This is why

for Brazilian doctors, laws '
.
repressing smokíng are an
urgent necessity. Not always do
smokers want to listei1 to the
voice of gaod sense. For them,
cancer doesn't ex_ist and
emphysema is an unknown
factor. Forbidden to smoke on
püb/ic transpofê and in cíosed

environments, at the very least
they wi/1 cut down the
number of cigarettes they
smoke, thus reducing risks- tá
their llealth and other peaple's.

Death by emp!Jysema is slow
and painful. ln Brazil, tlle
chronic bronchitis·pulnionary
emphysema comp/ex is called
Chronic Obstructive Pulmonary
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high death rate. lt is

characterized by the
obstruction of the respiratory
tracts, rl'versible or not, when
definitiv11ly installed. The
patient, •fter raking a deep
bre1th, finds it h1rd to expli/
the 1ir, quickly, from. the lungs.
Thus the basic alteration of the
obstructive disease reçluction of the bronchia/light,
with functional alteration. The
consequenco is 6 slowdown in
the eir flux. Spirography •a:ily

confirms the problem, showing
that lhe forr:ed breathing

volume in the rirst second
(FBVtl, spirogram, is reduced
in symptomatic patients,
initial symptomatic patients
and, frequently, in'lo·cal/ed
asymptomatic.smokers.
The disease estab/ishes
itseif and slowly damages the
sma/1 bronchial tubes, causing
a progressive /oss of the
pu/monary alveoli throughout
many years. This si/ent phase is
explicable, due to the
inexistence of nerve endings
on the alveolar wal/s to
"warn the brain of the
destruction in progress." ln
additiori~ '"we have too much
lungs." Save for exaggerated
activity requiring a greater
consumption of oxygen, at
/east 200 million alveoli can be
lost beforli their owner feels
any problem. Once the
iiivei:ilar wa/lhas bei!li ..
destroyed, that's ít, another
won't appear.
Medical praciice has
confirmed that the COPO
begins early in the patient's

file but doesn-'t present any
symptoms before tile age of 30

and causes invalfd.ity alter the
age of 50 or 60; ,When the

patíent seeks a doctor dueto

Oisease (COPO). /tis t!Je most
common form of-respiratorv
disorder in deve/oped and
deve/oping countries. /tis a

infection, struÇtura/lesions
have a/ready been

complex disease wlu'Ch is easy
to recognize in the more
advancP.d stages. /t carries il

has no more cure it is
in the evolutiaáary stage of a
"'malignant diseàse"'; to use
Petty"s forcefi.Jf expression;

high potential of pain, and

causes prolongued sickness,
social and economic
·

repercussions, invalidity and

dyspnea o r an acu te

established and'the disease

The doctor can only
prescribe a symptomatic
treatment to contra/
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acute episodes,
impotently witnessing the
inevitable invalidity caused by
chronic respira tory
insuffícümcy, frequentlv acut.

to the point of endangering
one'slife. ln 1973, in a study
made by Spain and Siegel
with autopsieS{Jerformed on
an unselected group of peoplt
who suffered sudden deaths
(accidents, homicídes, etc.),
the lungs of 214 people were
completely cut up. The
conclusion was that 40% of
adult ma/e smokers with a
previous medical historY af
good health presented severe
emphysema.

Previous and subsequent
studies that included young
smokers showed the same
results. .ln short: COPO is a

silent killer, asymptomatic at
the beginning, reversib/e
for many years and /ater

symptomatic and incurable.
The diseãsti's magnitude in
Brazil is sti/1 unknown. The

incidence, rriorbidiitiss.
invalidity, costs andOeaih rare
are unknown. AI/ experts
confirm the existenCe- of fnany

persons affected by the
disease. lt isn't wrong l•owev•r
to compare lhe situation of
developed countries to th11t'ol
Brazi/, since in spitil o! social
and economic dilfllrences, thtJ
•nvironmental, occupational,
personal or passive pollution
caused by cigarettes accompany
evolutíon. The United States is
in 11 stottJ o! serious olflrt.
According to Rhodes, tflt1
problem has reaclled
catastrophic proporüons in
t/}at country and is one of the
main pub/ic health concerns:
10 millian Americans are in the
advanced stage of the disease,
and 500,000 need permanent
oxygenation at home. lt is the
sixth major cause of ifiúêh with
the highest growth rate in the
last decade, according to
Lenfant. The number of
deaths increased 44%between
1968 and 1976, contrary to
the dropping trend Of ali o ther
causes, exc/uding cancer whích
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is sti/1 growing, although ata
rate 50% inferior to that of
COPO. This disease is
practically entirely caused by
smok ing. Tobacco destroys the
functions of the respiratory
system slowly but
systematically.
Oxygen caught by the lungs
is carried
the blood through
the alveoli. When the smoker
takes a puff, the gaseous
mixture that reaches l1is lungs
contains only 12% of oxygen
instead of the 21% normally
present in the air. The
conclusion_ is that smokers
literally don't breathe since
the venous blood that reaches
-~lhe lungs contains
- ãpproXimately the same
concentratian of oxygen as the
cigarette's smoke. I f one were
to calcula te how many seconds
of his life a smoker stops
- -breathing, the amount of time
would be significaiit.
Tobaccoism abuse
ieo/:;ardizes alveolar vefltilation
and reduces the pu/monary
capiilary structure, making ir
diffícu/t for the blood to reach
the a/veo/1. Ir causes
bronchoconstriction, as smoke
highly irfitiites the bronchial
mucosa. The effect of one
single cigarette lasts an average
of one hour. ln asthmatics,
cigarette smoke facilitares the
appearance Of bronchospasms.
lrritation of the mucosa /eads
to hyperproduction of the
mucus. The bronchial wa/1 in
"1non-smokers doesn't exceed'
30% (measured between the
-mucosa;s surface and the inner
-- surface of the bronchial
cartilages, occupied by the
mucus producing glands/. ln
smokers. the wa/1 reaches 80%.
The ci/ia Which coat the
bronchial mucosa are in motion,
making the mucous layer
âetach from its wal/s. They
begin this work before the
birth of the fetus and
continue throughout lífe. But
they can be paralyzed when
reached by rhe first puffs due
to the high concimtration of
acro/ein in cigafette smoke.

to
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Because of its high toxicitY, ·
acrolein was used during World
·
War I. Therefore, it has
multiharmful effect: it incfeases
the mucus and paralyzes the
c i/ia which leads h to
elimination. But the onsiHught
isn't o ver. Tobacco abuse
destroys the clear celf$,
abundan t in the sma/1 aeria/
trac·ts which, a/though t/Je
matter is sti/1 controversial, are
belüived to produce tl•e
tensoactive substance also
created, at the levei of t11e
a/veoli, by the type 11
pneumococc,: Thisproduction
is strategic as the sma/1 aerea/
rracts are the ones that run the
grrJatest risk of suffering •
breakdown. lt •o happens ihat
in smokers, these ce/Is
e.xperience • progressíve
arrophy, finally producing
•Veritable clearings between the
cilia. And their place starts to
be taken by cup-shaped ce/Is'
which produce mucus. AS it is
knovyn., in a normal bronchia/
tree, mucus isn't produced in
this region. Production at this
leve/ wou{d be a dangerous
ínvitation to collãPSe.
lt is a/so known that mucus
in smokers undergoes c_ertain
a/terations which weaken their
defenses. Resistance to
infections drOps. The frtlquency
of colds in sri1okers iS 5 times
greater than in non~smokers.
Certain germs found in normal
aerial tracts which don't cause
them harm become pathogenic
in smokers. This COmpletes the
group of factors required to
contract bronchitis. But the
damage doesn 't stop there.
Alterations of the alveolar
macrophages are extremely
ímportant. These are white
· ce/Is which are believed to
mii;rate from the blo.od stream
to the alveoli, where they start
performing an. important •
function of defense against
impurities oJ lhe atmosphere.
They are very active in terms
of phagocytosís and
dis"pfacements through tho
alveolar walls. However,
kaolinite, a component of
cigarette smoke, immobilízes
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them. The organism reacts,

But in smok.ers, injury to the

mobílízíng a /af[jeYnumber of
them. Thís is use/ess, as they

pu/monary parenchyma is the
rufe with the organism

also end up becomiriiJ

-

paralyzed. But the /ífe of
macrophages is short. They die
and dísintegrate. ln a normal
quantitv~
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this doesn't create

prob/ems for the alveolar wal/s.

autodigesting its pafenChyma.
Smokers a/so have an average
of 2,000 leukocytes per mm3
more than non-smokers. As
the lungs are chíefly
responsible for the remova/ of

old /eukocytes, andas these
also possess proteolytic
enzymes, it is understood that
their greater diffusiõn, at the
levei o~ pulmonary capillaríes,
potentíalires the
aforementíoned mechanísm óf
autodigestion for macrophages,
at the leve/ of the a/veoli.

O GRANDE RESPONSÁVEL
POR DOENÇAS CARDfACAS

nicotina e o monóxido de
carbono, que são aspirados
ao se fumar um cigarro, estão diretamcnte ligados à
maioria das doenças e problemas cardiovasculares, pois enquanto a nicotina aumenta a frequência cardíaca e
produz a vasoconstrição periférica,
exigindo maior fluxo de sangue e oxigenação para o coração, o monóxido
de carbono' acaba por tomar, em parte, o lugar deste oxigênio no sangue.
Um cigarro tem 20mg de
nicotina, um charuto, 60mg.
Esta quantidaC:e, se injetada
por via endovenosa, basta para
matar um homem. A nicotina
não se decompõe quando arde
o cigarro. Se o fumo tem

reação alcalina (caso do
charuto e do cachimbo) ela é
logo absorvida na mucosa
bucal. Por isso o fumante não
sente necessidade de tragar. o
que não se dá com o cigarro,
que, tendo reação ácida, obriga
o fumante a tragá-lo para que a
nicotina chegue aos pulmões.

abaixa depois de 30 a 60

basta para inutilizar de 5 a 12%

minutos.
O monóxido de carbono é
um gás t6xico responsável

do sangue do fumante. Isso
significa Que seu organismo
está, permanentemente, em
déficit de oxigênio. E já se sabe
qu~ esse gás atua também
como causa favorecedora dos
mecanismos que levam à
aterosclerose.
A Associação Americana do

por muitos acidentes fatais. No
cigarro, suas concentrações vão

de 3 a 6%. no charuto e no
cachimbo, ainda são maiores. A
sua afinidade corn a
hemoglobina é 250 vezes maior
do que a desta com o oxigênio.
Vale dizer que, assim, ele
tomará, em parte, o lugar que
caberia ao oxigênio no pulmão
do fumante. Em vez da

oxi·hemoglobina que oxigena
todo o organismo, forma-se a

Coração calcula em 120 mil
mortes anuais as crises

cárdiacas fatais devidas ao
fumo nos Estados Unidos (1/4
do total). Nos últimos 40 anos,
verificou·se, nos pa(ses

carboxihemoglobina que, para

desenvolvidos, um índice
muito grande de doenças

a função respiratória, é
inaproveitável. Por isso o

coronárias e de mortes por

fumante médio tem uma perda
de 1O% da capacidade do

de suas capacidades, na meia
idade. Admite·se como

minUtos depois de ter

sangue em fixar e transportar
oxigênid. Traduzindo: o

começado a fumar e a
temperatura dos pés e mãos

monóxido de carbono de

incontestável a relação entre o
consumo do fumo e doença
isquêmica do coração. A OMS

20 cigarros ou de 1 charuto

considera que 25% das

Ela é responsável pelos maus
momentos por que passa o
fumante de primeira viagem:
palidez, sudação, náuseas,
·
tontura e até perda de sentido.
E, mesmo no viciado, as

pulsações sobem 1O a 20

infarto do miocárdio no auge
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moléstias cardiovasculares são
devidas ao vício de fumar.
L.;tudos epidemiológicos

dão os fumantes como mais
atingidos pelo infarto do
miocárdio que os abstémios,
em qualquer idade. Dos 35 aos
45 anos. eles morrem em
dobro; dos 45 aos 54, a taxa de
mortalidade é três vezes maior
para os fumantes. O perigo
aumenta em relação direta aos
cigarros fumados e ã idade em
que o v feio se iniciou.
Com a idade e a influência
de vários fatores, espessam-se
as paredes arteriais e o calibre

interior das artérias diminui,
por degenerescência e fibrose aterosclerose. Então QS órgãos,
por falta de irrigação-sangulnea, têm suas funções
comprometidas. No caso do
coração, aparece a doença ~
isquêmica ou coronária. Basta
um esforço maior para que o
coração precise de maior
afluxo de sangue. Se esse não .
chega, vem a dor violenta e,
às vezes, ai terações sérias no
ritmo card(aco~ Artérias com
lesões desse tipo estão sujeitas
à formação de coágulos que
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podem obstruí-las de vez e
interromper a passagem do
sangue. Na do coração
produz-se o infarto do.
mioCãr'dio ou_ aj.[ornbose
coronária.
Onde entra o fumo nisso?
Simples: a nicotina, através do
aumento das catecolaminas
circulantes~ aumenta a
frequência cardíaca e produz a
vas_oc_onstrição periférica,
dando mais trabalho ao
cotação (que exige maior
fluxo de sangue) mas, ao
mesmo tempo, contrai as
coronárias, e diminui a
quantidade de sangue dirigida a
ele. E esse sangue já é de menor
qualidade, graças à atuação do
monóxido de carbono. O fumo
exige o que ele mesmo tira: de
um lado cria maior consumo de
oxigênio pelo co·ração. O"e outro,
corta suas linhas de provisão.
A nicotina-faz mais:
aumenta a adesividade das
plaquetas (entre si e a parede
- arterial), podendo originar um
---'-"trombo", que obstruirá um
rámo arterial, prOduzindo
infarto do miocárdio. E,
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mesmo não chegando a isso,
o coração - mal alimentado
pelo fluxo sanguíneo- pode
pulsar anormalmente, entrando
em ufíbrilação". Essas
contrações anômalas,
descoordenadas e ineficazes
causam maior isqueinia e, daí à
parada cardfaca e à morte, é
um passo. Oeixár de fumar é a
melhor medida."O risco
acrescentado de infarto do
miocárdio diminui rapidamente
com isso, reduzindo-se a 50%
ao fim de um a dois anos;
baixando lentamente depois e
tornando-se praticamente igual
aos dos não-fumantes, na
-mesma -idade, ao fim de
10 anos.
Todas as moléstias do
coração e dos vasos
_relacionam-se ao tabagismo,
incidindo bem mais sobre os
fumantes. Estão nesse caso a
morte súbita em fibrilação~ o
aneurisma da aorta de etiologia
não-sifilítica, a hemorragia
cerebr ai e certas doenças
vasculares das extremidades,
como a doença de Buerger ou
tromboangeíte obliterante,
cuja caracterfstica é a irrigação
deficiente do pé e da perna.
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THE MNOR CAUSE OF
HEART DISEASES

icotine and carbon monoxide, "'hich are in!zaled upon
smoking a cigarette, are direct/y related to most cardiovascular diseases and problems, as
while nicotine increases cardiac frequency and produces periplzeral vasoconstriction, requiring greater blood
flow and oxygenation for the heart,
carbon monoxide ends up part/y taking tl!e place of tlzis oxygen in the
blood, linking witlz tl!e hemoglobins.
A cigarette has 20 mg of
nicotine, a cigar 60 mg. /f
injected intravenously, this
quantity is enough to ki/1 a
man. Nicotine doesn't
decompose when the cigarette
burns. lf the tobacco has an
alkaline reaction (as is the case
of cigars or pipes) it is soon
absorbed by the bucca/ mucosa.
This is why the smoker doesn't
feel the need to inha/e, whích
isn't the case with cígarettes
which havingan acid'reaction,
obliges the smoker to inba/e it
in order that ít reaches the
lungs. Nicotine is resj:Jonsible
for the bad momen ts
experienced the fkst time one
smokes: paleness, sweating,
nausea, dizziness and even
fain ting. And, even in the
addict, pulsations rise 10 to 20
minutes âfter 11e hds Siarted
smoking and the temperature
of the feet and hands drops
after 30 to 60 minutes.
· Carbon monoxlde ls a toxic
gas responsible for many fatal

accidents. ln a cigarette, its
concentrations are between 3
and 6%, and in a cigar or pipe
they are even grea ter. Its
affinity with hemoglobín is 250

times greater than that of tbe
latter with oxygen. One can
therefore say that it partly
takes the place of oxygen in
the smoker's lungs. lnstead of
oxyhemoglobin which
oxygenizes the whole organism,
one observes the forffld tion of
Cãrboxy/hemoglobin, which is
-useless for the respiratory furiction. This is why the
average smoker loses 10 %of
the blood's capacify to establis/1
anã transport oxygen. ln plain
language, lhe carbon monoxide
of 20 cigarettes or 1 cígar is
enough ta render useless
between 5 to 12 %of the
smoker's blood. This fneans that
organism is permanen"tly short
of oxygen. lt is known that this
gas a/so acts as a cause that
favors mechanisms which /ead
to arteriosclerosis.
The American Heart
Associatian à/cu/ates that
- around 120,000 people a year
die ín the Uni ted States as a
result of heart attacks caused
by smoking {1/4 of the total).
Over the last 40 years,
ãweloping countries have
witnessed a very high rate of
coronary diseases and death by

infarct of the myocardium in
persons at the pea'k of t11eír
capacity, middle age. The
relation between tobacco
coosumptian and iscllemic
feart diseases has been
acknowledged as incont.estable.
The WHO considers that 25 %
of the cardiovascular diseases
are-dueto the habit of smoking.
Epidemiologica/studies
show that smokers are more
affected by inlarct of tl1e
myocardíum than non·smokers,
at any age. Between 35 and 45
years, the number of deaths
doubles and between 45 and
54, the death rate is three times
higher for smokers. The danger
increases in direct relarion to
the number of cigarettes and
the age at which the person
started smoking.
With age and the influence
of various factors, arterial wal/s
beco me thicker and the internal
diãmeter of the arteries shrínks,
through degeneration and
fibrosis-- arteríosclerosiS. The
organ;s functíons are thus
jeopardízed due to Jack of
blood irrigation. ln the cãse of
lhe heart, thís leads to isChemic
o r coronary diseases. A grea ter
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effort is enough for the heart to
need a greater aff/ux of b/ood.
/f thís doesn't occur, vio/ent
psin ensuis and sometimes
serious 8/terations in the heart
beat. Arteries with lesions ol
this kind are subjecc to tht!
formation of clots which may
completely obstruct tht!m and
interrupt the passage of the
blood. ln that of the hearc, it
leads to infarct of the
myocardium or coronary
thrombosis.

Where does smoking come
in here? lt's quite simple:
nicotine, through an incresse
in the circulating
ca techolamines, increases the
cardiac fcequency- and produces

peripheral vasoconstriction,
giving riiore Work to the. heart

(which requires a greaier flux
of blood) but, ai the same time;
it contracts the coronaries and
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reduces the quantity of blood
direáedatit. And this blood is
already of lesser quality, due to
the action of carbon monoxide.

Tobacco requires what it itse/f
takes away: on the one hand it
creates the heart's greater need
to consume oxygen; on the other
hand, it cuts its provision /ines.
Nico tine does more than this:
it ;,icreaSes the ãdhesiveness of
the platelets (among each other
--afid to the arterial wa/1),
possíbly áiUSing a nthrombus",
which wHI obstruct an arterial
branch and produce infarcc of
the myocardi Jm. And even if
tlris doesn't occur rluJ heart inadequately fed by the blood
flux- may beat abnorma/ly
and undergo fibri/latidn:These
anomalous contractions,
uncoordinated and inefficient,
cause greater-íschemia and
from there to cardíac arrest and

death, it only takes one step.
The best thing to do is to stop
smoking. The added risk of
infarct of the myocardium
diminishes rapidly with this
measure, dropping to 50% by
.lhe end of 1 to 2 years,
decreasing slowly afterwards
and becoming practica/ly equa/
to that of non-smokers, of the
sameage, at the end of 10 years.
Ali diseases of the heart and
vessels are related to
tobaCcoísm and occur much
more frequently ín smokers.
Thi$ is the case of sudden

death by fibrillation,aneurysm
of the aortha of a non-syphilitic
etio/ogy, cerebral hemorrhage
and certain vascúlar diseases of
-thé extremities, sue h as.
Buerger's disease or oblíterating
thromboangeitis, whose
characterístic is deficient
irrigation of the feet and /egs.

FUMO E GRAVIDEZ:
OS DANOS AO BEB1:.

á um tipo de fumante passivo que deve ser tratado com
cuidados especiais: é o filho
que ainda está por nascer.
Gravidez e fumo são uma mistura perigosa, pois o feto ainda em formação
recebe os efeitos nocivos da fumaça
aspirada através das vias de comurúcação com a mãe. Consequentemente, o
índice de malformações éongênitas é
maior em'filhos de fumantes e o risco
cresce nos últimos méses de gravidez.
Se existe uma vítima
totalmente indefesa essa é o
filho que ainda está sendo
planejado. Parece absurdo mas,
a verdade é que, quando um
casal procura um médico
queixando-se de que não
consegue aumentar a família, o
primeiro conselhO que ouvese for tabagista- é que tente

gerar seu bebê nurii Período em .

que tiver parado de fumar. O
furna agride_ diretamente a
tanto no
homem, quanto na mulher,
reduzi rido sua- fertilidade. Mas
problema apenas pode
começar af. O fndice de
malformações congênitas é
bem maior em filhos de
esfera~gonadal,

fumantes. E isso diz respeito a
pai e mãe e não somente a
esta, como se pensa. Já se sabe
que as malformações
congénitas mais comuns, nesse
caso, são as chamadas "goela
de lobo" e lábio leporino. Há
ainda as cardiovasculares. Mas,
fora isso, sabe·se que o fumo
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se torna progressivamente mais
nocivo à medida em que a
gravidez avança. Por isso,
deve-se insistir com a gestante,
'durante os nove meses, para
que deixe de fumar antes do
terceiro trimestre. Ê bom que
efa saiba que, parando nesse
ponto, evitará a maior parte
dos danos. É qUe o·s tóxicos
passados ao feto são eliminados
em horas, não são acumulados
pelo organismo. São, isso sim,
em cada tragada, aspirados.
O efeito do fumo sobre o
feto é considerado, hoje, como
o maior de todos os problemas
de Saúde Pública no Brasil. É
que as mulheres pobres são as
que têm mais fifhos. E fumam
o dobro do que as ricas,
segUndo vários estudos. Aliás,
os pobres fumam bem mais que
os ricos. Ora, os cigarros mais
baratos são duas a três Vezes
mais ricos- em tóxicos que as
marcas mais caras. E os pobres
tendem a fumar o cigarro até o
fim e já se sabe que a
toxiCidade do fumo cresce,
geometricamente, à medida em
que a brasa se aproxima dos
lábios. A segunda metade do
cigarro é muito maiS tóxica que
a primeira. Fora isso aiáda há
a promiscuidade das casas
pequenas, onde muitos
coabitam e vários fumam. A
exposição que sofre o feto de
uma mufhP.r pobre é muito
peSõlda. EstatistiCas
internacionais dão o Brasil corno
o pafs número um no mundo,
em termos de risco fetal face
ao tabagismo, por causa desses
fatores, e porque nosso índice
de natalidade é um dos mais
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altOs do--mu,1tlo. E:m sogundo
lugar estão os Estatlos Unidos,
q-ue têm mais que o dobro de
nossa população. Acredi~a·se
que, anualmente, 750 mil
- bc!Jês brasileiros sejam vítimas
de intoxicaç5o pelo tabaco
materno.
Os perigos? Muitos. A
c __ gestante que fuma tem um
· índice de aborto 30-% maior
que a abstêmia. fndice que se
mantém no caso de natimortos
e de bebês qua mOrrem ao
nascer ou no prime-iro anO de
-vida. Mas, o mais preocupante
é que já temos estudos sériOs
que provam que as crianças que
sol:nevivum perderam uma
parte de sua inte[igência. Isso
foi documentado nos EUA,
quando professores de
pré·ptimá"rio notaruní-ã ....~ ....
dificuldade de certas crianças
na aprendizagem de deseni)OS,
-Descobriu-se que suus mSes
haviam fumado durante a
gestação. O mesmo estudo foi
feito com crianças que estavam
sencJo alfabetizadas o soul.>c·so
que levavam sete meses a mais
do que as outras. Estudos mais
-recentes foram feitos na idade
úc 11 anos c a mesma
· dl!fasagcrn continuava. Em
resumo, o Brasil está
produzindo uma enorme
quantidade de crianças que são
fisicamente mais fracas e
intelectualmente menos bem
dotaúas do que poderiam ser.
Essa é uma ter r i'vel ameaça em
termos de futuro do País.
O mal do rumo segue Ucpois
da gcst.:~ção. O bebê, \lo -ser
amamentado. recl!l>e
continuamente da mãe fumante
uma carga de nicotinil e, talvez~
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de outros tóxicos. Não se sabe,
ainda, os efeitos disso. Ao ser
alimentado, cuidaúo, trocado,
o bebê aspira a fumaça do
cigarro da mãe. Isso significa
que está fumando 1/3 dele. E o
bebê que, já no ventre da mãe
não recebia oxigenação
suficiente porque ela mesma
nso se oxigcnav.:i nOimalmente
graç-as ao fumo. se intoxica~
agora, pela fumaça. Outra
evidência do mal do tal>agismo
na saúde dos bebês é a
incidência de bronquite e
pneumonia. ·Em CJsas onde não
há fumantes, no primeiro ano
de vida, essas doonças não são
comuns; em lares onde se fuma,
os casos dobraÍn; onde dois
fumam. chegam a triplicar.
- Mas é preciso contar o mau
exemplo, além dos malefícios:
os paiS s5o os modefos dos
filhos. E, se fumam, quase
sempre terão neles fiéis
seguidores.

Mulher, fumo e pllula
anticoncepCional: esse trio rlão
dá certo. A fumant~ não podo
tomar anticoncepcionais
hormonais. A p{Jula tem seu
ris~o int~fns~CÇ). SaJ;e·se que
uma moça de 18 anos tem uma
probabilidade de morrer nessa
idade de três a cinco vezes
maior, a partir do momento em
que a toma. E que, aos 45 anos,
o perigo é 35 vezes maior que
.o normal. Um dos_risco! da
pílula~é o de estimular a
coagulação nos vasos. Pois bem,
o fumo tem nesse mecanismo
sua maior agressão. A maior
c.:~ usa de morte entre fumantes
sJo proiJlcmas circulatórios do
ol>li tcração vascular.
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SMOKING AND PREGNANCY:

DETRIMENTAL FOR THE BABY

lzere is a kind of passive
smoker wlzo must be treated
wítlz special care: tlze child
that is yet to be bom. Pregnancy and smoking are a dangerous
combination, as tlze fetus sti/l in formation receives the harmful effects o[
smoke inhaled tlu-ouglz tlze /ines of
communication with tlze mother. As a
result, the rate of congenital malformations is Jzigher in smokers' clzildren
and risk grows during the last montlzs.
lf there is one comp/etely

defenseless victim, it is the
chi/d who is yet to be born. /t
seems absurd but the truth of
the matter is that, when a
couple seeks a doctor
comp!aíning it is unable to
increase the family, the first
piece of advice it hears -- if it
smokes- is that it tri to
engender its baby dudng a
period it has stopped smOking.
Smoking directly affects the
gonadal sphere ín both men and
women, reducing th"eir fertility.

But the prob/em may only
start there. The rate of --

congenita/ malformatíons is
much higher in smokeis'

chi/dren. This conceins mother
and father, not just the former
as is believed. /tis already

known that the most common

congeniial ma/formationS~ in"
this case, are the so·cal/ed
/upine throat and harelfp. There

are a/so cardiovascular
ma/formations. ln addition, it
is known that smoking becomes
progressive/y more harmluf as
pregnancy advances. This is
why doctors must insist that
pregnant women stop smoking
for nine months, especial/y
before the third trimester.
Women should know that, by
stopping at this point, they wilf

avoid most of the da!J1age..

Toxins passed to the fetus are
eliminated in hours, they
aren't accumu/ated by the
organism. But they are
- inhaled with each puff of
-smoke. The effect ot tobacco on
- the fetus_ i$ today considered

-, the greaiest public health
problem in Brazil, as poor
women are the ones who have
more children. And they smoke
twice as much as rich women~
according to various studies.
lndeed, poor people smoke
much more than rích people.
Now, tbe cheapest cigarettes
- contain three times more
- toxins than the more expensíve
brands. Poor people tend to
smoke cigarettes down to the
fílter and it is known that the
toxiclty of tobacco" grows
--ueometrically as the ember
comes clo_ser to the /íps. The
_Sj!Con.d hi!/f of a çigarette is
mUch more toxic than the first.
nJere is also the promiscuity of
sma/1 homes, where man y
peop/e cohabit and severa/
smoke. The fetus of a poor
__ wo1nan is subject to much
exposure. According to
international statistics, Brazil is
thiLieading country in terms of
fatal risks incurrod by tob•cco

abuse as a result of these
factors and because its birth
rate is one of the highestin the
war/d. The United States,
whose population is more
than doub/e Brazil's comes
second. lt is bRiieved t/lat
_750,000 babies bom á yoar in
Brazil are victims of
intoxication caUsed by thoir
mothcrs~ smoking.
Dange/s? There aro many.
_pregnant women who smok.o
have an abortion rate 30%
lligher than non·smokers. Tlle
rates are similar for stillborns,
babies w/10 dies at birt/1 and
those who diein their first year.
8 ut; wha t is more
preoccupying is that serious
research shows that children
wllo survivelose part of t11eir
intel/igence. This was eVidanced
in tho !/nitod States whon
kindergarton toachers noticed
how certain c/lildren found it
hard to learn how to draw, Jt
Wás discovered that their
mot11ers had smoked during
pregnancy. The same research
was carri•d'out witll chi!d,.n'
who were learning how to.uMd
•nd writ• •nd it was discóvered
that th•v took 7 months longer
thiN'I others. More rocrmt
Jtudi6S were made with 11-
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·yBar-old, showing thB same
reouln. ln short, Brazills
producing an enormous
quanrity of children who ar11
physically weaker and
inrel/ectu- 1/y /ess gifted than
lhey cou/d b8. This is • terrible
threat ln terms of the country's
future,
The bad effects of smoA,,,_
continue alter gestation. On
being breast-fed, the baby
contlnuously receives a load of
nicotino and possibfy other
toxins from its smoking
motller. The effects of this
aren't yet known. On b8ing fed,
changed and generally cared
for, the baby inha/es smoke
from its mother's cigarBtte,
which means it is "smoking"
one third of it And thM baby,

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Presidência convoca sessão exb"a:ordinária a

realízar-se amanhã, às 1O horas, com a seguinte

which in ít' mo ther'$ womb
a/ready didn't receive enough
oxygenacion becituse tht1
mother herself wasn't
oxygenaled normal/y due lo
her smoking, is·now intoxicated
by cigarette smoke, Furlher
evidence of the harm tobacco
abuse causes to·babies i' the
incidenCB Of bronchitis and
pneumonia. ln non-smoking
homes, these diseases aren't
common in 1/Ie first year of
lífe; in llomes where one
person smokes, the number of
cases doubles; and where two
people smok.e, it can even triplo.
Besides lhe harmfu/ effects,
one sllould àlso mentíon t/Ie
bad examp/e: parents are lheir
children's modeú, and if they
smoke, they will alm9st always
have faithful fo/lowers.

· • O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Está eii.cerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 40 minutos.)

ORDEM DO DIA

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
LEfTECHAVES NA SESSÁO DE 25-6-1987
E QUE, ENTRE(i{]E À R~O DO 0/M-

1

PROJETO DE LEI DA cf..MARA
N• 28, DE 1987
(Em regime de urgência art. 371 b, do Regimento
Intemo)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 28, de 1987 (n9 172/87, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que autoriza a realização, em caráter

extraordinário, de operações de crédito a conta
e risco do Tesouro Nacional, e dá outras providências, tendo
PARECERES ORAIS, proferidos em Plenário:
l•pronundamento: favorável ao projeto; 2'pronundamento: favorável à Emenda n' 1, contrário
às de n.,.. 3 e 4 e pela prejudicialidade da de no;.
2.
2
PROJETO DE LEI DA cf..MARA
N• 23, DE 1987
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n' 23, de 1987 (n' 132/87, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que altera o valor do vencimento
do cargo que especifica e dá outras providências.

(Dependendo de parecer.)

DOR, SERIAPUBUCAOOPDSTERIORMENTE.
OSR. LEITE CHAVES (PMDB-PR. Prununcia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs.
_Senadores_:_
Quero mostrar, mais uma vez, que sempre falo
neste plenário em situações como esta, para elastecer o horário da sessão. Com o novo Regimento,
e havendo 13_1íderes, ninguém tem oportunidade
nesta Casa. Eu, Sr. Presidente, s_ernpre tenho que
dizer pequenas coisas, sobretudo em defesa dos
humildes, mas hoje tenho em mãos uma advertência à direção de meu Partido. Fiquei impresslona_do_ontem quando, pela televisão, vi o Presidente do PMDB dizer que os constituintes _estão
lsentos da ob_rigação de votar de acordo com
o Programa do Partido.
Pare:ce"que S. EX', o Presidente Olysses Guimarães. naquele momento estava inteiramente desavisado dos seus comprorníssos partidários, e _desatualizado com os termos de nossp Programa.
Então, Sr. Presidente, quero dar conhecimento
à Casa, aos Srs. Senadores, que estou encami·
nhando à futura ConvenÇão uma moção nos seguintes termos:
Exm'~

~

Senhor Deputado Ulysses Guimarães

DO. PreSidente da Convenção Nacional,
Extraordinária, elo

PMDB

Os abaixo-assinados, membros efetivos do
Partido e no exercido regular de seus direitos,
vêm respeitosamente à presença de V. Ex"
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Women~ tobacco and t/111
contraceptive pi//: this trio
doesn'l work. A woman smok6r
cannot take hormon'll

contraceptivos. The p111 has an
imrinsic risk. lt is known that
an IB·year-old girl who takes
tf1e pi// has the probability of
dying at lhat age 3 to 5 times
greater than if she dldn't. And,
althe age of 45, the danger is
35 times greiJter than normal.
One of the risks of taking thB
pi// is t/lat ii stim11fates
coagulation in tl1e vosso/s. We/1
tllen, tobacco is also cllief/y

responilble for this, ThiJ
greate>t causes of death among
imok.ers are circulatory
problems of vascular
ob/iteration.

pedir que seja submetida à consideração elos
senhores convencionais a seguinte

MOÇÃO
Em nenhuma hipótese pode o filiado do
PMDB colocar·se em oposição aos princípios
programáticos do Partido sem que incorra
nas sanções do artigo 21 de seu Código de
Ética. que vão da advertência à expulsão de
seus quadros.
---Um dos instantes em que o filiado está
investido de maior responsabilidade partidá~
ria é quando exerce o mandato constituinte.
É precisamente_ nesse momento que _o
Partido luta para introduzir na nova Constituição os preceitos que levaram a formar-se
e a ter condições ideológicas de mobilização
para fazer-se representar inclusive na Assembléia Coristituinte.
Esse Programa foi jurado por todos à oca·
sião do ingresso no PMDB. Permitir que Deputados e Senadores Constituintes votem
contrariamente ao Programa é admitir que
o Partido traia os seus filiados e sobreb.ldo
o Povo, que constitui a sua razão maior de
existir (Estatuto. art. 12).
Entre esses prú1dpios inscreve-se como
de _maior _relevância_a reJorma agrária, tal como referida expressamente no Capítulo 22
de nosso Programa Básico.
Nesse momento, alguns Constltubltes eleitos pelo partido não s6 admitem, como advogam a deserção desses princlpios, o que não
pode ser tolerado pelo PMDB, pela sua Bancada Constituinte e sobretudo pela presente
Convenção.
Dessa maneira, pedem a V. Ex', Sr. Presi·
dente, que submeta esta Moção à considew
ração dos Convencionais, para que, ao aprová-la, autorizem a~ Executivas _Nacional ~ Re-
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gionais a encaminhar à COmissão de Bica,
para expulsão, o nome de todos os Consti-

requisitar à Rede Globo de Televisão a fita,
pois lá está claramente, enfaticamente dito...

tuintes que violarem, frontalmente, os Princípios Programáticos do PMDB ao votarem a

futura Cãrta.
SaJa das Sessões, 17 de julho de 1987.

-Leite Chaves e Altúzlo Bezena.
Outros Senadores e Deputados haverão de assinar, e encaminharemos o documento.
Há posições partidárias e posições programá-

ticas. Muitas vezes o ffiiado pode-se insurgir contra
uma posição partidária, mas contra uma posição
programática jamais.

O Sr. Monso Camargo- Permite V. Ext um
aparte?

O SR. LBTE CHAVES Senador.

Pois nilo, nobre

O Sr. Monso Camargo - Concordo com
V. EX' Tainbém estranhei as declarações feitas
pelo Presidente Ulysses Guimarães, abrindo todo
o processo de votação dos Constituintes sem nenhuma vinculação corrr·o Programa do Partido.
Entendo q~e. a prevalecer essa idéia, não precisaria nem haver partidos políticos.

O SR. LEITE CHAVES- Exalo.
OSR.AFFONSOCAMARGO- Concordo,
de maneira absoluta, com V. Ex", e faço questão,
inclusive, de assinar sua Moção, na hora em que
for proposta.

O SR. LEl1E CHAVES- Não tenho nada
contra o Presidente, atê reconheço os seus méritos, seu grande esforço, mas a posição de S. Ex'
é de crime de responsabilidade, se houvesse isso.
A posição de S. Ex' é a de um Senador que aqui
encaminhasse emenda constitucional contra a
Federação e contra a República. É como se o
Presidente da República encaminhasse ao Congresso mensagem propondo a isenção do brasileiro quanto ao dever de defender o território nadanai. Penso até que faltou ao Presidente aqueJa
conhecida lucidez que o tema mantido como o
Presidente deste Partido ao longo dos anos, pois
somos o único Partido do Ocidente, também, que
tem tido s6 um Presidente por mais de 20 anos,

desde 196&

·

O Sr. Chagas Rodrigues - Perrn~e V. EX'
um aparte?
O SR. LEI1E CHAVES- Pois não.
O Sr. Chagas Roddgues- Nobre Senador
Leite Chaves, não tive oportunidade de' ouvir as
declarações do nosso ilustre Presidente do Partido, que é também Presidente da Assembléia Nacional Constituinte. Só para~(Iue fique devidamente esclarecido, S. Ext, o Presidente do nosso Partido e da Assembléia Nacional Constituinte, declarou claramente... __
O SR. LEITE CHAVES - aaramente, no
programa de ontem!
O Sr. Chagas Rodrigues - ••.que os Srs.
Constituintes não estavam adstritos, presos, ligados ao Programa partidário e que na Assembléia
Nacional Constituinte deveriam votar apenas de
acordo com a sua consciência. Foi isso que S.
EX' disse.

O SR. LEITE CHAVES- Votar livremente
sem os compromissos partidários. V. Ex' pode

O Sr. Chagas Rodrigues -Se V. Ex' assim
o diz... Eu já havi;;! ouvido uma declaração de
um nobre Constituinte, Deputado por São Paulo,
o nobre Constituinte Cardoso Alves. S. Br dizia
que o programa do nosso Partido falava em reforma agrária, mas não era minucioso, não descia
a pormenores. Agora V. EX!' já me diz que o nobre
Deputado, também por São Paulo, o ilustre Presidente do nosso Partido e .Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, parece que nesta ordem de idéias, já teria avançado um pouco mais.
!?· _.!?' diz que n6s, os Constituintes, pelo fato de
integrarmos uma Assembléia Nacional Consti-tuinte, já ni;o estaríamos presos ao programa partidário_._Confésso a V.~ que estranho eSsa declaração, porque estamos, a meu ver, duplamente
presos, ·duplamente vinculados. Em primeiro lugar, onde quer que estejamos, dentro ou fora do
Brasil, na Assembléia Nacional Constituinte, na
Câmara dos Deputados, no Senado Federal ou
numa cOnvenção partidária, estamos, antes de
maís nada, vinculados ao programa partidário.
Nós, Constituintes, não só estamos vinculados
ao- p-rograma partidário como também àquelas
declarações, àqueles compromissose que durante a campanha tivemos oportunidade de contrair.
Para não ir lo!lge, sabemos que o nosso programa
partidário é omisso quanto à questão do regime
de Governo - parlamentarismo ou presidencialismo. Eu mesmo fiZ a minha campanha para
o Senado e fui um dos raros no meu Estado
que defenderam expressamente o parlamentarismo. Essa PoSição deve até tei'-me custado alguns
votos. Inclusive alguns amigos me disseram para
não entrar nessa história de parlamentarismo ou
presidencialismo. Entretanto, por uma questão de
fidelidade a um princípio - venho defendendo
o parlamentarismo há mais de 30 anos- e como
iríamos integrar uma Assembléia Nacional Constituinte, nós, os eleitos, fiz questão de mencionar
o tema e de dizer ao povo do meu Estado, ao
povo do Piauí, que, se fosse eleito, defenderia
o parlamentarismo; fiel a um entendimento de
quase oU de mais de 30 anos. De modo que,
nesta oportunidade, devo dizer a V. Ex' que este
é o meu pensamento e que continuarei rigorosamente fiel ao Progrãma do meu Partido, sendo
que, naquilo em que o Programa ror omisso, estarei virlculado aos meus compromissos. Em
nhuma hipótese abrirei mão desse entendimento,
porque foi assim que, ao longo- de toda uma vida
pública, consegui o respeito dos meus coestaduanos. Fui eJeito Governador pelas oposições
em 1958 e fui eleito agora, mais uma vez, pelas
oposições para o Senado Federal, onde tenho
a satisfação de conviver com todos os Srs. Sena--- dores de todos os Partidos.
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Partido, ficou praticamente sozinho no aeroporto.
Apenas eu estava a seu lado. Ninguém o recebia,
Porque, naquela época, era perigoso até para o
nósso Prefeito, que era do próprio MDB, receber
o Pr_esidénte do Partido. Naquela anticandidatura
S.· EX foi impàrtilrite. _S. Ex~ adquiriu o que o
tempo concede, adquiriu, em relação ao nosso
Partido, um sentimento de propriedade, tanto é
que o próprio usucapião, depois de 20 anos, é
concedido a quem terp a posse mansa e pacífica·
da coisa. Enquanto tinha apenas a propriedade,
S. Ex~ til]h~ Uin pensamento, mas não perdia a
clarividência de defesa. Agora estamos vivendo
no PMDB uma situação interessante, uma situação de municipalismo. S. E>r é de São Paulo e
é candidato _a_Fresidente da República. O nosso
ilustre Uder Femaildo Henrique Cardoso, que, por
sinal, nos honra hoje com a presença nesta Casa,
é também de São Paulo. O Sr. Mário Covas é
o Líder da Constituinte. Então, esses trê$ ilustres
Senhores estão em disputa, estão naquela dança
política, e as interprétações valem na medida em
que não os prejudiquem. O Senador Fernando
Henrique Cardoso rep-reSEmta o Senado, o Senador Mário Covas, Líder da Constituinte e Ulysses
Guiril&ães; Presidente da Câmara; quer dizer a
Câmara, o Senado e a Constituinte estão nas
mãos desses três ilustres paulistas e o mais importante de tudo na vida é essa disputa entre S.~.
e a Casa tem que aceitar isso. Senador Jarbas
Passarinho, temos um testemunho - fui Senador, nesta Casa, durante 8 anos e vivi instantes
altivos, lúcidos da importância nacional desta Casa para resgatar de um regime de exceção esse
quadro de liberdade. O próprio Senador Petrônio
Portella, qüarldo Líder, nunca deixava de estar
aqui; nunca deixei de ver os Senadores Franco
MOntara, Paulo Brossard, Jarbas Passarinho e Petrônio Portella em suas cadeiras de Líderes. 56
agora é que não encontramos o Líder. Se eu quiser encontrar-me com o meu ilustre Líder, i!l: quem
respeitO pela qualificação e competência, posso
procurá-lo em qualquer lugar, menos aqui.

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho V. EX' wn aparte?

Permite

O Sr. LeJte Chaves - Tenho o -prazei- de
conCeder o aparte ao ilustre Senador pelo Ceará

ne-

Qd Sabóia de Ca!Valho.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Estou ouvindo V. Exi' e gostaria de faier uma observação,

O SR. LEITE CHAVES -Agradeço a V. EX'
Tranqüiliza-me V. Ex", P9r ser um dos Membros
da nossa Comissão de Ética e, seguramente; haverá de considerar os termos des_se requerimento.
Sr. Presidente, como eu dizia, o Presidente Ulysses Guimarães, M _m_ais de_2_0 anos Presidente
deste Partido- eu mesmo nunca conheci outro
·-Presídente ~. ·represéntóU- paPéis dos maís elogiáveis. Lembro-me de uma vez, em Londrina,
em que S. Er chegou e, como Presidente do

porque entendo que, na verdade, todos estamos
presos aos Partidos pelos quais nos elegemos,
e não se diga que não há liberdade por causa
desse vínculo, porque foi em nome desta 6berdade que nos vinculamos no momento oportuno,
no momento devido. Então, todos usamos da
nossa liberdade para nos assegurarmos politicamente por sobre os Programas com os quais pregamos em todos os palanques, pelos quais passamos na carrtpãhha política que acabou de encerrar-se. Também trago ~ra robustecer a tese de
V. Ex" o fato de que, os Partidos não são importantes na Constituinte, não deveríamos_ ter o exercicio das Lideranças na Assembléia Nacional
Cóiistftuinte. Se não vamos votar de acordo com
o_nosso partido, para -que as UderanÇàs? Para
que a exiStência -dessas Uderanças? ~ela$ têm
tido uma existência talvez mais eficaz na Constituinte do que propriamente no Senado e nã. Câ-
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mara Federal, como obseJVou V. Ex', há pOucos
instantes, na sua fala aqui, no Sehado. Portanto,
associcrme a V. Ex' e estnmho que as pessoas
possam proceder de modo adverso ao Programa
de cada Partido, e, neste caso da reforma agrária,

urbana e outras, acho que todos nós estamos
comprometidos com a idéia de muditnça e de
reformu1ação, porque esta é a própria essência
do PMDB. Associo-me com as palavras de V. Ex'

O SR. lEITE CHAVES - Muito obrigado,
Senador. V. Ext me honrou com o seu aparte.

O Sr. Louremberg Nunes Rocha- Pennite
V. EX' um aparte?
O SR. lEITE CHAVES -Tem o aparte V.

Ex'

O Sr. Louremberg Nunes Rocha - Ilustre
senador Leite. Chaves, ouço as palavras de v. Ex•
e certamente tOdos temos ouvido, principalmente
a partir da COnstituinte e do Congresso, esta preocupação com as diretrlzes partidárias, e trago o
meu testemunho. Na minha Subcomissão da
Educação, Cultura e ESportes, tenho presenciado

a defesa de pontos que constam do Programa
do PMDB que hoje conflitam com a realidade.
Não se sabe bem como é que foram obtidos
aqueles pontos de concordância que constam hoje do seu Programa e que, em muitos casos, são
colocados por entidades ligadas à educação, no
caso especffico, como se fossem a revelação divina trazida à Terra. Qualquer pessoa que se insurja
contra isso não é apenas um profano, mas se
sujeita a todo tipo de patrulhamento. Queria dizer
a V. EJcll também que, no momento em que se
ressalta tanto esse aspecto de apoio à direbiz partidária, vissemos também como ê que essas diretrizes são obtidas no nosso País -e em todos 0:~
Partidos, de modo geral. Reporto-me, aqui, ao
Senador João Calmon, que, na minha SubcOmissão, certa vez, levantou uma lição que é aprendida nas academias da Alemanha Ocidental, nas
academias que lidam com política. Essa lição diz:
"o primeiro dever do homem públlco é ficar em
paz com a sua consciência; o segundo dever do
homem público ê defender os interesses do seu
país; e o terceiro dever do homem público é seguir
as diretrizes do seu partido". Com estes três pontos encerro o meu aparte a V. Ext
O SR. lEITE CHAVES -Agradeço a V. E><'
Como a MeSa já me adverte da exaustão do
tempo, deixo, por mais um instante, esciarecido
à Casa: tal orientação não será aceita pelo Partido,
por ser contrária à determinação programática.
Se um partido, através de uma ·convenção, aumenta as mensalidades, pratica uma decisão partidária. Alguém pode até ficar contr<~, insurgir-se
e não pagá-la, mas aqui não. Defrontamo-nos
com determinações programáticas, entre as quais
a reforma agrária. E programática a determinação; está no nosso Programa, e quem ingressou
neste Partido jurou este Programa, inclusive aqueles_ que recentemente vieram para eleger-se e que
estão dcl'endendo interesses in.s;onfessos.
Esta nossa Moção h~ ·qe ser~ cons_iderada
pelo Partido. E outra coisa, numa das Convenções
mais importantes em que ele se re(lne, ná9 por
determinação da Poire, mas por decisões das
bases. E uma convocação contra posicionamento _
de cúpula, que, doravante, não aceitamos mais,
sobretudo quando o Partido está na im.inência
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mesmo porque esses atas teriam sido praticados
na época do Governo, e S. Ex' saiu do Governo
foi candidato ao Senado, não sofrendo impug~
nação alguma no Tnbunal Regional Eleitoral, ao
DISCaRSO PRONaNC!ADO PELO SR. que saiba.
Entã.O, Excelência, para mim, e como já defini
LEITE CIVIW:S NA SESSÃO DE 25·6-1987
E Q(fE, ENJRE(i(JE A REI1SÁO DO 0/M- nesta Casa, é intangível a conduta do Senador.
DOR, SERIA PaBUCADO POSTERIORMEN- Se alguém o ofendeu naquela" triplice gradação
-.<:!·<? Çódigo Penal, que seja lá perante o seu Estado
TE.
a sua defesa e náo perante o Senado, que contra
O SR. lEITE CHAVES (PMDB - PR. Para ele nada tem. Como ê que vamos· aceitar uma
COlllissão sem for.ma nem fundo de juízo, sem
encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs.
apoionaleinemnoRegimento? _ __ _
____ _
nadares:
·
Dessa forma, amanhã ou çlepois, qualquer DeTodos aqui nesta Casa conhecemos. de longo
tempo, de longa data, a vida política do Senador putado ou qualquer s-enador viiia traZer caos para
Divaldo Suruagf. Deputado, Governador, Sena- a Ca:sa, Sobretudo quando não houvesse nenhu_
rl?r, homem de l~rgo relacionamento e grande ma acusação daqui exsurgente.
Esta Casa já deu_ seu veredicto, quando S. Ex'
boncfade. Surpreendo--me com esse requerimento; acUsaÇão _houv_e e parece-me que por atos trouxe a Plenário aquelas informações. o senado,
estranhos à atividade de Senador. Veja V. Ex- que 1?0f unanimidade, deu a S. ~ um atestado de
Comissões Especiais são para assuntos da com- inocência, pelos apartes uníSsOnos que recebeu.
Então, EXcelência, aceitásSemos o pedido apepetência do Senado, e o Senado não tem competênciá alguma neste caso. Estou dizendo isto em nas por solidariedade, transformaríamos esta Cadefesa da lei e do Regimento; todos nós somos sa alyo das afftude:~ -de _"s_prlt de corps". Nesta
quardas pervigeis de sua intangibilidade. Essa Co- Casa náo pode.haver isto. E o Pior ainda é{}ue
mis-são terminaria frustrando-se, e, a1érn do mais, náo há a menor suspeita de nossa parte, em relaSr. Presidente, hoje tive o desapontamento de v_er ção ao ínclito Senador Divaldo Suruagy._
uma Co_missão de Inquérito funcionando apenas
1RECHODAATADA35'SESSÃO,REAU·
com o Presidente, o Relator e o informante. NinZlillA EM 18 DE JUNHO DE 1987, QUE
guém comparece nesta fase de Constituinte. ExSE REPUBUCA POR HAVER SAÍDO COM
celência, perante esta Casa o Senador não tem
OMI$SÃO. .NOLlCN-(Seção ll) DE 19 DE
que provar nada. Não há suspeita a1guma contra
JUNHO DE 1987, PÁGINA 1147:
S. Ext Como teríámoá condições, inclusive, de
O SR_. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) escolher _um relator para o denunciar, para representar aquele papel que .existe no Vaticano de .Encontra-se na Casa os~. Aureo Bringel de Mello,
advogado do Diabo, quando de nossa parte 'não Suplente ~onvocado para o preenchimento da
existe a rpenor ~uspelta, proVa ou mesmo indício vaga ocorrida na representação do Estado do
Amazonas, ·em-virtude do fa1ecirnento do Sr. Sede comprometimento?
_Na vídª pública s6 existe um caminho quando nador Fábio Lucena.
O dipfoiila de S. ~ foi encáiniilhado à Mesa
somos acusados, é o inquérito criminal, é a polícia, é a injúria, a- calúriía, a difamação. Não há e será publicado de acordo com o dispdsto no
outro caminho. S. Er não tem nada a provar Regimento Interno.
perante esta Casa e, além do mais, náo creio
É o s~inte o diploma ellcam-il1hado à
gue ~ta procedência nenhuma nessa acusação,
Mesa

de perder-se num dos instantes mais importantes
da sua vida partidária que é esta Constituinte, obtida através do seu esforço nas praças públicas.

se..

TRIBUNAL

DO _.AMAZONAS

O FRESIDEMTE O& JRID11WAL REGintU mlliRil DI ArOZOUS, usando d~s
que lhe sao conferidas pelo art. 215, da Lei 4.737, de 16
jlllho de 1965, expede o DIPLOMA de:P
:.~LribuiçOes

Suplente de Senador PE•fo Estado do Amazonas
ao Sr..Jl/!._1f1JfL.J}B.U/11E.L

l!l! mu.it
ele i to por esta Circunscrição e registrado pe)a.......urJlj!lfPÜ UL~ÜIVçU

CflDD Htrl/J!DNll$..

__

"OOWn:ulrr-

com

Manaus,..lLde dez;embrn de 19ruL
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA
1'1• 35, DE 1987

A Comissão Diretora do Senado Federal, no
uso de suas atribuições legais constantes do Decreto Legislativo n 7 114, de )982, prorrogado pelo

Decreto Legislativo n9 18, de 1986, consideranáo
o disposto no art. 1" do Decreto-lei n<? 2302, de
21 de novembro de 1986, resolve:
Art. 1" Os valores dos subsídios (parte fixa
.e variável) dos Senadores da República, bem como a ajuda de custo fixados pelo Aro n9 29, de
1987, da Comissão Díretora, ficam reajustadOs

em 20% (vinte porcento), a partir de 1" de junho
de 1987.
Art. 2 9 Este Ato entra: erri vigOr- nã -data de
sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Sala da Comissão Diretora, 26 de junho de

nado Federal, nos tennos dos arts. 101, inciso
Ill, 102, inciso I, alínea "a", da ConstitUição da
República Federativa do Brasil, combinados com
os arts. 428, inciso II, 429, inciso I, 430, incisos
ill e V, 414, § 4 9 , e 438 da Resolução SF n9 58,
de 1972, e artigo 2~>, parágrafo único, da Res_olu. ç:ào SF n 9 358, de 1983, e artigo 3"' da Resolução
-SF n'113, de 1985, com proventos integrais, correspondentes ao vencimento da Classe "EspeciaJ", Referência NS-19, observado o limite previsto no art 102, § 29, da Constituição Federal.
_Senado Federal, 26 de junho de 1987.- Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDEI'ITE
1'1• 157, DE 1987

O PreSidente dO Senado FederaJ, no uso das
atribuições que lhe conferem os arts. 52, item
_38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de
conformidade COf!l a delegação de c_ompetência
que 1he foi outorgada pelo Ato n"' 2-de 1973 e
1987. - Humberto Lucena - José lgnádo
revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n"' 12,
Fen-elra -Lourival Baptlsta-Jutahy Magalhães - Odadr Soares - João Castelo - · de 1983, e de acordo com o disposto na Resolução IT' 130, de 1980, e tendo em vista o que
Fnmdsco RoDe~- Wilson Martinsconsta no processo rt' 01D178/87-2, resolve:
Autorizar a contratação, sob o regime jwidico
da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo
ATO DA COMISSÃO DIREfORA
de Garantia por Tempo de Serviço, da Senhora
N• 36 DE 1987
Maria ~ugênia Marcos Rio, para o emprego de
A Comissão Diretora do Senado Federal, no
Assessor Técnico, com o salário mensal equiva·
uso de suas atribuições regimentais e considelente ao vencimento do cargo DAS-3, a partir de
rando as disposições constantes do art. )9 do De-1~"_c;fe_ maio de 1987, co_m lotação e exercido no
creto-lei n"' 2.302,- de 21 de novembro de 1986,
Gabinete do Senador Almir GabrieL
resolve:
~
•.•
Senado Federal, 26dejunho-de 1987.-Hum·
· Art. 19 Os valores d_e vencimentos, sa1ários, - berto Lucena, Presidente.
~famllia, gratifiCações e proventos dos serviASSOCIAÇÃO IN1ERPARLAMEI'ITAR
dores do Senado FederaJ, de que trata o Ato n"'
DE TURISMO
28. de 1987, da Comissão Diretora, ficam reajusGrupo Brasileiro
tados em 20% (vinte por cento), a partir de 1"'
de junho de 1987.
Parágrafo único. O disposto neste artigo apliCONVOCAÇÃO
ca-se aos valores de salários-base e gratificações
dos servidores do Centro Gráfico- CEGRAF,
De ordem do Senhor Presidente, Senador Rale do Centro de Informática e Processamerito de
chid Saldanha Derzi, fica convocada reunião OrdiDados- PRODASEN.
nária da Comissão Executiva do Grupo Brasileiro
Arl 2"' A despesa decorrente da aplicação
da Associação lnterparlamentar de Turismo, de
deste Ato correrá à. conta das dotações destinadas
com o arl 12 do Regimento Interno, para
ao Senado Federal e aos seus órgãos supervisio- acordo
a última quarta-feira de cada rnês, às 9:00, à excenados, no Orçamento Gera] da União.
. ção dos meses de recesso parlamentar, na Sala
Art 3~" Este AJ:tJ entra em vigor na data de
de Reuniões da Comissão de Relações Exteriores
sua publicação, revogando-se as disposições em
do Senado FederaJ.
contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1987.-Paulo JoSala 'da Comissão Diretora, 26 de junho de
sé MaestraU, Secretário-Geral.
1987. - Humberto Lucena -José lgnádo
Fen-elra-LourlvaiBaptlsta-JutahyJOI!agalhães - Odadr Soares - João Castelo Frandaco RoDemberg- Wilson MartinsATO DO PRESIDEI'ITE
N• 156, DE 1987

O Presidente do Senado Federal, 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 roi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
nl' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
o que consta do Processo n~" 010.989187-0, resolve aposentar, voluntariamente, Darcy V~anna,lns
petor de Segurança Legislativa. Classe ''única..,
. Referência NS-16, do Quadro Pennanente do Se-

ATA DA COMISSÃO
13• Reunião OrdinárJa da Comissão
Dlretora realizada em
25 de junho de 1987

Aos vinte e_ cinco dias do mês de junho de
um mil novecentos e oitenta e sete, às dezoitO
horas, reuniu-se a 'Comissão Diretora do Senado
Federal, sob a Presidência do Senhor Senador
Humberto Lucena, Presidente, e com a presença
dos Senhores SenadoreS: José Ignádo, PrirneiroVice--Presidente; LourivaJ Baptista, SeglQldo-VicePresldente; Jutahy Magalhães. Primeico-Secretá-

Júl1ho de 1987
rio; Odacir Soares, S"e!;Jundõ-SecretáriO; João
Castelo, Quarto-Secretário; e Francisco Rolleniberg e Wilson Martins, Suplentel;.
. oetxa de comparecer, poi motivo justificado,
o Senhor Senador Di~:ceu CarneirO, Terceiro-secretário. O Senhor Primeíro-Vice-Presidente, por
duas ocasiões durante a Reunião, ocupou a Presidência dos Trabalhos, em substituição ao Titular.
Dando início à Reunião, o Senhor Presidente
concede a pa1avra ao Senhor Senador Odacir
Soares~ que relata o ProCesso n 9 004314/87-5,
no qual os eX-servidores Luiz Antonfo Soares Laranja e Virgínia Maria de Faria Laranja requerem
a revisão do Processo Administrativo a que respondem. Ein seu Parecer, o Relator considerou
procedente o pedido e entende que não deva
ser aplicado_ a eles o cominado no item xm do
artigo 469 do Regulamento Administrativo do Senado Federal. Propõe o Relator, por via de conseqüênCia, a reintegração dos peticionários nos seus
cargos. A Comissão Diretora, entretanto, pelo voto
de todos os Membros, à. exceção do Relator, autoriza a readmissão dos interessados a partir desta
data.
I
Em seguida o Senhor Presidente passa a palavra-ao Senhor Senador José lgnácio que apresenta Parecer favorável a aprovação das contas
do PRODASEN e do FUNDASEN, relativas ao
quarto trimestre do exercício fmanceiro de 1986,
constante do Processo n"' PD-0088870. Após debate é a matéria aprovada à unanimidade.
Em seguida é concedida a palavra ao Senhor
Primeiro-Secretário que apresenta exposição oral
sobre os cinco primeiros itens da sua pauta e
que dizem respeito a: 1) Proposta de ínstltuição
no Senado Federai da Gratificação de Natal, nos
termos do Decreto-lei n• 2.310/86; 2) Projeto de
Resolução alterando a Resolução n 9 73/84, que
dispõe sobre o incentivo funcional; 3) Projeto de
Resolução que altera Q, Regulamento Administrativo no tocante ao cálculo da diária limitando-a
a um valor idêntico ao percebido pelo Técnico
Legislativo NS-25; 4) Proposta de Ato da Cernissão Diretora alterando os valores das gratificações
pelos encargos de chefia e outros; e 5) Proposta
de Ato da Comissão Diretora sobre remanejamento de servidores em função da aplicação dos
benefícios da Lei IT' 7.163/83. Após a exposição
do Relator, e por" sugestão deste, decidem os
membros solicitar do 6rgão competente uma avaliação da repercussão financeira da aplfcação das
medidas, devendo o assunto ~mar à Comissão
na sua próxima Reunião.
Ainda com a palavra o Senhor Primeiro-Se-cretário propõe minuta de Ato alterando o Ato
IT'-33, de 1987, da Comissão Diretora, que dispõe
sobre o reajustamento dos contratos admlnistrativos. Após d_ebate da questão, decidem os Senhores Membros aprovar a proposta, sendo assinado
o Ato respectivo, que vai à publicação.
O Senhor Primeiro-Secretário emitiu Parecer
sobre o Processo n 9 009474/87-0, relativo ao res-sarcimento de despesas médico-hospitalares efe-tuadas pelo ex-Senador Aurélio Vaana da Cunha
Urna. Após debate do assunto é autorizado, em
caráter excepcional, o pagamento das despesas
apresentadas.
Ainda com a palavra o Senhor Primeiro-Secretário relata o Processo n9" 001833/86-3, que
trata de Proposta de Orçamento do FUNCEGRAF,
para o exercfcio financeiro de 1987. Após análise
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e debate da questão é a proposta aprovada pelos
presentes.
Dando seqüência aos trabalhos, os Senhores
Membros passam à análise dos assuntos trazidos

a Comissão pelo seu Secretário:
1~")

Minutas de Atos da Comissão Diretora apli-

cando aos subsídios dos Senhores Senadores e
remuneraç® dos servidores o gatilho salarial nos

termos d,a legislação em vigor. A Comissão Diretora decide homologar a decisão presidencial,
adotada ad referendum 9 sendo assinados os
atos respectivos, que vão à publicação.
:29) Processo n' 009926/87-9, no qual o servidor
Luiz Carlos Pontual de Lemos solicita reconsi-

deração da decisão que o obriga a renunciar à
aposentadoria do INPS. O Senhor Presidente distribui o processo ao Senhor Senador Odacir Soa-

res, em razão de ter ele sido o Relator do Processo
anterior.

3 Processo~ 011770/87-2, no qual a Subsecretaria de Assistência 'Médica e Sodal solicita
9}

a contratação de empresa especializada em proje-tos de engenharia hospitalar, com vistas à construção do Centro Médiço. O Senhor Presidente
designa para relatar o asSunto o Senhor PrimeiroSecretário.
Em segUida o Diretor-Geràl profere exposição
sobre os problemas que .o Anexo I apresenta no
que tange à questão de prevenção de sinistrOs,
principalmente sobre o material existente e a necessidade de construçqo de um heliporto na cobertura do ediffdo. Após débate decide a Comissão autorizar sejam mantidos entendimentos com
o Corriando do COrpo de Bombeiros e com a
Subsecretaria de Engenharia para a realização da
obra e das m«!ldas necessárias.
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O Senhor Presid.ente concede a pa1avra ·ao Senhor Sencidor Odadr Soares, que propõe à Comissão Diretora sejam ado~das providências no
sentido de que os servidores_ do CEGRAF e do
PRODASEN possam se filiar ao.,IPC -Instituto
de Previdência dos Congressistas. Após debate
e análise db assunto decide a Comissão sugerir
que o Senado contate o referido Instituto, para
o fim de ser verificada a possibilidade de viabílização do plano em questão.
Nada mais havendo a tratar, às dezenove horas,
o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos, pelo que eu, José Passos Pôrto, DiretorGeral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei
a presente Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presidente v~ à publicação.
Sala da Comissão Dir-etora, 25 de junho de
1987.- Senador Humbertot.ucena, Presidente.

República Federativa do Brasil
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos

tennos do art. 42, indsq_ VI, da Constituição, e

eu. Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

eu. .Humberto Lucena, Presidente, proinu1go a se-

1'1• 73, de 1987
RESOLUÇÃO
N• 72, de 1987

RESOLUÇÃO
N• 71, de 1987

-a

Prefeitura MunlclpaJ de Calllndé do Sio ~-. Eotado de Sergipe, •
operação de crédito no
,.._. correapoddente, em cruzados, a
1.123,16 Obrigações do Tesouro rtaclo•-0'11'1.
Art. 19 É a Prefeitura MWlicipal de Canindé
do Sio Francisco, Estado de_Sergipe, nos tennos
do artigo 2~ da Resolução n 9 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 Vêl~
Ior correspondente, em cruzados, a 8.823,16
Obri~ções do Tesouro Nacional- OTN, junto
à Caixa Económica Federa], esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvclvi-

-lar

msrto Socia1 -

FAS, destinada a obras de infra-

estrutura, no Município.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 30 de junho de 1987. -Sena·
dor Hlllllberto Luceoa, Presidente.

Autoriza a Prefeitura Municlpal de
Cuiabá, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de c:rédlto no valor ~
respondente, em cJUZados, a 202.760,53

Obrigações do Tesouro Nacional 0'11'1.
t\rl I• É a Prefeitura Municipal de Cuiabá Estado de Mato Grosso, nos tennos do_ artigo 2 9
da Resolução n 9 93, de 11 de outubro de 1976,
alterada pela Resolução n 9 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada
a conttatãr operação de crédito no valor correspendente, em cruzados, a 202.760,53 ObrigaÇões

do Tesouro Nacional- OTN, jUnto à Caixa Económica Federai, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao DesenvOlvimento Social FAS, destinada à implantação de guias, sarjetas
e galeriaS pluvia[s, no Município.
Art. 2'1·- -...Esta Resolução entra em vigor na
dat.$ de wa publicação.
Senado Federal, :iode junho de !987. ~sena·
dor Humberto Lucena, Presidente.

- - - Faço saber que o Senado Federal aproYOU. nos
termos do art. 42, inciso VI, .da Constituição, e

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
umnos do art. 42, inciso VI, da Constituição. e

RESOLUÇÃO

guinte

eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo. a seguinlo

AutoriZa a Prefeitura MUDiclp.ol de
Martln6polls, Estado de S6o Paulo, a
contratar operação de ~ no ..-·
correspondente:,. em cruzado•, •

8.478,18 Obrlgaçóeo ciO T _ , . . . , na!- 0'11'1.
t\rl l• É a Prefeitura Municipal de Mortfn6.
polis, Estado de São Paulo, nos termos do art.
29 da Re_solução n9 93, de 11 de outubro de 1976,
alterada pela de n9 140, de 5 de dezembro de
1985, ambas do Senado Federal, autõriusda a
contratar operação de crédito no valor correspon-dente, em cruzados, a 8A 78,18 Obrigações do

Tesouro Nacional- OTN. junto à Caixa Econômica Federal, es_ta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao DesenvoMmento Soclai -

FAS, destinada à implantação de um centro cultu·
rai, no Município.

Art. 2? Esta Res.olução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federai, 30 de junho de 1.987.- Senador Humberto Luceoa, Presidente.

Faço saber que o Senl!i!o Federal""""""" nos
VI. da Constituiçi!o, e

termos do art. 42, inc!iso

eu, Humberto Lucena, Preskfen.te, promulgo a seguinte.
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RESOLUÇÃO
1'1• 74, de 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de ltatlba, Estado de São Paulo, a conb'atar

operação de crédito, no valor de Cz$
21.280.000,00 (vinte e um milhões, du-

zentos e oitenta mD cruzados).
Art I• É a Prefeitura Municipal de ltatiba, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2'1 da
Resolução rr:'93, de 11 de outubro de 1976, altera.
da pela Resolução n9 140, de 5. de dezembro de
1985, ambas do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no va1or de Cz$
21280.000,00 (vinte e um milhões, duzentos e
oitenta mil crumdos), junto à Caixa Económica
do Estado de São Paulo SIA, esta na qualidade
de agente financeiro da operação, destinada à
execução de obras do Projeto CURA. no Município.
Art. 2s> Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 30 de junho de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

r

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do
art 52, item 30, do Regimento Interno, 'promulgo
a seguinte

RESOLUÇÃO
N• 75, de 1987
Reaa.tlftca a Resoluçio n' 32, de 1987.
Art. 19 O artigo 19 da Resolução n~ 32, de
6 de maio de 1987, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art 19 É a Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, nos termos
do artigo 29 da Resolução 11" 93, de 11 de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a cpntratar operação de crédito no vruor
corresPondente, em cruzados, a 40.000(quarenta mil) Obrigações do Tesouro Nadanai - OTN, junto ao Banco do Estado

Semestral ......................... ·~ ........ '" ............ Cz$ 264,00
Despesa c/ pastagem ... ~ ................................Cz$ 66,00 .
(Via Terrestre)
330 00
TOTAL
.
'
Exemplar Avulso .......... " ............................. Cz$ 2,00
Tir8gãm: 2.200 exemplares.

do Paraná SIA, este na qualidade de agente

financeiro da operação, destinada à execução de obras de pavimentação, com calçadas
e meios-fios, postos de saúde, canchas de
esporte, quadra coberta e creches, no Munidpio." _

Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Faderal, 30 de junho de I 987. -Sena·
dor Hu~o Lucena, Presidente.
_
Faço ~er que o Senado Fede.ral_ aprovou, e
eu,J:IW11berto_Luc.ena, ~_sidente. nos termos do
art. 52, item 30, do Rewmento -lntemo, promulgo
~seguinte

RESOLUÇÃO
1'1• 76, de 1987
1986.

Rerratlflca a Resolução n• 3309 de

.

.

.

-Art 1' O artigo 1' da Resolução n9 330, de
5 de dezembro de 1986, passa a vigorar com
-- a ségUinte redação:

RESOLUÇÃO
1'1• 77, de 1987
- AutQrizaaPrefelturaMullldpatdeSáo
Miguel Aleixo, Estado de Sergipe, a con·
tratar operação de créclto no valor cor-

respondente, em c:ruzados, a 17.644,32
Obrigações do TesoUrO Nãclonal 01N.
Art I' É a Prefeitura Municipal de São Miguel
Aleixo, Estado de Sergipe, nos tennos 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, autorizada
a contratar operação de crédito no valor corTespendente, em cruzados, a 17.644,32 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco,nômica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social FAS, destinada a obras de infra-estrutura, no Município.
- Art. ~----Esta Resolução ~otra e_m vigor nã data
de sua pUblicação.
Senado_Federal, 30 de junho de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

"Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Ale"
grete, Estado do Rio Grande do Sul, nos ter-

mOs do artigo

29

da Resolução n9 9_3, de

i 1 de _outubro de 1976, do_ Senado Federal,

autorizada a- contratãr operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
240.000 (du:entos e quarenta mil) Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto ao
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A.
este_ na qualidã.de de agente financeiro da
operação, destinada a Projetas de desapropriação, terraplanagem; esgoto pluvial, pavimentação e iluminação, no âmbito do Promunidpio."
Art ~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Set)ad9 Federal, ~Q de junho de 1987.-Senador H~mberto LuQma, 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

Faço saber que o Senado-Federal aprovou, nos
termos do art. 42, in~ VI, da Constituição, e
eu, Humberto Lucena, Presideilte, promulgo a seguinte
-

RESOLUÇÃO
N• 78, de 1987
_Autoriz• a Prefeitura Munlçl~al de
MaU' Estado de São Paulo, a contratar
operação de i:récllto no Valor coiTespon·
deDté, em cnizados, a 97.537,67 Obrigações do Tesouro l'ladonal- 01'1'1.
"Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 21' da
Resolução n9 9_3, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• I40, de 5 de dezembro de
1985, ambas do Senado Federa1, autorizada a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 97.537,67 Obrigações do:
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TesoUio Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Federal. esta na quaJidade de· gestora do
fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social FAS, destinada à implantação de serviços e obras
de drenagem, guias, saljetas e _calçamento, no

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Humberto Lucena, Presickmte, nos tennos do
art. 52, item 30, do ReQiffi'ento Internei, promu1go
a seguinte

Municipio.

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
SenadoFeàeral,30dejunhode 1987._~sena
dor Humberto Lucena, Presidente. _

·RESOLUÇÃO
1'1•81, de 1987
Rerratlflca a Resolução n' 255, de
:t~86,,

Faço saber que _o Senado Federal aprovou, e
eu. Humberto Lucena, Presidente, nos tennos do
art. 52, item 30, do Regimento Interno, promulgo
a seguinte

RESOLUÇÃO
N• 79, de 1987
Rerratiftca a Resolução n• 329, de

1986.
Art. 1• O artigo I• da Resolução rt> 329, de
4 de dezembro de 1986, paSsa a vigorar com
a seguinte redação:

"Art. ]9 É a Prefeitura Municipal de Gua-

rapuava, Estado do Paraná, nos tennos do
artigo 2Q da Resolução n1> 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 600.000 Obrigações do Tesouro Nadonal- OTN, junto
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de agente fmanceiro da operação, destinada .à execução de obras do Programa
RA II, no Munldpio".
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
.
__
_
Senado Federal, 30 de junho de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presicj.ente.

ca-

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu. Humberto Lucena, Presidente, nos termos do
art. 52, item 30, do Regimento Interno, promulgo
a seguinte

RESOLUÇÃO
N• 80, de 1987
Renatlftca d Resolução w 31, de 1987.
Art ]1> O artigo 19 da Resolução n? 31, de
6 de maio de 1987, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Arl 19 É a Prefeitura Municipal de Pato
Branco,_ Estado do P8rariá, nos termos do
artigo 2 9 da Resolução n9 93, de 11 de outu·
bro de 1976, do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000 Obrigações do TesóW"O Naciona1-0TN,junto ao
Banco do Estado do Paraná S/A, este na qualidade de agênte financeiro da operação, destinada à execução integrada de obras de infra-estrutura urbana, no Município"~
Arl 2 9- Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senodo Federal, 30 de junho de 1987.:.:...Sena.dor Humberto Lucena, Presidente.

Art 1Q O artigo 1? da Resolução no 255, de
22 de setembro de 1986, passa a vigor?f ~om
-a seguinte redação:

"Ait. 19 E a Prefeitura Municipal de Juiz
- de Fora, Estado de Minas Get'ais, nos termos
dO artigo 29 da Resolução n~ 93, de 11 de
outubro de 1987, do Senado Federa1, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 96.846,80
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN,
junto ao Banco de Crédito Real d~ Minas
9~rals S/A, este na qualidade de agente fman~
-CeifO_da_ operação, destinada à ampliação e
melhoria do sJstenül -de- abastecimento de
ág\.lá, no Municipio."
Arl 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 30 de junho de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
tennos do art.- 42, inciso VI, da Constituição, e
eu, Humberto Lucena, Presfdente, promu1gÕ a seguinte

RESOLUÇÃO
N•
- . 82, de 1987
- Autoriza a Prefeitura Munlclpal de Canlnd6 do São Francisco, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no
valor conespondente, em cruzados, a
7.494,37 Obrigações do Tesouro Nadonal-011'1.
.
.

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Canindé'
do São Francisco, Estado de Sergipe, nos termos
do artigo 2 9 da Resolução w 93, de 11 de outubro
de 1976;-mterada pela Resolução n9 140, de 5
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal,
autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a _I_-~~4,37
Obrigações do Te~~ro Nacional ~- OTN, junto
à Cflixa ECQnQr:nlç_a Federal, esta na qua1idade
de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvoMrnento Social - FAS, destinada à implantação
de unidades_ escolares, no Munfcipio.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 30 de junho de 1987. -Séhador Humberto Lucena, PresJdente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos âo art. 171, parágrafo único, da Constituiçãq, E"leu, Humberto Lucena, Presidente, pro-

mulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO
N• 83, de 1987
Autoriza o Governo do Estado do Pará
aaUenaràeiiiJH'eSilSanlaMartaAgro-Jndústria Lida. terras púbUcas de sua propriedade localizadas no Munidplo de
Moju, medindo até 12.000 (doze mD h~
tares).
Art. 19 É o Governo do Estado do Pará autorizado a alienar à erripresã Santa Marta Agro-lhdústria Ltda. área de terras devolutas estaduais
medindo até 12.000 ha (doze mil hectares) locali~das no Munfcfpio de Moju, à margem esquerda
do rio Moju, à altura do quilómetro 63 (sf!sserita
e três) da rodovia PA-150.
Arl 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 30 de junho de I 987. -Senador Humberto Lucena•. Presidente.

Faço saber que o Sen-ado Federal aprovou, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do
art 52, item 30, do Regimento Interno, promulgo
a seguinte

RESQLUÇÃO
N• 84, de 1987
8-erratiflca a ResoJ~çiO ~· 337, de
1986.
Art. ]9 O artigo _19 da Resolução n9 337, de
1986, passa a vigorar·· com a··sew.nnte redéiÇãO:

"Arl 1• É:. a Prefeitura Municipal de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, noS termos do artigo 2? da Resolução n 9 93, de
I I de outubro de I976, do Senado Federal,
autorizada a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
80.000 Obrigações do Tescuro Nadonal -

OTN,junto ao Banco do Estado do Rio <rran-

de do Sul S/A, este na qualidade de agente
financeiro da operação, destinada à implantação de sistema viário, sistema de drenagem
e águas pluviais, no Mun1cipio."

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua pUbUcação. Senado Federal, 30 dejunh_o de 1987. -_Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. 171, parágrafo único,- da Constituição, e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO
N• 85, de 1987
Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso a ratlflcar a alienação de teJTas
de que trata o Processo IncraiPF/Conlmliá!D'76~175,de-..,doSenh.,.Ho

rád~ Sãblno Coimbra.
Artigo tlnico. É o Governo do Estado de Mato
Grosso, autorizado a. ratificar a alienação de terras •

1384 Quarta-feira 1•

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seção U)

con~nte do Processo Incra/PF/Corumbá/n~'
763n5, de interesse do Senhor Horácio Sabino
Coimbra.

Senado Federal, 30 de junho de 1987. -Senador Humberto Lu~ PreSidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e

eu. Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seQuinte

RESOLUÇÃO
N• 86, de 1987
Autoriza o Governo do Estado de Rond6nla, a contratar operação de crédito
no valor COm!SJJOndente:, em cruzad~
a 150.000,00 Obrigações do Tesouro
l'ladonal- OTI'I.
Art. 1"' É o Governo do Estado de Rondônia
nos tennos do artigo ~ da Resolução w 93, de
11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução
n"' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do
Senado Federal, autorizado a contratar operação

de crédito no va1or correspondente, em cruzados,
a 150.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN, junto à Caixa Econômica Federa1, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento SociaJ- FAS, destinada à im-

plantação de hospitaJ-geral, no Estado.
Art. 29 Esta reSolução entra em vigor na data
de sua publicação.
5enodo Federal, 30 de junho de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o SenaàQ _federal aprovou, e

eu. Humberto Lucena, Presidente, nos tennos do
art. 52, !tem 30; do Regimento Interno, promulgo
a seguinte

RESOLUÇÃO

c::ten.do valoreS ieferentes a principal e enc_argõs,
inclusive moratórfoS, vencidos e não pagÕs, bem
como vincendos até 31 de dezembro de 1987;
o- atender", total ou- parcialmente, o--serviço
da dívida externa garantida pelo Tesouro Naci<>nal, correspondente a princip'!_l e encargos, inclusive moratórias, vencidos e não pagos, bem como
vincendos nas datas em que exigidos;
- m-:-:: Jli~prir recursos para atender, to!:a} _ou par~
cialmerite, o déficit relativo a despesas correntes
de exercícios finariCeiros anteriores e·o de 1987,
limitados a valores a serem definidos pelo Ministro
da Fazenda; e
IV-suprir recwsos para atender, em caráter
excepcional, as contratações de crédito necessárias à assunção, diretamente pelos Tesouros
estaduais e rmmicipais, de débitos de fornece~
dores, prestadores de serviços ou empreiteiras
de obras junto à rede bancária, desde que devidamente caracterizadas as dívidas como decorrentes de contratos firmados por tais empresas com
órgãos governamentais para a realização de inves:
timentos públicos.
§ 2 9 O montante das <fiVidas de que trata o
item IV deste artigo não poderá ultrapassar o valor
do saldo de principal e encargos contabilizados
nas instituições fmanceiras credoras em .30 de
junho de 1987.
§ 3 9 A regu1arização autorizada rio item IV
deste artigO-rar-se-á sem prejuízo_ das sanções
apUcáveis aos fesponsávefs J)elo descUmprimento
das normas atinentes à rnatéria, relativamente às
operações
deram origém ao endividamento
indireto dos Tesouros estaduais e municipais.
§ 4' No prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
a corít@r da promu1gaçâo desta resolução, o se..
nhor Piesidente submeterá à apreciação d() Sinado Federa] o montante global necessário a cada
Estado e Município para o saneamento de suas
finanças.
Arl ~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 30 de junho de 1987. -Senador Humberto Lucena. Presidente.

que

N• 87, de 1987
Autoriza, em caráter excepcional, a
devaçio temj>onlrla dos Umltes a que
ae refere a Resolução rr 62, de 28 de
outubro de 1975, das operaç6es que especifica.
Art. 1'~ É autorizada a elevação temporária
dos Hmites a que se rerere a Resolução n9 62,
de 28 de outubro de 1975, pelo prazo de 6 (seis)
meses, até o montante certo e apurado pelo Minis~

tério da Fazenda, para que o Banco do Brasil
SIA. por conta e risco do Tesouro Nacional, reaJize
operações de crédito, com o fim específico de
rolar as dívidas dos Estados e Municípios, me~
diante suprimentos específicos adiantados pelo
Banco Central do BrasU.
§ ]9 As operações de. que trata este artigo
terão como finalidade:
I..!.. atender, total ou parcialmente, o seiViço da
dívida interna contratada até 30 de abril de 1987,
bem assim o refinanciamento de obrigações auto- ·
rizadas pelo Conselho Monetário Nacional, até a
dota da publicação desta Resoluçao, compreen-

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• 88, de 1987
Autoriza a Prefeitura Munldpal de Mo·
gl M1rlm. Esmdo de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor coJTeSpondente, em cruzados, a 50.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional OTI'I.
Art. I' É a Prefeitura Munldp!ll de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, nos tennos do artigo
2' da Resoluçao n' 93, de 11 de outubro de 1976,
alterada pela Resolução n'l 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federo!, autorizada
-a contratar operação de crédto no valor corres-
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pendente, em cruzados, a 50.000,00 Obrigações
do Tesouro Nadona1- OTN, junto à Caixa Económica Federa], esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social FAS, -destinada à implantação de Centros de Saú-de, no Município.
-Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 30 de junho de 1987. -Senador Humberto Luoena, Presidente.

Faço Sl!lber que o Senado Feder~ aprovou. nos
termos do art. 42, inciso VI, da Cónstituiç_lto, e
eu, HuinbertO LuCena, Presiderite,- PrOnitilgo a se-

guinte

RESOLUÇÃO
N• 89, de 1987
Autoriza o Governo do Estado da Paraiba a contratar operação de crédito no
valor conespondente, em cruzados, a
220.927,80 Obrigações do Tesooro l'ladonai-OTN.
Art. I' É o GOverno do Estado da Paralba.
nos termos dO artigo 29 da Resolu_ção.l1'1 93, de
li de outubro de 1976, alterada pela Resoluçio
n' 140, de 5 de dezembro de !985, ambas do
Senado -Fêãerãl, autoriza~, a c:Çn_fratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 22CJ:927-,80 Obrigações âo TesOuio Naclcnal
- OTN, junto õ Caixa Económica Federal esta
na qlJaJidade de- gestora do Fundo de _ApOio ao
Desenvolvimento Social - FAS, destinada l implantação de quartel do Comando da Polida Mlltar do Estado.
Art. ~ Esta resolução entra em vigor data
de sua publicação.
Senado Federal, 30 de junho de 1987. -Senador Humberto Lucena. Presidente.

na

Faço saber que o Senado Federal aprovou. nos
termos do art. 42, inciso VI, da Constituiçao, e
eu. Humberto Lucena, Presidente1 promu1go a seguinte
·

RESOLUÇÃO
N• 90, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de RI·
beirão Pires, Estado de São Paulo, a conbatar operação de crédito no Vlllor corn!SpODdente, em cruzados, a 36.017,81
Obrigações do Tesouro Nacional OTI'I.
Art. I' É a Prefeitura Municipal de Ribeirão
Pires, Estado de Sã9 Paulo, nos termos do artigo
2~ da Resolução n9 93. de 1 I de outubro de 1976,
aherada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada
a contratar operaç~o de crédito n9 valçr correspondente, em cruzados, a 36.017,81 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, junto à <:alxa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
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FAS destinada à aquistção de" equipamentos para
limpeza pública e implantação de usina de reddagern e compostagem de lixo, no Município.
Art. "29 Esta Resolução entra em yigor-na data
de sua publicação.
Senado Federal, em 30 de junho de 1987.---.
Senador Humberto Lucena. Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO
N• 91, DE 1987
Autoriza a Prefeitura MunldJ>!II de RI·
beirão Pires, Estado de São Paulo, a contnJ.tar operação de crétHto no valor correspondente, em cruzados, a 32.076,20
Obrigações do Tesouro Nac::lonal 011'!.
Art. 1ç É a Prefeitura Municipal de Ribeirão
Pires. Estad9 de São Paulo, nos- termos do artigo

2"' da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 1976,
aherada pela Resolução n"'140, de 5 de dezembro

2~' da ReSOJuçáo n~' 93". de 11 de outubro
de 1976, _do Senado Federal, autorizada a

RESOLUÇÃO

contratar operação de <:rédito no valor <:arrespondente, em cruzados, a 80.000 Obriga-

N• 92, DE 1987
_ Refi-8tifl~a a Resolução no 150, de
1986.
a seguinte redação:
"Art. 19 t a Prefeitura Municipal de Belo
_Horizonte, Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 29 da - Resolução n9 93, _de
11 de _outubro de 1976,_do Senado Federal,
autorizada a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
3.500.000- Obrigações do TesoW"O Nacional
- OTN3.4unto ao Banco· de Crédito Real
de Minas Gerais S/A. eSte na qualidade de
agente financeiro da operação, destinada à
execução de obras de canalização de córregos, implantação e pavimentação de avenidas, no Município."
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 30 de junho de I 987. ~Sena
dor Humberto Lucena, Presidente.

de 1985, ainbas do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor corres-

pondente, em cruzados, a 32.076,20 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidad~de gestora do
Fundo de Apofo ao Desenvolvimento Social FAS, destinada à implantação do Mercado Municipal do Produtor.
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 30 de junho de 1987.- Senador Humberto Lucena,Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu. Humberto Luc~na, Presidente, nos termos do
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art 52, item 30, do Regimento Interno, promulgo
a seguinte

Art. }9 O artigo 19 da Resolução n9 250, de
22 de setembro de 1986, passa a vigorar com
termos do art. 42, inciso VI, da ConStitUição, e
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Faço saber que o Semido Federal aprovou, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do
art. 52, item _3_9, do Regimento Interno, promulgo
a seguinte

RESOLUÇÃO
N• 93, DE 1987
Rerratiflca a Resolução no 391, de

. 1986.

Art. 19 o artigO 19 da Resolução n9 391. de5 de dezembro de 1986~ passa a vigorar com
a seguinte redação:
·
"Art. I' É a Prefeitura Munlcipal de Sarandi, Estado do Paraná, nos termos do artigo

ções do Tescuro Nacional - OTN, junto ao
Banco do Estado do Paraná S/A. este na qua~
!idade de agente financeiro da operação, des~
tinada à pavimentação asfáltica, galerias pluviais, meios-fios e sadetas, no Município."
Art 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 30 de junho d~ 1987.- Senador Hu~ Lucena, P~dente.

Faço saber que o _Senad_p Federa] aprovou, e
eu, Hum)?erto Lucena, Presidente, no_li__termos do
art. 52, item 30, do Reflimento Interno, promulgo
a seguinte

RESOLUÇÃO
N• 94, DE 1987
ReiTH.tlfica a Resolução no 35, de t 987.
Art. I' O artigo I' da Resolução n' 35, de
7 de maio de 1987, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 19 t a Prefeitura Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, nos termos do
artigo 29 da Resqlução n9, 93, de 11 de ouh.Jbro de I 976, do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto ao
Banco do Paraná SJA, este na qualidade de
agente financeiro da operação, destinada à
pavimentação asfáltica, galerias pluviais,
meios-fios e sargetas, no Municipio."
Art Z' Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 30 de junho de I 987.- Senador Humberto Lucena. Presidente.

SUMÁRIO
l-ATA DA 43• SESSAO, EM 30 DE
JUNHO DE 1987
1.1-ABERTURA

-Da Liderança do PFL, referente à indica~
ção do Senador Edison Lobão. para desem~
penhar as funções de Vice-Uder do Partido.

1.2.3 -Requerimentos

I 2 - EXPEDIENTE
1.2.1 -Discursos do Expediente
SENADOR CHACMS RODR!GaES- Apre-

ciações sobre o Projeto de Lei da Câmara n~'
28/87, que autoriza operações de crédito a
conta e risco do Tesouro Nacional.

SENADOR RaY BACELAR - 4529 aniversário de fundação e 1Q69 de emancipação de
ilhéus - BA ..e IV Seminário Político.

1.2.2- Comunicações
-Do Senador Albano Franco, de que se_
ausentará do País.

- N9 I 08187, de urgência para o Projeto
de Resolução 11' 42187.
·
..,-N9 109/87, de urgência para o Projeto
de Resolução n' 84/87.
I .3- ORDEM DO DIA

-Projeto de Lei da Câmara n9 28/87 (n9
1~2/87, na Casa de origem), de iniciativa do
Senhor President~? da República, que autoriza
a realização, em caráterextraordinário, de operações de crédito a conta e risco do Tesõuro
Nacional, e dá outras providências. (Em regime de urgência). Votação adiada por faha
de quorum.

-Projeto de Lei da Câmara n9 23/87 (n9
132/87, na Casa de origem), de íniciativa do
Senhor Presidente da República, que altera
o valor de vencimento do cargo que especifica
e_ dá outras providências. Discussão encer·
rada, após parecer proferido pelo Senador
Edison Lo_bão, devendo a votação ser feita
na sessão seguinte.

1.3.1 -Comunicação da Presldênda
-Prejudicia1idade dos Requerimentos
I08 e I09/87, lidos no Expediente.

n~"

1.3.2 -Discursos apósaOrdemdoDia
SENADOR ALU!ziO BEZERRA- Estrutura
económica e social do País. Reforma agrária.
Mortalidade infantiL Compromisso da Assembléia Nacional Constituinte com o povo.
_
SENADOR MAURO BEIYEV!DES -Apre'
dações sobre o Projeto de Lei da Câmara n°
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28187, que autoriza operações de crédito a
conta e risco do Tesouro Nactonal.

SENADOR Ál!REO MELLO- Apreciações
sobre o Projeto ,de Lei da Câmara n~ 28/87,
que autoriza operações de crédito a conta e
risco do TesourO Nacional Igualdade que há

entre os Estados no Senado Federal.
SENADOR LOlJRJVALBAPJTSTA- Homenagem póstuma ao Prof. Hélio Simões.
5EIYÀDOR RACHID SALDA/'IHA DERZIPaiestra proferida pelo Sr. Nascimento Brito,
Diretor-Presidente do Jornal do Brasll, a empresários gaúchos em 18-6-87.
1.3.4- Comunicação da Presldênda
Convocação de sessão extraordinária a rea-

lizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com
Ordem do Dia que designa

1.4 -ENCERRAMENTO
2-ATA DA 44• SESSÃO, EM 30 DE

JW'IHO DE 1987
2.1-ABERTURA

ral para acompanhar as investigações dos incidentes -quebra-quebra e incêndio de veicuJos -na cidade do Rio de Janeiro.
SENADOR MAllRfao CÓRRÊA - como
üder do PDT _,. A aplicação da lei de segurança nacional, para os implicados nos incidentes ocorridos dumnte a visita do Presidente
da República ao Rio de JaneirC""

2.3-0RDEMDODIA
-Projeto de Lei da Câmara n~ 28/87 (n9
172/87, na Casa de origem), de iniciativa do
5eflhor Presidente da República, que autoriza
a realização, em caráterextraordinário, de operações de crédito a conta e risco do Tesouro
Nacional, e dá outras providências. Aprovado
o projeto, sendo retiradas as emendas n~ 1
e 4 e reje-itadas as de n~' 3 e 2, após usarem
da palavra os Srs. Jamil Haddad e Mauricio
Corrêif. ·A sanção.
"
-Projeto de Lei da Câmara n~' 23/87 (n~
132/87, na Casa de origem), de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que altera
o valor do vencimento do cargo que esp~ifica
e dá outras providências. Aprovado. _A san~
ção. -

22-EXPEDIENTE

2-2.1.- Requerimentoa
-

N<:> 110/87, de urgência para o Projeto

de Resolução

n~

42, de 1987, que ãUtorfza

o Governo do Estado de

Mato Grosso a ratifi-

car a alienação de terras de que trata o processo Incra/PF Corurnbá n9 763n5, de interesse do Sr. Horácio Sabino Coimbra.
-N9 111/87, de. urgência para o Projeto
de Resolução n9 84, de 1987, que autoriza.
em caráter excepcional, a elevação temporária
dos_ limites a que se refere a Resolução n9
62, de28-de outubro de 1975, das operações
que especifica.

2.2.2- Discursos do E:qJedlente
SENADOR LOllRIVAL BAPJTSTA- Como
Uder do pfL-- Pólo petroquimico da Bahia.
SENADOR ALBA/'10 FRANCO'--- Por delegação da Liderança do PMDB - Desigu~
dades sociais no Btasil. Apolo à moratória técnica. O avanço da participaç!o do Estado na
-economia. Senai e SesL
SENADOR DNALDO Sl!RUAGY- Análise
do Projeto de Lei da• Câmara n9 28/87, que
autoriza a realização em caráter extraordinário,
de operações de crédito a conta e risco do
Tesouro Nacional.
SENADOR JAM/L HADDAD- Pede constituição de.ComisSão Especial do Senado Fede-

) r

2.3.1 -Matérias apredadaa após a Ordem do Dia

_;_Projeto de"ResoiUÇão- n~ 42/87, em regi~
me de urgênda, nos termos do Requerimento
n• I !0/87, lido no Expediente. Aprovado.
- Redação _final dO Projeto de Resolução
n9 42187, em regime de urgência. Aprovada.
À promulgaçi': ..
-Projeto de Resolução n9 84/87, em regime _de urg~ncía; nos termos do Requerimento
n9 111/87, _l_!~_o no Expediente . .Api"ovaao,
com emendas após parecer proferido pelo Sr.
Louremberg Nunes Rocha.
::-R.ed_aç_ao final do Projeto de Resolução
84/87, em regime de urgência. Aprovada.
À promulgação.
_
n~

2.3.2- Comunicação da Pres~nda
CohSb1uiÇZio de ComisSão t:.speciaJ composta de Senadores, incumbida de observar,
no Rio de Janeiro, os fatos que ocorrem naquele Estado, nos termos· do Requefi!nento
formulado pelo Senador Jamil Haddad.

2.3.3 -Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR LEITE CHA W:S - Greve dos
empregados na construção civil na cidade de
Londrina_- PR.

Jtifho de 1987

SENADOR LOOREMBERG NUNES ROCHA -Depredação do meio ambiente e dos
recursos da flora e da fauna de Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul. Convênio com os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
e a Sudepe, para fiscalização da pesca no pantanal.

SENADOR POMPEU DE SOlJSA - Eficiência de órgãos do Senado na execução
de tarefas de apoio à Assembléia Nacional
Constituinte.
2.3.4 -Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão.
2.4 -ENCERRAMENTO
3 - DISCURSOS PROI'I(JNCJADOS
EM SESSÕES ANTERIORE:

- Do Sr. Senador Roberto Campos, proferidos nas sessões de 29-6-87.
4 -ATOS DA COMISSÃO DIREI"ORA DO SENADO FEDERAL
-N• 37, de !987..
~ N• 26, de 1987 (republicação do anexo).
5-ATOS DO PRESIDENTE DO SE-

NADO FEDERAL
---"-N~

!58a!62,de !987.

6 - PORTARIA DO PRIMEIROSECRETARlO DO SENADO FEDERAL

-N• 16, de 1987.
7 - CENTRO GRÁFICO DO SENADO
FEDERAL

-Despacho do Sr. Diretor-Geral da Secre~
taria do Senado Federal no Processo n9
001833/86.3~CEGRAF, que vers_a sobre proposta de alteração do Orçamento Interno do
Fundo do Ceritro Gráfico do Senado Federal
- FUNCEGRAF.
-Atas de reuniões do Consellio de Super·
visão do CEGRAF
8 - SECRETARIA GERAL DA MESA

-Resenha das matérias apreciadas de 19
a 30 de junho de 1987.
9 -MESA DIREI"ORA

10- LiDERES E VICE-LIDERES DE
PAR'I"DOS
11 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES
.

~
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Ata da 43~ Sessão, em 30 de junho de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência dos Srs. Lourival Baptista e Francisco Rollemberg
ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

O SR. CHAGAS RODRIGOES (PMDB PI. PrOnuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi-

Mário Maia -Aluisio Bezerra - Nabor Júnior
-Leopoldo Perez -Áureo Mello- Odacir Soa-

dente, Srs. Senadores:
Na Ordem do Dia de hoje, nesta sessão extraor-

res - Ronaldo Aragão -- Olavo Pires - João
Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho
- João Castelo - Alexandre Costa - Edison
Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues Cid Sabóia de Carvalho - Mauro Benevldes ~
José Agripino- Lavoisier Maia- Hwnberto Lu-

cena -Marco Maciel- Antonio Farias - Man.:.
sueto de Lavor- Guilherme Palmeira- Divaldo

Sunmgy- Albano Franco- Francisco RoDemberg- Lourival Baptista - Luiz Viana - Jutahy
Magalhães - Ruy Bacelar - José lgnáclo rerreira- Gerson C8inata -João Calmon -Jamil
Haddad -

Afonso Arinos- Nelson Carneiro -

Alfredo Campos- Ronan Tito- Severo Gomes
-Mário Covas -Mauro Borges -Iram Saraiva
-

Irapuan Costa Júnior - Pompeu de Sousa
Maurício Corrêa - Meira Filho - Roberto
Campos- Louremberg Nunes Rocha -Márcio
l..acerda -Mendes Canale - Rachld Saldanha
Derzi- Wilson Martins-Leite Chaves-Alfonso
Camargo - José Richa - Nelson Wedekin José Paulo Biso! -José Fogaça

O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg)
- A lista de presença acusa o comparecimento
de 60 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Não há expediente a ser lido.

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rolleml>erg)
-Tem V. Ex' a palavra, pela ordem.
O SR. JOÃO li'IEI'IEZES (PFL - PA Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
requeiro verificação de quorum, pois, de acordo
com o Regimento, é necessária a presença de
I 1 Srs. Senadores na abertura da sessão.
O SR. PRESIDEri1E (Francisco Rollemberg)
Será feita a verificação solicitada pelo nobre
Senador João Menezes.
A Presidência vai suspender a sessão por dez
minutos, acionando as campainhas para chamada dos Srs. Senadores a plenário.
Está suspensa a sessão.
-

(Suspensa às I O horas e 18 minutos. A

sessiio é reaberta às 10 horlJs e 20 minutos.)
OSR. ~IDENTE (Francisco Rollemberg)
- Est6 reaberta a sessão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas

Rodrigues.

dinária que estamos a iniciar, consta, em primeiro
lugar, o Projeto de Lei da Câmara n~ 28187, em
regime de urgência, nos tennos do art. 371, b,
do Regimento Interno.
A matéria, Sr. Presidente, que já foi objeto de
discussão, está agora em fase de votação. De
modo que faremos a "votação, em turno único,
do Projeto de Lei da Câmara n• 28, de 1987 (n'
172187, na Casa de origem), de irúciãtiva do Senhor Presidente da República, que autoriza a realização, em caráter extraordinário, de operações
de crédito à conta e risco do Tesouro Nacional,
e dá Q_Y.tras providências".
Sr. Presidente, o projeto mencionado está assim redigido em seus arts. 19 e~:
"Art. ]9 O Banco do Brasil SA, à conta
e risco do Tesouro Nacional, poderá realizar,
em caráter extraordínário, operações de crédito interno aos Estados e Municípios, mediante suprimento especifico adiantado pelo
Banco_ Central do Brasil.
Art. 2 9 As operações de que trata o arl
1o;> terão como finalidade:
I - atender, total ou parcialmente, o serviço da_ dívida interna contratada até 30 de
abril de 1987, bem como_o refinanciamento
de obrigações autorizadas pelo Conselho
Monetário Nacional até a data da publicação
desta le~ compreendendo valores referentes
a principal e encargos, inclusive moratórias,
yencidos e não pagos, bem como vincendos
até 31 de dezembro de 1987;
D- suprir recursos para atender, total ou
parcialmente, o deficit relativo a despesas
correntes de exercícios financeiros anteriores
e de 1987,1imítados a valores a serem definidos pelo Ministro da Fazenda."

Lemos ainda, Sr. Presidente, que as operações
de crédito de que tratam os incisos I e II, somente
poderão ser contratadas até 31 de dezembro de
I 987 e terão os encargos estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. E essas operações fi~
cam condicionadas à aprovação, pelo Ministro
da Fazenda, de plano de saneamento financeiro
apresentado pelo Estado ou Municlpio, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional.
Sr. Presidente lemos, no art. 59:
'Todas as _operações e autorizações previstas nesta lei dependerão sempre e em
qualquer caso de aprovaçao prévia do Congresso Nacional.
n

E desnecessário dizer que este projeto é benéfico aos Municípios e aos Estados e vem num
momento de dificuldades financeiras, em que não

só os Estados, como os Munlcfpios, dentro deste
contexto de crise econômico-fmancelra por que
passa o País, estão sofrendo tanto ou mais ainda
De modo que a iniciativa do Senhor Presidente
da República é uma iniciativa positiva e estamos
aqui preocupados com a situação do povo, e es-pecialmente com a situação dos trabalhadores
e dos servidores públicos; e não podemos ser
insensíveis à situação que atravessam os Estados..
meinbroS e_ os Municípios.
Sr. Presidente, quero louvar a iniciativa presi·
dencial e dizer à Mesa e aos Srs. Senadores que
este prOjeto terá o meu voto, mas com algumas
ressalvas. Aprovarei o projeto, mas dentro de
determinadas ressalvas, e não poderia aqui deixar
de manifestar este meu pensamento.

O Sr. João Lobo- V. Ex' pennite um aparte,
nobre Senado!-?
O SR. CHAGAS RODRIGOES- Terei satisfação em ouvir o nobre Senador João Lobo.
O Sr. Joio Lobo - Nobre Senador Chagas
Rodrigues, estou acompanhando o seu discurso
e tenho certeza de que. V. Ex' vai falar sobre as
ressalvas mediante as quais aceitaria votar favoravelmente a este projeto, e wna dessas ressalvas
seria a cassação das prerrogativas desta Casa que
este projeto traz implícito em si, porque a aprovação dos empréstimos aos Estados e aos Municfpios sempre foi e é prerrogativa desta Casa, que
sempre agiu com toda liberalidade relativamente

a este assunto. Não havia, pois, a nosso ver, motivo para que se cassasse esta prerrogativa. Não
adianta dizer que isto está no art. 5~ quando obriga
que operações de crédito sejarri" aprovadas pelo
Congresso Nacional. Parece-nos, também ajuntando mais alguns argumentos- uma delegação indevida tira as prerrogativas desta Casa
e passa ao Ministro da Fazenda o julgamento total,
a concessão total desses empréstimos aos Estados e Murúcipios. Fica ao seu arbítrio _ e~es empréstimos.
que nos parece mais grave ainda
é -que isso vai comprometer recursos - dizem
os experts- da ordem de 1,5% do PIB. Pare-ce-nos uma delegação exagerada, quando esta
Casa sempre agiu com muita liberaffClade nesses
assuntos. Somos, pois, de parecer que V. Ex' acha
necessáiiO ãdUZfr"iéizões, mediante as quais votará
este projeto, porque, como aqui está, o consideramos maléfico, primeiro, para esta Casa, segundo, para o Tesouro Nacional e, terceiro, para a
Córistituição, porque é uma delegação indevida
de poderes que eram atribuídos exclusivamente
ao Senado.
--

o

O SR. CHAGAS RODRIGOES - Acolhemos, com atenção, a simpatia e as homenagens
que V. Ex' muito merece, o aparte judicioso o
que acaba de proferir V. Ex' tratou do problema
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nistro da Fazenda não nos parecem defmitivas
neste assunto. S. ·Ex' diz aqui:

a) "os elevados encargos do serviço da
dívida interna e externa, contraída em perfo.
dos passados;
b) aumentos nas despesas correntes, notadamente com pessoal;"

Ora, essas coisas podem ser contestadas. Na
maioria dos Estados, os Governadores que assumiram, pelo menos no meu Estado, têm um nú-

mero muito menor de funcionários, vez que demitiram sumariamente, por decreto, todos os admitidos no periodo anterior a I 8 de junho de 1986.
Tweram um aumento vegetativo das arrecadações, tanto do FUndo de Participação dos Estados
como do ICM. E muitos chegaram ao absurdo
de rebaixar o valor desses salários. Por que eles
estão com dificuldades para atender às folhas de
pagamento dos seus_ Estados? Não quero entrar
no mérito da questão. Esta Casa sempre agiu
com imensa liberalidade desde que exerceu sua

prerrogativa, sua atribuição consb.lucional, que é
a de autorizar empréstimos. Não há razão de, neste momento, a Casa abrir mão de prerrogativas
que são exclusivamente suas. Era o aparte que
eu queria oferecer, nobre Senador.
O SR. CHAGAS RODRIGaES- Incorporo
o seu aparte ao meu discurso, nobre Senador.
V. EX' há de convir que as dificuldades financeiras
são claras. públicas e notórias; pOis não s6 a UniãO
deixou de pagar os juros de sua dívida externa
como, também, os própriOs Estados e MUnicípios
estão todos muna situação muito dificil. Este é.
o ponto fundamental. Estamos em plena crise.
O Governo acaba de tomar providêndas para,
se Mo resolver, pelo menos minorar esse estado
de coisas. Mas observo e registro que pelo menos
nesta parte V. Ex' está em pleno desacordo: não
concorda nem com o Ministro da Fazenda nem
concorda com o Senhor Presidente da República.
É um cllreito de V, Ex' discordãr da política econô-mico-financeira do nosso Governo, -pelo menos
neste ou naquele ponto.

O Sr. NaborJúnlor- Permita-me um aparte.
O SR. CHAGAS RODRIGaES- Concedo
o aparte ao nobre Senador Nal>or Júnior.
081'~ Nabor Júnior- Dustre Senador Chagas
Rodrigues, todos temos conhecimento da situaçio aflitiva pela qual atravessam os Estados e
osMwlidpios brasileiros, na atual conjuntura econômico-financeira que vive o nosso Pais. Em decorrênda dessa sib.lação, os G~n1adores estaduais e os prefeitos municipais apelaram para
o Governo Federai, no sentido de obter ajuda
da Cfuião para solucionar a crise econômica em
que estão envolvidos os Estados e ?S Municípios.
Como o· Governo Federal não pode repassar re-cursos a fundo perdido para os Estados e Municípios, a solução encontrada foi a concessão de
emprêstimos através do Banco do Brasil, com
a garantia do Banco Central, inCluindo-se também
a possibilidade da renegociação das dívidas inter~
I1êJ$ destes Estados, o pagamento dos serviços
das dívidas internas e externas. Esta ê wna maneim de: o Governo Federal ajudar os Estado~
a superar a crise econômico-fmanceira que estão
atravessando, sem condições sequer de pagar a
folha de pessoal, os fomecedo~ e os emprei-
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telros. Há firmas em vários Estados - tenho
acompanhado através da imprensa e posso falar
com conhecimento de causa no meu Estado que já estão pedindo concordata, ou estão em
processo pré-falimentar, em virtude da falta de
pagamento dos Governos Com_ eis c_oinpromissos
~umidos com essas empresas anteriormente,
é mesmo no corrente eXef'ddo. O que se está
buscando, através deste projeto, é permitir a posSibilidade de EstadOs e Municipios sobreviverem,
de investirem nos setores de educação, saúde,
saneamento básico etc. Nobre Senador, se fazer
wn cavalo de batalha só porque o art. 5" do projeto
deterin1n-a qUe as operações de crédito de-vem
ser aprovadas pelo Congresso Nacional e não
pelo Senado da República, quero dizer aqui, em
abono da argumentação que V. Ex+ está expendendo da tribuna desta Casa. que o Senador Mau-rido C9rrea apresentOu wna emenda que foi acolhida pelo Relator, Senador Mansueto de Lavor.
Em nome do bom sensO e do nosso desejo de
ajudar os Estados e Munidplos a sair da crise
financeira que estão atravessando, devemos apro-var a emenda do Senador Mauricio Corrêa e o
restante dO projeto. Não entendo por que os Parlamentares do PFL. que têm o compromisso de
apoiar o atual Governo, estão tentando obstruir
uma matéria de alta relevância como esta, que
tem o único Objetivo de tirar Os Estados e os
Muni_cípios da situação de insolvência em que
se encontram no presente momento. É o aparte
que teria a fazer a V. Ex-'

O SR. PREsiDENTE (Lourival Baptista. Fazendo soar a campainha.)- Nobre Senador Chagas Rodrigues, a Presidência informa que o tempo
destinado a V. Ex' está esgotado.
O SR. CHAGAS ROl:IIUGOES- Vou concluir, Sr. Presidente.
Nobre Senador Nabor Jllnlor, agradeço a V.
EX' o judicioso ãparte, muito brilhante procedente.
Sr. Presidente, este projeto não beneficia s6
os Estados, mas também, os Municípios. Eu podéria citar aqui o exemplo de Fortaleza. Está na
Prefeitura uma eminente politica que não pertence a nenhum dos partidos que dão sustentação
ao Govemó Fedeia1; -não ê nem do PMDB nem
do PR.. S. Ex' ê do PT. Acho que essas-considerações devem ser postas de lado. O fato determos
hoje, no Brasil, quase todos os Governadores filiados ao PMDB e somente um ilustre e honrado
GOvernador de outro partido, não vem ao caso.
Nós temos _prefeitqs dos mais diferentes part(dos
e este projeto é para ajudar os governos estaduais
e municipais.
Sr. Presidente, a nossa situação é critica. O que
nos está preocupando é a própria situação da
Nação brasileira como N<2ç:ão, Sr. Presidente. Já
houve quem dissesse que estamos à beira de
um wlcão: Não podemos brincar com a situação
atual. Outros pafses continentais como o Brasil,
em situ~ão não tão crítica como a nossa, deixaram-se envolver em movimentos e revoluções sociais, que não são revoluções de bacharéis, nem
são revoluções de generais conservadores.
Sr. Presidente, precisamos, nesta hora, de ajudar o Governo, quando o Governo quer ajudar
EstadoJ, Munidpios, slndícotos de lnlbalhadores,
quando o Governo quer ajudar a empresa nadona! frente b mullinadonaís. Temos que ajudar

-e
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os mais fracos, erri defesa dos superiores irJtereS..
ses da Nação e do povo brasileiro. Precisamos
caminhar para um regime democrático, aut!n~
tico, participativo, onde os interesses maiores da
nacionalidade e os direitos e interesses do povo,
sobretudo dos trçilialhadores, sejam devidamente
resguardados. Fora daí, Sr. Presidente, poderemos ir para o deS.conhecido, sem saber onde iremos pa~ar.
O Sr. Dlvaldo 8uruagy- Penníte V. Ex' um

aparte?
O SR. CHAGAS RODRIGaES -

o aparte a v. Ex'

CiJncedo

O Sr. Dlvaldo Suruagy - Nobre Senador
Chagas Rodrigues, deixamos bem claro que concordamos com todas as preocupações e angús~
tias que dominam V. Ex' e que V. Ex' transmite
para esta Casa. O que nos preo~upa também
é o desconhecido, o .que possa ·conter determinados artigos deste projeto. Não estamos contra
p saneamento financeiro dos Estados e Municípios, que achamos um~ medida j~sta e a_ç~rtada
do Governo F~e(ãJ, mesmo porque 80% desse
endividamento foi estimulado peJo Governo FederaL Invoco o testemunho do Senedor Nabor Júnior, que foi GoVernador de Estado tanto quãnfu
nós, e outros Senadores aqui presentes, que recebemos estimuJos para operações internaci~
porque o Governo Federal precisava de rnoede
forte, e_os recursos eram repassados para osEitados em cruzeiro. Entiío, grande parte do endlvldlmento dos Estados foi estimuloda pelo GOYemO
Federal. Daí concordamos plenamente que.o Go-verno Federal deva socorreras Estados e os Municípios. Pacífico está que nós, que fazemos o Partido d_a frente Uberal, não estamos contra o saneamento econômico-financeirõ dos EstadOs
Munidpios. Estamos preocupados não sabemos
se o tenno adequado seria este, mas nos velo
à mente e vamos colocá-lo com o açodamento
da aprovação deste projeto, sem urn esb.ido rilais
profundo, mais acurado, porque, confessamos,
as dúvidas que nos dominam ainda não foram
dirimidas. Por isto é que temos unla posição con-trária, neste instante. Quando essaS dúVidas foiem
dirimidas, quando as nossas interrogações forem
respondidas, votaremos favorável à aprovação do
projeto.

e

Com essa velocidãde, com essa agilizáção, tm
projeto desta magnitude, oride 1,5% do PIB vai
ficar comprometido e um volume_ de. rec.ursos
verdadeiramente monstruoso será transferido pa.ra uma autoridade, qualquer que ela seja, com
reajuStes automáticos de até 20% de.l,5% do
PIB, representa trezentos bilhões de__cruzaQoç ':":""
não pOdemos ConcOrdar. Conceder uma delegação de poderes desta estatura, desta magnitude,
sem um estudo mais profundo, _Mo o faremos.
ConfesSamOs ao eminente Senador Chagas Ro-drigues: que as nossas dúvidas permanecem e,
como não foram ·dirimidas, pretendemos votar
contra o projeto neste instante. Por que aprovar
este projeto com tanta velocidade. quando os dúvidas estão pairando na mente de todos nós?
Quando essas dúvidas forem dirimidas, confessamos a V. Ex' e à Casa, votaremos favorável
ao projeto. Agora, neste instante, com todas as
Interrogações que dominam o nosso esp!rito, temos uma poslç6o, a de fazer o possfvel para que
este projeto não seja aprovado com essa veloc!-
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dade, com esse açodamento. Talvez em agosto
já tenhamos uma visão real, profunda, exata, do

que ele realmente representa.

Compreendo perfeitamente as dúvidaS e as inquietações de V. Ext, como democrata, e respe1to o
ponto de vista de V. Ex' Mas acredito que, enqtl_anto estivermos integrados no Governo Federal, de-O SR. CHAGAS RODRIGaES -

vemos confiar no Presidente da República, devemos confiar no Ministro da Fazenda e devemos,
enfim confiar no Governo. Não estamos dando
wn cheque em branco, porque o art. 3~> diz que
as operações de crédito auto~das "'! ?'rtigo_ anterior deverão observar os Imutes estabelecidos
pelo Senado Federal. E quanto a novos créditos,
de um modo geral, ainda dependerão de aprovação do Senado Federal, porque isto é imperativo
da Constituição.

O Sr. Leite Chaves- Nobre Senador Chagas
Rodrigues, vejo que V. EX está terminando, mas
esta matéria é tão importante que determinou
a convoca_ção de$ Casa, é, se__11ão ho!-IV_er esdarecimento, haverá perplexidade em s~ votaçã?.
Então, sr. Presidente, peço a V._~ me de o ensejO
de um breve aparte. (Assentimento da Presidência.)

O SR. CÍIAGÃS RODRIGUES -Tem
V. Ex' o aparte.

O Sr. Leite Chaves -Senador Chagas Rodrt·
gues, estou achando que este projeto é inconstitucional. Houve erro no set,~ ençaminhamento. O
Governo não poderia mandá-lo à Câmara dos
Deputados. Ele é da competência exclusiva desta
Casa. Pode ter havido erro datilográfico ao colocarem "o Congresso Nacional decreta" quando deveria ser o "Senado Federal" .A Câmara não poderia sequer tê-lo votado, porque, em o fazendo,
usurpou poderes desta Casa. O que a Câmara
poderia ter feito era se dar por incomp~~nte e
devolvê-lo ao Executivo, para em~ndá-l.o. ~smo
que não holNesse essa inconstitucionalidade absoluta, este projeto não poderia passar sem -que
houvesse duas obseNações. Primeiro, tratando
ele de situação emergencial, deveria ter wn prazo
específico de validade, porque é wna lei delegada,
com prazo determinado. SegUndo, jamais pOderia
passar este art. 59, onde se desloca por lei uma
competência constitudcirial que é exclusiva desta
Casa. Não resolveremos os problemas dos EStados, problemas emergencia[s, pondo em risco
o equilibrio do Congresso Nacional. Vejo que há,
de parte de alguns setores da e_amara, _grande
desejo em instituir o sistema unicameral, que também é possível; mas que se faça diretamente,
não erodindo responsabilidades leg,ais ~esta Instituição. O Senado existe não para a1endimento
de conveniências. Ele _existe e_m__razão de uma_
necessidade constitucional inafastável, que é o
equilíbrio da Federação. O próprio PMDB não
pode votar este projeto. J:: uma lei errada,_que
vai ser funesta, uma vez que o Presidente do B.anco do Brasil ficará sob a pressão dos Estados
para, a seu talante, conceder empréstimos nos
limites que julgar convenientes. Isto não pode passar aqui. E eu sou do Partido do Governo, mas
votarei contra.
O SR. PRESIDENTE (lourival Baptista) ao nobre orador não dê mais apartes,

~licito

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)
porcjueainda há do[s oradores insCritOS; e V. Ex'

Já ultrapassou 25 minutos do ~u tempo.

O SR. CHAGAS RODRIGaES Vê V. Ex>,
Sr. PreSjdente, que- tiVe a ]lãnra de ser aparteado
e o meu tempo, em grande pcl1e foi ocupado
pelos nobres Senadores. Isso me agrada, mas
espero que nenhum dos Srs. Senadores solicite
novo aparte.
Esse item a que o nobre Senador Leite Chaves
também alude, cpm criticas procedentes, resultou
de emenda na Câmara dos Deputados, procedentes. É preciso levar em conta que estamos
numa fase em que temOs funcionando a Constib.Jinte, temos o Senado, temos a Câmarã e-temos
o ConQiêssõ. De modo que é Preciso muita assistência, muito espirita público, muita tenaddade
e dedicação aõ trabalho, para todos acompanharines o que ocorre nõ Sellado, na Câmara, na
Assembléia Nadonai Constituinte, e no CongreSso propriameilte dito.
· Sr.' Presidente, o Jornal do Brasll de hoje diz:
"PAIS JA TEM 2 MILHÓES

..... DESEMPREGADoS

Um milhão -de brasileiros perderam ·o emprego
entre janeiro e maio deste ano, de acordo com
a pesquisa mensal do IBGE sobre o nível de ocupação da mão~,de-obra no País. A.taxa de desemprego, que eta 2,2% em dezembro, pulou para
4% em maio."
Esta é a situação do País, Sr. Presidente. Temos,
portanto, dois milhões e duzentos e quatro mil
desempregados até final de maio. Neste mês -de
junho, o númer'o de desempregados continua aumentando em toda parte.
Sr. Presidente, neste último dia de s_essões, no"
semestre, neste clinla naCiOnal, eu, co"'! as ressalvas, d9rei meu voto ao projetç> e votarei para que
se suprima esse dispositivo, o art 5~
Estou certo de "que, se não fOr possível rejeitarmós --o ·art. 5ç, o Presidente da República usará
do seu direito de veto.
_ .
Em última análise, Sr. Presidente, aí estão os
Tribunais para declarar a inconstituci9nalidade
das leís: As prêrrogativas do Senado existem em
fl!nção da Constit)Jição, e. náo em _função de le.i
ordinária.
.
Não quero que_se diga, amanhã, que concom
para que a situação do País continuasse esta que
aí está: de desemprego generalizado, de dificuldades de carestia, com os __ Municípios e os Estados a braços com dific_uldades financeiras.
_
Por isso, Sr. Presidente, e com estas ressalvas,
irei votar favoravelmente ao projeto. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. ChlJ{Jas Roddgues, o Sr. FrancisCO Rollemberg deixa a cadeira da Presidência que é ocupada pelo Sr.
- Lóurfval8aptis!B.
O SR. PRESIDEl"'''E (LDurival Baptista) C_çnc:::edo a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar.

OSR. RUYBACEI.AR(PMDB-BA. Pronun·
cia o seguinte discurso.)-- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
.
Participei, na última semana, mais precisa:rr_lente nos dias 27 e 28, dos eventos comemorativos
do 4529 -ãniversário ela fUI)dação de Ilhéus, Bahia,
assim como do 1O& aniversário de sua: emancipação.
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Um dos eventos que marcaram essas comemorações foi, sem dúvida, o IV SellliMrio Politico
de Dhéus, feliz iniciativa do jovem lfder Prefeito
Jabes Ribe_iro, ao qual compareceram c:entenas
de vereadores, mais de uma-dezeria de Prefeitos,
Deputados Estaduais, Deputados Federais e figu·
ras exponenciais da politica brasileira. Dentre elas
desejamos destacar a figura inteligente do Governador Waldir Pires, da Bahia; do líder do PMDB
na -Constituinte, e nosso Colega aQui, o bravo e
Intefigente Senador Mário Covas; o não menos
valoroso Senador do Rio Grande do Sul, e hoje
Líder do PMDB nesta Casa, José Fogaça; e o
Senador Jutahy Magalhães. Também deve-seregistrar a expressiva participação popular nesse
Encontro. E lá, através de lúcidas discussões, o
povo, as lideranças governamentais e legislativas
acharam por bem, publicar uma carta, a "CartaPclitica de _Uhéus", de muita substânda e, sobretudo, de muita significação.
Não poderia, então, _deixar de solicttar a sua
publicação nos Anais desta Casa.
.
.É tão importante, Sr. Presidente, que peço vêrna
aos meus eminentes companheiros para lê-la:
"A-CARTÁ POLÍIÍCÀ DE ILHEUS
Nós, na qualidade de ddadã_Q.~ livres, no
pleno -eXerdcio de nossos direitos políticos,
quer como governantes, quer como representantes do povo na ASsembléia Nacional
Constituinte, nos legislativos estaduais e municipais, quer principalmente como parcelas
do grande eleitor~do brasileiro .e por isso
igualmente titulares do poder constituinte,
expressão maior da soberania popular, e nessa qualidade queremos levar ao conhecimento da Assembléia Nacional Constituinte
que o lV Seminário Político de Uh~ realizado nos dias 26; 27 e 28 do corrente mês,
discutiu e_ aprovou os seguintes princípios.
19- Pela adoção imecliata do regime parlamentarista, por ser o sJstema de governo
em que o povo participa mais direUunente
do poder.
29- Pelo entendimento de que s6 a Assembléia Nacional CmlStituinte tem legitimidade para definir o mandato do Presidente
da República, sugerindo este seminário o periodo de 4 (quatro) anos.
39- Por uma política tributária menos
conservadora e mais efident~. que venha
constituir-se num instrumento legal de melhor distribuição da renda nadoriaL com im-postos diretos e progressivos -de maior incidência sobre a renda e o capital do que sobre
o trabalho dos assalariados.
49- Por uma maior participação dos municipiós na renda tributária, visando assim
a um melhor equilíbrio do sistema f~d.erativo.
59- Por uma polftica de reforma agrária
mais agressiva e democrática, que implique
necessariamente na dístribuição da terra para
aqueles que não têm ou que nela trabalham
e na exigência de que o direito de propriedade sobre a terra seja exercido com finalidade sqcial_ e. que para conse_cução desses
objetiYos sejãm criados imediatamente e agilizados juízes e tribunais agrários, sendo es:ses princípios defendidos pela Igreja e pela
Contag.
69- Pela defesa da soberania nacional, repelimos a definição_ de empresa brasileira

a

Julho de 1987
contkla no relatório da Comissão sobre Ordem Econômica.
~-Pela criação de wn dispositivo constitucional no sistema tributário, que permita
a formação de um fundo originado das ex-

portações do cacau, para que seja destinada
especificamente à Ceplac, para continuação
de seu programa de desenvolvimento agrícola nas regiões produtoras de c_acau.
& -Pela elaboração e execução de um
plano diretor de desenvolvimento da região
cacaueira dá Bahia que possibilite o resgate

da dMda sócio-econômica dos governos estadual e federal.

91'- Por uma consulta ao povo brasileiro,
na qualidade de titular do poder, constituinte,

para constatar se o mesmo aceita ou não
a Constituição proposta pela Assembléia Nacional Constituinte.
- Os princípios acima firmados, que esperaInes sejam acatados pela Assembléia Nacional Constituinte, representam instrumentos
legais e pacíficos de uma nova reordenação
da sociedade brasileira, a nível local, regional,
federal, implicando necessariamente numa
/éxistência_ mais digna para as classes trabalhadoras e _na sua participação mais justa
na renda nacional, num espaço mais aberto
para as pequenas e médias empresas, e na
participação maior do Estado naquelas atividades económicas de relevante interesse nadanai, a ensejarem esses princípios a formação de uma nova sociedade brasileira, mais
participativa, mais igualitária, mais justa e
mais humana.
Dhéus, 28 de junho de 1987, 452 anos
de fundação e 106 anos de emancipação
política."
Eis, Sr. Presidente, a íntegra da "Carta Política
dellhéus".

Como verificam V. Ex' e os eminentes Senadores, ela é importante, tem fundamento, seriedade,
coerência e propugna pela construção de uma
sociedade mais justa, mais solidária e mais humana
Por isso, não poderia deixar de solicitar a sua
transcrição nos Anais do Senado, em razão do
seu significado para o futuro do nosso País.

O Sr. José Fogaça- Permite V. ~um aparte?

O SR.. RUY BACElAR - Ouço o .eminente
Senador JO$é Fogaça.
-

O Sr. José Fogaça --Nobre Senador Ruy
Bacelar, .aqui aplaudo a iniciativa de V. Ext por
dar conhecimento a esta Casa desSa belíssima
"Carta Política de Ilhéus"; produto de um Seminário político que já tem tradição tia Bahia e que
se volta com a maior seriedade, com a maior
percuciência para a análise critica dos problemas
brasileiros. No momento em que a Assembléia
Nacional Constituinte está decidindo os destinos
da Néição, no momento em que aqui estamos
tomando decisões cruciais para a vida institucional do Pais e no momento em que o Pais inteiro
faz apelos cada vez mais perceptfveis e evidentes~
no sentido de que saibamos tomar as decisões
que realmente atendam ao consenso nacional,
a "Carta Política de Dhéus" é um documento marcante, um documento vivo desses sentimentos
naciOnais. Igualmente, como faz V. Ex", registro

DIÁRIO DO COFiGRESSO NACIONAL (Seção U)
o meu testemunho-do que foi a efervescência,
a riqueza e a ampla liberdade dos debates travados naquele Seminário político, porque ali tive
a oportunidade de participar como convidado e
como palestrante. Twemõs, sem dúvida nenhuma, um momento riquisslmo desse instante da
vida nadonal, porque a população de Dhéus, reunida no auditório onde realizamos esses debates,
se manifestava com todos os recursos que tem
à sua disposição, desde o uso da palavra até o
aplauso, a crítica, enfim, todas as formas de manifestação (Jue teve ao seu dispor para produzir,
ao fmal, um documento que, sem dúvida nenhuma, é um marco deste momento importante da
vida nacional em que aqui estamos traçando, delineando as diretrizes fundamentais do destino da
Nação. Parabenizo V. Ex!' por ter tido_ a iniciativa
de trazer ao conhecimento desta Casa tão rico,
- tão importante e de tão furidamental documento
para este momento brasileiro.
OSR.RUYBARCELAR-Agradeçoaoeminente Senador José Fogaça, quero, aqui, testerriuilhar e dizer que V. ~ honrou e _dignificou
aquele Seminário coin a sUa ·mteligência Com o
seu espírito criativo, abordando llm tema muito
sérlo, que diz respeito à participã.ção do povO no_S
destinos dO Pais. V. EJc!' abordou o tema do parlamentarismO ou do neáparlamentarismo. Também testemunhou, aqui, a transparência, a participação do pOVO~ de todas as categorias; do trabalhador, do estudante, do profissional liberaJ, do
empresário [Ufal_,__do trabalhador ruraJ, de deputaelos, de vereadores, de prefettos, dando a sua partidpaçãõ--na-feliU.ra desse do<:unlento que representa, em verdade, a real vontade do povo baiano
e quiçá do povo brasileiro.
Agradeço a V. EX'I' o aparte, que muito honra
o rrieu modes_to prommci.amento.

O Sr. Lclte Chaves -

Permite V. Ext um

8:part~?

. O .SR. RUY BACELAR - Cortcedo o aparte
ao eminente e meu bravo Colega Senador da
Representação do Paraná.

O Sr. Leite Chaves -_Congratulo-me c:::-om
~anscrever nos Anai;:; do Sena5io as
conclusões desse conclave de OMus. Quero reportar-me àquela parte em que houve aprovação
unânime do novo sistema de governo, o parlamentarismo. Digo a V. Ext que hoje, às 17 horas,
estará sendo instaJada, aqui, no Congresso, a Comissão Mista que estudará a emenda ·que institui
o Parlamentarismo --já, emenda que tivemos
a felicidade de subscrever em primeiro lugar, com
inspiração naquele trabalho da Comissão Afonso
Arinos, feita com meditação dos chamados "notáveis", sem que levassem
considerã.ção casufsticas, situações e pessoas. Essa emenda foi reproduzida, em grande parte, na Constituinte, tendo
si4o Relator na Subcomissão o ilustre Senador
José Fogaça. Basta dizer a V. EX' que -outraS 6rgaitizaçõeS, em caráter naclonal, já se têm manifestado, majoritari.;tmente, por esse novo sistema,
inclusive a CGT; o presidente daquele órgão quando foi interpelado na Constituinte, perguntamos
se no conclave naciqMI_qs trabah_ador~~ também
foram pela adoção desse regime, respondendo
afirmativamente. Ao apresentar essa prOposição
ao Congresso, conversei com o Presidente José
Samey, pOr duas vezes, e mostrei a grande vantagem de Sua ExceJ_ênda em concluir o mandato

V. Ex' por

em

Quarta-feira I'

1391

de 6 anos, sob o novo regime. Passaria. de imediato a ser Presidente Parlamentarista com amplos poderes, até mesmo para dissolver a Câmara
naquela hipótese prevista. Por que não introduzir
o novo regime já e, agora? Se é bom para daqui
a seis mesés, para daqui a um ano, ninguém
sabe, por que não agora? Então, essa errienda.
foi assinada por mais de 2/3 dos Constituintes.
E -outra coisa, se ela fõr acolhida como emenda
à Constituição atua1, já o será sob o- clima da
ConstitUinte. É o ~spírito da Constituinte que está
predominando, só que essa necessidade é mais
urgente, e vejo os Senadores, sem qualquer justificação, defenderem 5 ou 4 anos, sem razão nenhuma. Mas, por quê? Que_corldições temos de focar
mandato? Então, o Presidente teria o seu mandato
até Já, pelo prazo de 6 anos, concluiria o seu
mandato até o finaJ. E o Partido majçritário p~ssa
ria de logo a governar, -de acordo com a nova
realidade nacional, pois, do _cOntrário, vamos para
uma situação de gravidade maior que a atual.
Mao-Tsé-Tung disse uma vez que "pior do que
a fome e a guerra é a falta de credibilidade no
governo", e estamos chegando a este ponto. Então, o parlamentarismo é uma necessidade ime-diata, não se argumente c_om aquilo que houve
eni 1961, pOrque foi impOsto e, mesmo assim,
salvou o País de um golpe imediato. Quando,
na época, o Jango aceitou o parlamentarismo,
foi apehas para destruí-lo depois, porque foi ele
uma imposição das circunstâncias da época. A
situação é pois de "'parlamentarismo,- já"._ Esse
outro ponto a que V. Ex' se referiu, ao transcrever
o documento de plebiscito nacioriãl para a nova
Constituição antes de promulgada, é requisito inafastável. S6 com essa providência ela expressará
os sentimentos gerais. Do contrário, Parlamentares oS rumoS já estão sendo desapontantes. 9
País terá que se pronundar sobre a nova Constituição; se ela convém ou não, se e!~ representará
ou náo a altura dos novos tempos_ que vivemos,
as determinações jÚrídicas de que carecemos, os
limites das liberdades que o Pafs redama. Muito
obrigado a V. Ext
O SR. RUY BACELAR - Agradeço ao eminente Senador Leite Chayes, o aparte, que incorporo ao meu cj.iscurso, pedindo vênia para discordar c:Je alguns pontos.
Primeiro, quando V. Ex' fala na imJ)larltãÇão
imediata do parlamentarismo no atual Governo
do Presidente José Sarney; e, segundo, quando
V. Ex' proPõe a dwação-de 6 anos para o mandato
do atual Presidente da República.
ReSpõriãerei, rapidamente, ao seu aparte, que
enriquece o_ meu discurso, partindo da segunda
premissa
Ora, -o Presidente foi eleito na vigência da atual
Constituição, a qual lhe confere um mandato de
6 anos, Então, hã coerência quando V. Ext defende o_s _6 anos para o Presidente José Same:y:
Entretanto, parto de outra premissa: o Presidente da República aí está pOr uma eventuaJidãde,
pela fatalidade do destino;- Sua Excelência não
foi eleito Presidente da República, foi eleito VirePresidente da República. Infelizniente, o Presidente Tancredo Neves não pôde estar aí e o Presidente José Samey ocupa hoje a Presidência da
República.
Sua Excelência, no meu entender, é um Presidente de transição democrática. Essa- transição
tem um fim: promulgação da nova Constituiçóo
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e convocação de eleição para Presidente da República. Já que estamos caminhando para a plenitude democrática, essa plenitude tem que ter um
momento certo para se concretizar, a não ser
que se queira que Isso ocorra no século XXI, no
ano 2000, porque, da forma que muitoS deSejam,
na 8nsia de agradar o Presidente José Samey,
acho que não querem que Sua EXcelência fique
no poder até 1990, e siin que permaneça até
o ano 2000. Há muitos que pensam assim, principalmente aqueles que estão em tomo do Presidente.
Independentemente do resultado de seu Governo, acho que, sendo Sua Exce1ência wn PreSidente de transição, o seu mandato deve expirar
logo após a promulgaçi!o da nova COristituiç.!o,
realizando-se eleições preSidenciais em 1988. Este é o meu ponto de vista. A data, seja 15 de
janeiro, 15 de março, 15 de junho ou 15 de novembro, vai depender do tempo necessário para
que a Justiça Eleitoral faça os preparativos para
a realização dessa eleição.
.
Quanto à implantação do regime parlamentarista ou neoparlamentarista, no primeiro momento deveria ser um regime presidencialista parlamentarizado, um sistema intennedfárlo, de
transição, para depois de algum tempo, então,
chegarmos ao parlamentarismo clássico. A implantação imediata de novo sistema seria uma
temeridade.
Veja, eminente Senador, aplicar o regime parlamentarista ao atual Governo, que já está no frn
-no próximo ano este GOverno que-está ai acaMá ~ um Governo que desgoverna este País,
é realmente uma atitude temerária, é não querer,
no meu entender, instituir, verdadeiramente, o Sis-tema Parlamentarista neste Pais.
Termino, Sr. Presidente, agradecendo a V. Ex'
a toler6n.cia.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDEI'IlE (Lowival Baptista) Concedo a palavra ao nobre Senador Diva! do Suruagy, pela liderança do PFL
O Sr. Dlvaldo SlUUIIgy...;. Sr. Presidente, declino da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo
Sr. Primeiro-Secretário.
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Vice-Uder do Partido da Frente Liberal, para a
presente Sessão Legislativa, rogando que, nos termos do Regimento Interno, sejam adotadas as
providências cabíveis.
Sendo- s6 o que se nos oferece para o momento, valemo-nos- do ensejo para renovar a V.
Ext noSsOS protestoS de elevada estima e apreço.
At~nciosas Saudações.- Carlos Chlarelll, Líderdo PFL

O SR. PRESIDEl'llE (Lourival BaptiSfio) A discussão da matéria foi encerrada na sesslo
anterior, sendo sua votação adiada por falta de

O SR. PRESIDEI'IlE (Lourival Baptista) As comunicaç'ões lidas vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. Primeiro-Secretário..

O Sr. Dlvaldo 8unJagy- Sr. Presidente, pe..
ço verificação de quorum.

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 108, de 1987

quorum.
Em votação o projeto, sem prejufzo das emendas.
Os Srs. Sern!dores que o aprovãm qUelrinn permanecer sentados. (Pausa.)

AProvado.

O SR. PRESIDEI'IlE (Lourival Baptista) Vai-se realizar a verificação requerida pelo nobre
Senador Divaldo Suruagy.
Solicito_ aos Srs. Senadqf!$ ocupem seus lugares. (Pausa.) ~
O SR. PRESIDEI'IlE (Lourival Baptista) -

Como vota o Uder do PMDB?
O Sr. Mauro Benevldes (PMDB -

Sim.
Requeremos urgência, nos tennos -do art 371,
alínea "b", do Regimento Interno, para o Projeto
de.Resolução n" 42, de 1987, que autoriza o Governo ·do Estado de: Mato Grosso a rablicar a alienação de terras de que trata o proce_sso Incra!PF
Coiuinbá n9 763fl5, de interesse do Senhor Horá·
cio Sabino Coimbra.
Sala das Sessões, 30 de junho de 1987. Mauro Benevldes - Jarbas Passarinho.

REQUERIMENTO
N• 109, de 1987
Requeremos urgência, nos termos do art. 371,
alínea "b" do Regimento Interno, para o Projeto
de Resolução 11' 84, de 1987.
Sala das Sessões, 30 de junho de I 987. Mauro Benevldes - Jarbas Passarinho.

~

O SR. PRESIDEI'IlE (Lourival Baptista) Como" vota o Ucter do PMB?

O Sr. Ant&nlo Farias (PMB- PE.)- Sim.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) Não estão presentes_ os demais Lfderes.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votaçi!o)
O SR. PRESIDEI'IlE (Lourival Baptista) Se tódOs os SrS. Sehàdores já Votaram,· Vai-se
proceder à apuração. (Pausa.)
Procede-se à apuração

lOTAM "'SIM" OS SRS. SENADORES:
.Antonio Farias
Od Sabóia de Carvalho

O SR. PRESIDEI'IlE (Lourival Baptista) Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do art 375, do Item H,
Regimento Interno.

Edison Lobão

Francisco Rollemberg
Iram Saraiva
.)Ç>ão Calmon
JoSé Fogaça
José Richa
Mário Covas
Mauro Benevides
Meira Filho
Nabor Júnior
Nelson Wedekin
Ronaldo Aragão
RonanTrto
Ruy Bacelar
Wi1son
Martins.
.
.

O SR. PRESIDEI'IlE (Lourival Baptista) Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.

Passa-se à

Turim).

Atenciosas saudações. .,..--Albano Franco.
OF.QLPFJ..-615/87
BrasDia,26dejunhode
1987.
Senhor Presidente,
Temos a ·grata Satisfação de cumprimentar
V. Ex~'mliitÇ' cqrdialmente, ":O_temp<;~ em gue lhe
comunicamos havermos escolhido o Senador
Edison Lobão para desempenhar as funções de

ORDEM DO DIA
Item 1:
Em·regime de urgência arf371, b, do.
Regimento Interno
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n• 28,. de 1987 (n• 172/87,
na Casa de origem), de iriiciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriUI a realização, em caráter extraordinário, de opera..ções de crédito. a conta e risco do Tesouro
Nacional, e dã outras providências, tendo
PARECERES OAAIS, proferidos em Plenãrio: 1 • pronunciamento: favorável ao projeto; 2' p r o n u . . - favorável à Emenda
n91, contrário às de n.,.2 e 4 e pela prejudicialidade da de 11' 3.

·~

O SR. PRESIDEI'IlE (Lourival Baptista) Como vota. o Uder do PFL?
O Sr. João Menezes (PFL- PA.)- Não.

São lidas as seguintes
Brasllia, DF, 3CJde junho de 1987.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo com o disposto no art. 43, alínea
a , do Regimento Interno, que me auserltarei dos
trabalhos da Casa a partir de3 de ju1ho do corrente
ano, para breve viagem ao estrangeiro, em caráter
particu1ar, onde também irei tratar de assuntos
ligados ao Senai, com a direção do Centro Internadanai de FormaÇão Profissional Avançado (OIT-

CE.) -

~

-

.

VOTAM '~O" OS SRS. SE1'IADORES:
Divaldo Suruagy
Leite Chaves
.. Louremberg Nunes R?Cha
ABS"d:M-SE DE VOTAR OS SRS. SENÂDORES:~

Aluizfo Bezerra
Carlos Chiarelli

O SR. PRESIDEI'IlE (Lourival Baptista) Votaram Sim 17 Senadores; Não, 3; houve 2
abstenções.
Total de votos: 22.
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Não tendo havido qu0111m, suspenderei a sessão e adonarei as campainhas, a fim de que os
Sls.

Se~dores

compareçam ao plenário para a

segunda votação.

O SR. MAORO BENEVIDES -

Sr. Presi-

dente, peço a V. E'.x' faça chegar à liderança do
PMDB a listagem eletrônlca da presente votação.
O SR: PRESIDENTE (l.ourival Baptista) V. Ex' será atendido.

Está suspensa a sessão por dez minutos.
(SuspenSil As 11 horas e 28 mlnirtos~ a

sess4o é reabertil às II horas e 38 mfnutDs)
O SR. PRESIDENTE (l.ourival Baptista) -

Está reaberta a sessão.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus
h.Jgares.

O Sr. João Menezes -Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) Com a palavra o nobre Senadoi João Menezes,
para uma questão de ordem.

O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.)

-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na votação anterior votei como Uder do PFL,
e, cohto tal, estava sentado na cadeira do Licler.
Como eu estava sentado na cadeira do Uder,
apertei o botão correspondente, e apareceu avotação do Senador Carlos Chiarem, o terceiro da
lista. V. Ex" poderá ver que o meu nome não
consta da lista dos votantes.
Solicito a V. Ex' seja feita a devida retificaçi!i:o,
para evitar qua]quer mal-entencUdo.
O SR. PRESIDENTE (l.ourival Baptista) -

V. Ex' será atendido.
O SR. JOÃO MENEZES- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (l.ourival Baptista) Srs. Senadores, o arl 327, -diz:
.. No processo slmból!co, observar-s~ão as
seguintes normas:

VIII- se, ao processar-se a verificação, o
requerente não estiver presente ou deixar de

votar, considerar-se-á como tendo dela desistido;""

V. Ex' acabou de entrar. Se não o fazesse agora,
o projeto estaria aprOvado.
O SR. PRESIDENTE (l.ourival Baptista) Vai-se proceder à votação.
Os Srs. Senadores queiram ocupar seus luga-

res. (Pausa)

6s Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
(Procede-se à votação)
l-OTAM. ""SIM'' OS SRS. SE!'iADOREs:
Affonso Camargo
---Alfredo Campos
Antonio Farfas
AureoMello
Chagas Rodrigues
Cld-&bóia de Carvalho

EdiScm Lobão
Francisco Rollemberg
Irapuan JlDlior
JoaoCalmon

José Fogaça
José Richa

Mansueto de Lavor
Mario Covas
Mauro Benevides
Meira Filho
Nabor Junior
Nelson Wedekin
Pompeu de Sousa
Rachid Derzi
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
RuyBacelar
Wilson Martins

w:?TAM "NÃO"" OS SRS. SE/'fADORES:
Divaldo Suruagy
Leite Chaves
LouremQerg Nunes Rocha
ABS1"1!:M-5E DE l-OTAR OS SRS. SEfYADO..
RES:
Aluízio Bezerra
Jarbas Passarinho
O SR. PRESIDENTE (l.ourival Baptista) Vai ser proclamado o resultado: votaram sim 24
Srs. Senadores; não 3. Houve 2 abstenções.
Não houve quorum.
A matéria fica com a votação acliada.
O SR. PRESIDENTE (l.ourival Baptista) -

Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n' 23, de 1987 (n• 132/87,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que altera o valor
do venciinento do cargo que específica, e
dá outras providências. (Dependendo de parecer.)
Nos tennos do arl 6"' da R.e.solução n9 1, de
1987, designo o nobre Sr. SenadOr Edison Lobão
para proferir o parecer sobre o Projeto de Lei
da Câmara n• 23, de 1987.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL -

MA. Para

emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Originário do Poder Executivo, vem a esta Casa,
para exame, após ter sido aprovado na Câmara
dos Deputados, o presente projeto de lei que visa
a sitUar numa posição funcional mais adequada
os ocupantes do cargo de Executor de Textos,
que corresponderá ao va1or de referência NM-35
da atual esca1a de vencimentos e salários do Serviço Público federal.
Justifica o Ministro da Administração, na sua
Exposição de Motivos, que no sistema de classificação de cargos anterior, instituído pela Lei tr'
3.780/60, o Executor de Textos pertencia ao Grupo Ocupacional EC-300 -.Documentação e Di~
vulgação, e na passagem para o atual sistema
foi incluído_ na _categoria funcional de Artífice de
Artes Gráficas, do Grupo Artesanato, ART-700,
de nível médio, enquanto que outros cargos per~
tenc.entes aó meSmO Grupo Ocupacional foram
incluídos em categorias funcionais do Grupo Outras Atividades de Nivel Superior, NS-900.
Assim, alirma aquela autoridede, é de justiça
que se dê ao Executor de Textos melhor trata-
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Os efeitos financeiros, decorrentes da aprovação deste projeto de lei, retroagirão a I 9 de janeiro
de I 983, data da vigência da Lei n~ 7 .080, de
21 de dezembro de I982, que fixou a referência
NM-23 para o Cargo de Executor de Texto.
Os efeitoS desta proposição se estendem aos
aposentados que terão seus proventos revistos
da mesma fonna que os da ativa.
Informa ainda o Sr. Ministro que a despesa com
a execução dessa medida não será expressiva,
uma vez que existem poucos servidores ocupan·
tes do citado cargo, sendo que apenas 9 (nove)
se encontram ein atividade no âmbito da Administração federal.
Diante do exposto _somos de p_arecer favorável
à aprova-ção do presente projeto de lei.
E o p~cer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (l.ourival Baptista) -

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a dfsc:ussáo.

A votação da matéria realizar-se-á na sessão
seguinte, nos termos do art:. 7' da Resolução n'
54, de 1987.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) Está esgotada a matéria constante da Ordem do
Dia.
Os Requerimentos n•'1 08 e I 09, de 1987, que
deveriam ser submetidos ao Plenário nesta oporttmidade, ficam prejudicados.
A80radores inscritos.
--Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Cha-

ves. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aluizio
Bezerra.

O SR. ALafziO BEZERRA (PMDB _: AC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem ~ do
orador.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores:
EStamOs encémindo, praticamente,-oS trabalhos deste semeStre, em que, ao mesmo tempo,
participamos dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte.
Registramos, hoje, nesta sessão, a preocupação
reinante com relação às medidas que deverão
ser tomadas, ainda pelo Governo da Nova Repú·
blica, com relação a multas das questões pelas
quais nos propusemos lutar, para que o Governo,
resultante de todo o esforço nacional que se denomina de Nova República, no qual o PMDB constitui um dos pilares básicos, tenha a responsabilidade de encaminhar piopostas concretas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como Senador
do PMDB, integrando as fiJeiras do nosso Partido
desde os mais duros enfrentamentos com o modelo autoritário, pelas mudanças na estrutura econômfco-social e para que possamos cumprir os
compromissos assumidos com o povo brasileiro
- tanto durante as grandeS lutas de enfrentamento com a ditadura militar, _bem como nas
últimas -éaffipanhas políticas pelo aprofundamento do processo_- sentimos que há uma necessidade de avanÇarmos onde hoje temos grande
hnobilismo por parte do Governo e um gnmde
imobilismo ao nfvel do nosso Partido. Por que
não se fazer uma autocrftica? Por acaso estamos

mento salarial, se n!o equiparando-o a categoria
de nivel superior, mas pelo menos, atribuindo-lhe

no encaminhamento de soluções que satisfaçam
às necessidades básicos da população brosilelra?
Com relação a Isso, faremos observações de algu-

o valor de vencimento da referência NM-35.

mas questões concretas.
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Sentimos, por exemplo, no que diz respeito àS
altas taxas de juros, ao problema inflacionário,
ao problema dos aluguéis, da carestia dos bens
de consumo, sem dúvida nenhuma devemos lutar

para encontrar soluções concretas e objetivas
neste sentido.

_

Ftzemos progresso. E 6 progresSO- llá âe ser
colocado como nosso registro, quando contri-

buímos para a desmilitarização do regime, e uma
composição de forças políticas viabilizaram o processo de transição democrática.
Sr. Presidente, Srs. Seriadores, não vamos ficar
só na transição democrática, o processo deverá
ser aprofundado. Como estamos em plena discussão da Assembléia Nacional Constituinte, é
daro que os esforços de todas as forças políticas
comprometidas tom o processo de transformação da estrutura econômico--sociaJ devem-se tra-

duzir também na aprovação de urna reforma agrária concreta, que possa incorporar no processo
produtivo milhões de brasileiros que hoje estão
dele marginalizados.
Sr. Presidente, o nosso País é vfce-campeão
da mortalidade infantil. Apesar dos soberbos e
extraordinários recursos materiais que possui, não
pôde até agora - e é ur;n desafio para o nosso
Governo e para o PMDB - instrumentar-se e
encaminhar soluções concretas no sentido de resolver o problema da alimentação e do abastecimento básico. Não se pode admitir que com os
solos férteis que possuímos, com os equipamamentos mecanizados e as máquinas extraordinárias que produzimos, não sejamos capazes de
produzir os alimentos básicos para impedir que
continqemos a ocupar a vice-liderá:nça da vergonhosa mortalidade infantil, ficando atrás somente
do Haiti, dentro do contexto latino-americano.
No caso da dívida externa, estão presentes nos
Estados Unidos os membros da Comissão Espe.:cial sobre a Dívida Externa, do Senado Federal;
dívida tão discutida por nós, do PMDB, como bandeira básica, como tambéin peJa: opinião pública,
sobre a apuração, através de uma auditoria, para
definir exatamente se possui legitimidade a dívida
que nos é apresentada para pagar. Que possamos
defmir, em primeiro lugar, antes de resgatar a
dívida com o Sistema Financeiro Internacional,
definir o resgate da dívida para com o nosso povo:
a eliminação da miséria, a produção de alimentos
para todo cidadão brasileiro, a criação de condições de assistência médica, desde o momento
em que nasce até à morte; a criação de condições
para que todos tenham acesso à educação, à
ciência, à cultura e à técnica - que Isso tudo
nãO seja apenas um privilégio daqueles que pos·Suem grandes recursos fmanceiros em nosso
PaíS. Que o acesso à educação, à ciência, à cultura
e à técnica, seja um direito sagrado de todo cidadão brasileiro. Que a nossa luta possa ser traduzida no texto da nossa Assembléia Naciona1 Constituinte.
Sr. Presidente e Srs. Seiladores, registramos
em nossa autocrítica, que inúmeras outras questões que hoje estão sendo julgadas pela opinião
pública, rio que diz respeito, principalmente à
atuação do GovernO da Nova República, cujo sustentáculo básico é o nosso Partido, o PMDB, têm
como causa a capacidade de o nosso Governo
resolver ou não os problemas básicos do nosso
povo, na defesa dos interesses nacionais frente
ao sistema financeiro intemadonal; que' o Governo pague a dívida externa com ,um percentual

que não prejudique a poupança naciona1; os recursos necessários para organizarmos um fundo
de combate à miséria, à fome, ao desemprego
e à falta de moraclia.
Que no plano da reforma agrária não se dê
o que se fez há pouco aqui, quando wna minoria
de latifundiários deste País foi capaz de mobilizar
os seus setores, na Comissão da Ordem Econômica, para impedir uma reforma agrária aprofundada. Há a possibilidade de a Const:Jluinte (e este
é o grande risco para o qual chamo a atenção
de V. Ex~ há a possibilidade de a Assembléia
Naciona1 Constituinte, em vez de traduzir as grandes aspirações da maioria do povo brasileiro, pela
maneira como se conduz, pelas pressões dos
meios financeiros, pelas pressões dos lobbles
dentro da Constituinte, há possibilidade de não
se constituir um avanço, mas numa frustração
para o povo.
Sr.J?residente,Srs. Senadores, justifico a minha
intervenção, neste fmal de atuação, do primeiro
semestre, pedindo que o Senado da, República
continue seus trabalhos apenas naquelas tarefas
que foram aqui definidas, paia que possamos assegurar maior espaço à Assembléia Nacional
Constituinte.
O registro ·que fazemos resulta_ dos cantatas
que temos tido com a opinião pública brasileira
nos mais diferentes rincões deste País.
Estamos sentindo que· ou trabalhamos para
que haja um avanço rea1, a fim de que a expectativa que o povo teve desde a luta das "Diretas-já", pelas mudanças travadas, sobretudo, pelo
nosso Partido, que sustentou e ostentou essa
grande baitdelra a nível nacional, e que hoje, como sustentáculo do Governo, t~m grande responsabilidade, para que a Assembléia Nacional Constituinte se constitua num avanço e numa alavanca
pelas transformações económicas e sociais, ou
se isso não acontecer, se isso não se realizar,
haverá uma crise no processo democrático, nas
instituições democráticas na medida em que não
sejamos capazes de viabilizar as transformações
que assegurem melhorias das condições de vida
para a nossa população.
O nosso trabalho fundamental é o de que cada
Parlamentar, cada Constituinte tem o dever sagrado não de vir à Assembléia Nacional Constituinte
posicioriar-se contra, como um dique, uma barreira às transformações. mas de ser um vefc1,1lo
que apóie as medidas pelas mudanças profundas
exigidas pelo povo brasileiro, sobretudo os Constituintes do nosso Partido. Que não apareça wn
PMDB divididO, como constatafnos em muitas
Comissões, em que não se cumpriu o Programa
do Partido, em que setores que se filiaram ao
PMDB tiveram a coragem de comparecer, ~m
nome da nossa bandeira, defendendo propostas
e bandeiras contrárias às do nosso Partido. Quando assUffiiram ou se illiaram ao PMDB, concordaram com o compromisso sagrado de defender
e apoiar o Programa do Partido.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, espero que na
COmissão de SisteiTlatização e no Plenário tenhamos uma postura fume, de acordo com os compromissos do Partido, sobretudo com o compromisso socia1 para com o povo brasileiro.
Eram estas. Sr. Presidente. Srs. Senadores, as
minhas considerações nesta sessão, ao término
dos trabalhos_ do Senado neste semestre. Continuamçs joSsO trabalho na Assembléia Nacional
Constituinte.
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Queremos também, Sr. Presidente, que esta
Casa - é o apelo que faço, neste instante -,
durante suas deliberações, que todos os Senadores, a começar pela nossa Mesa, assumam o sagrado dever de prestigiar esta Instituição democrática e que nenhum resultado, seja nas sessões
públicas ou secretas, possa,_ quando legítimo, ser
rrlodifiéãdo para satisfazer a nenh:uin acordo político em qualquer esfera.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, contamos -com
o bom-senso de todos os Par<:.s aqui, no Senado
Federal, para honrar seu voto e,_ prindpalmente,
o trabalho que tem esta lnstituição de lutar pela
dignidade do voto como instrumento aferidor das
deliberações nesta Casa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, espero, como
espera a Nação, possamos cumpri-lo, aqui, com
toda a ftrmeza e com toda a determinação, agindo
com toda a lisura, impedindo que qualquer desprestigio possa _acontecer para com o Senado
da República, em qualquer momento em que haja
modificação de resultados legitimamente verificados, sem nenhuma faJta, em qualquer momento,
seja na discussão como no encaminhamento dos
trabalhos.
Portanto, esta nossa observação faz parte dos
nossos trabalhos, porque estamos certo de que,
neste momento, procura-se também dificultar o
funcionamento bicameral, na busca do funcionamento unicameral. Estamos seguro de que o funcionamento bfcameral do Congresso Nacional
traz benefícios, sobretudo para os Estados pequenos, igualando-os.aos Estados grandes. No entanto, para que possamos garantir este funcionamento, é predso firmeza nas decisões, que haja
honorabilidade quanto aos procedimentos de votação, aos procedimentos de verificação de voto,
de acordo com a realidade, de acordo com fatos,
de acordo com a razão, que é a primeira autoridade em todos os atas dos homens póbllcos.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta
é apenas uma observação, porque estamos convictos de que todos os no_ssos Pares estão preocupados c_om a dignificação, a elevação e o prestígio
desta Câmara Alta.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDEI'I'TE (Lourival Baptista) Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides, como Líder do PMDB.
O SR. MAORO BEI'IEVIDES (PMDB- CE.
Como Líder)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Praticamente, estamos chegando ao término
da presente sessão extraordinária, convocada por
V. Ex!', para apreciação de duas matérias inseridas
na Ordem do Dia. A primeira delas é o Projeto
de Lei da Câmara dos Deputados n' 28, de 1987,
"de ini~iativa do Senhor Presidente da República,
que autoriza a realização, em caráter extraordinário, de operações de .crédito a conta e risc::o
do Tesouro Nacional, e dá outras providências".
Sabe V. Ex", Sr. Presidente, que desde _ontem,
quando a matéria aqui chegou, remetida pela Câmara dos Deputados onde tramitou e obteve a
chancela de todas as agremiações partidárias, temos discutido a proposta do Senhor Presidente
e buscado, sobretudo nos deh 1.es, nos esclarecimentos, elucidar todos aqueles pontos pcl.êmicos
do projeto encaminhado pelo Primeiro Manda·
tário do País. Ontem mesmo, váriaS emendas fo-
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ram apresentadas à proposição, na tentativa, sem
dúvida. de aprimorar o seu texto, inquinado, aqui,
por determinados Senadores, do vfcio irremediável da inconstitucionalidade. Tudo isso foi contra-

ditado pelo eminente Relator, nobre Senador
Mansueto de Lavor. Representante de Pernam-

buco nesta Casa.
M final da sessão de ontem não se conseguiu

votar a proposição, pela proclamada inexistência
de quorum neste plenário. Convocada para hoje
nova sessão do Senado Federal, nestes óltimos
instantes que antecedem o encerramento da presente etapa de nossa Sessão Legislativa de 1987,
constatamos a mesma insuperável dificu1dade; o
número apurado na verificação de quorum, solicitada pelo nobre Senador Divaldo Suruagy, foi
insuficiente para permitir a deliberação desta Casa
do Parlamento brasileiro em tomo desta importante matéria.
Entendi oportuno vir à tribuna, na condição
de lfder em exerdcío da Bancada do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro, para transmitir o meu veemente apelo, patético até, àqueles

Companheiros que, discordando da matéria, têmse arrimado no recurso extremo da verificação
de quorum, inadmitindo que Estados e Municípios se favoreçam com a rolagem das suas respectivas dívidas internas. Aliás, ofereço ênfase à
ressalva em relação à dívida interna, porque a
dívida externa, em face de decisão da Câmara
dos Deputados, não será alvo da apreciação no
bojo deste projeto encaminhado ao Senado pelo
Senhor Presidente da Repúblfca José Sarney.

O Sr. Divaldo Suruagy- Pennite V. Ex' um
aparte?

O SR- MAGRO BEI'IEVIDES bre Senador.

Ouço o no-

O Sr. Dlvalclo ·suruagy - V. Ex>, um dos
patrimônios desta Casa, argumenta com muita
felicidade a preocupação maior que deve dominar
todos nós, possibilitando o Governo Federal sanear as fmanças dos Estados e Municlpios deste
País. Como wna conseqoência das dificuldades
financeiras tremendas que o Brasil enfrenta, ob-viamente esse débito e essas dificuldades se estenderam aos Estados e aos Municípios. O Governo Federal tem a obrigação de socorrer as Unida·
des Federativas nesta fase difícil que estão a viver
e a atravessar. Poderíamos voltar a discutir os
aspectos constitucionais que foram feridos por
este projeto desde o seu nascedouro, quando foi
encaminhado à Câmara dos Deputados, quando,
na verdade, deveria ter sJdo encaminhado ao julgamento do Senado Federal Porém, não vamos
entrar nesses méritos legais que, conforme V. Brdestaca no seu brilhante pronunciamento, é o
lado preocupante, com milhões de brasileiros que
estão a viver dificuJdades graças aos problemas
financeiros que os Estados e Municípios estão
a atravessar. Dizia eu, num aparte ao nobre Senador Chagas Rodrigues, que nós que fazemos do
Partido da Frente überal não somos contrários
ao projeto - estamos sendo contrários quanto
à velocidade com que ele está sendo aprovado.
Um projeto de tal magnitude, que implica no movimento de bilhões e bilhões de cruzados, merece
um estudo mais profundo, mais actJrado e que
todas as dúvidas sejam dirimidas, tanto que ~o
estas as dúvidas que me dominam e gostaria de
transferi-las também para o espirita de V': Ex•
Q.Jais os Estados e Municípios que serão benefi·

dados ~m essas medidas propostas? Qual o
montante das dívidas de cada um, discriminando
o cronograma de vencimentos da divida ~a
e da dlvida externa dos Esllldos? Qual a ongem
e a destinação das dívidas contrafdas? Quais os
credores de cada dívida? Quais os encargos financeiros da referida dívida e quem os contrata?
Quais as condições das operações de crédito a
serem contratadas? Quais as fontes de custeio
do Banco Central? Qual o montante atuaJ dos
limites a que se refere o Item 22, do art. 19 do
Decreto n"' 1.312, e suas alterações? E. o_ que
é mais preocUpante nob~ Senador Ma_uro Benevides: quais as atividades a serem financaadas com
as operações de crédito a s_erem contratadas c::om
o aumento de 22 bilhões de dólares, embutidos
no art. 4"' do projeto de lei interno? Gostaria que
V. Ex', com a responsabilidade da Uderan~a ~o
Partido do Movimento Democrático BrasileirO
neste instante, mantivesse cont:ato.s com as autoridaes fazendárias do País e, na sessão que prova~
velmente acontecerá na noite de hOje, nos informasse nos dirimisse essas dúvidas. Confesso que
estou ~ente preocupado com as implicações
da apro\ração deste projeto, com tal velocidade
que se está tentando implantar aqui, neste momento, no Senado Federal. São_ estas as dúvidas
que deixo com V. Ex'
O SR. MAGRO BEriEVJ.DES- Nobre Senador Divaldo Suruagy, não há dúvida de que estas
questões, agora suscitadas por V. Ex', poderão
ser aclaradas meridianamente pela equipe que
integra o Ministério da Fazenda e assessora diretamente o Ministro Luiz Carlos Bresser Pereira.
Recordo a V. Ex" que, durante toda a tarde de
ontem, permaneceU: no Senado Fedeial, acompanhando, pari passu, a votação que aqui se prcr
cessava, o Dr. Andrea Ca1abi, que se propôs a
oferecer, não apenas a V. EX" mas, igualmente
a todos os Senadores que o desejassem, maiores
esclarecimentos _em tomo da matéria. S. S• aqui
esteve horas_ a fio, exatamente naquele desejo fir~
me, cla-rO, denrudo, de oferecer ao Senado Federal
todas as informações reputadas indispensáveis
pel_os Srs. S_enadOres.
_ -
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ra, ao término desta sessão, o Dr. Andrea Calabi
estaria no Gabinete de V. Ex' e lhe forneceria,
com absoluta precisão, todos aqueles dados que
dissiparão as dúvidas que ainda remanescem no
seu lúcido espírito.
Um Governo como o do Presidente José Sarney, com o qual V. EJr- está comprometido, iii.clusive para oferecer-lhe o suporte político-parlamentar, nesta fase de transição democrática, tem
o dever de colocar à disposição do Senado Fede-ral e da Câmara dos Deputados todas as informações juigadas imprescindíveis à tramitação de
qualquer matéria.
Eu me permitiria ressaltar a V. Ex", nobre Senador Divaldo Suruagy, que reclama, com justa razão, daquele açodamento com que o Congresso
está votando esta matéria, que o Senhor Presidente da República, se não dedicasse a esta Casa,
Casa onde Sua excelência pontificou e se desta~
cou, pelo seu talento e pelo seu espírito público,
se Sua Excelência não tivesse tanto apreço ao
Congresso NadOnaJ, sabe V. Ex\ O Chefe da Nação utilizaria a figura abominável do decreto-lei;
e por dispor sobre matéria financeira, poderia editá-lo, disciplinando todo este conjunto de medidas
que exaustivamente estamos a -discutir, na Câmara dos Deputados até ontem pela manhã, e, a
partir de ontem à tarde, no Senado_da República.
Um Governo que busca transparência, um Governo qu__e deseja ação clara, como o do Presidente José Samey, jamais se_ esquivaria, como
fez agora, de maneii'a muito nítida e Iniludível,
jamais se escusaria de mandar para apreciação
do Congresso Nadonal uma proposição dessa
magnitude. Se quisesse- fazê-lo, subestimando a
participação do Congresso, evidentemente, bus·
caria no decreto-lei o remécijo que o ampararia,
para defiiur-o ·refinanciamento da divida dos Estae
dos e Municípios.
O Sr. João Lobo-- Permite V. Ex' um aparte?
O SR- MAGRO BEriEVJ.DES - Concedo
o aparte ao nobre Sencfdor João lobo.

O Sr. João Lobo- Eminente Senador Mauro
Benevides, voU pasSar por cima da apreci~ção
O Sr. DivaldÓ Suruagy- V. Ext me permite de certos defeitos e certas ilegalidades que eLvam
um aparte?
·
este projeto que velo para esta Casa, pela tramiO SR. MAGRO BEriEVJ.DES-Com Imenso tação errônea que ele teve, desde o primeiro mcr
menta._ Ele derroga uma prerrogativa constituprazer.
donal desta Casa e não poderia nuJ!_ca vir da
O Sr. Divaldo Suruagy - Estou tomando
Câmara dos Deputados, para cá. isto é uma cassaconhecimento neste instante, através de V. Ex~ ção sumária; breve, votaremos tambéfn __? unicade que o Dr. Andrea Calabi encontrava-se aqui, meralismo, vindo da Câmara para o Sehado. Era
à disposição dos Senadores. Em momento algum a parte que estava faltando, mas vou passm:_ por
chegou ao meu conhecimento essa informação
cima disto tudo, inclusive das dúvidas que o senae, se _chegou ao ·conhecimento do meu Partido, dor Divaldo Duruagy tão brilhantemente levantou
o Senador João Menezes não nos informou. Estou
há poUco, neste momento, invoco a qualidade
tomando conhecimento agora, e fico fE:liz em sade Senador que já foi, e ·a é, neste momento,
ber qüe houVe_ essa preocupação por parte do
o nobre Senador Mauro Benevides, para lembrarMinistério da Fazenda. Como S. s~ veio ontem,
lhe que as maiorias,..por várias vezes, podiam ~er
naturalmente poderá vir hoje prestar esses escla- emendado o nosso_ Regimento Interno._ Se nao
recimentos.
o frzeram foi pela consciência de que um dia essas
maiorias seriam minorias. Nunca quisernos tirar
O SR. MAGRO BEriEVJ.DES- Peneitamen·
a força e as prelrogativas de cada Senador desta
te. nobre Senador DivaJdo Suruagy. Se neste exato
Casa V. Ex' nobre Senador Mauro Benevides, foi
momento não se encontrasse na Câmara dos Deminoria nesta Casa e sabe que o Partido do Gover~
putados o Ministro Bresser Pereira, ali debatendo
com os Srs. Deputados a situação económica_ no tinha força para emendar o Regimento Interno
e fazer com que os projetas tramitassem JM-e.
e fmanceira do Pais. e p-resentes também aqueles
que integram o primeiro escalão da sua equipe _ mente, sem apelar para o que V. Ex' chamou
de decantada falta.de nómero. Tudo isso poderia
na Pasta das Fmanças, evidentemente que já agcr
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ter acontecido antes; se não aconteceu, foi porque
as maiorias tinham a consciência histórica de que

um dia poderiam ser minorias. Essa consciência
que teve o nobre Senador Mauro Benevides é
que invoco, neste momento. Essa maioria que
está insistindo na retirada de prerrogativas desta

Casa deve-se lembrar que um dia j>Oderá ser no-vamente minoria. Devo dizer ao meu nobre Sena-

dor que nunca votarei dimunuições de prerro-

gativas dos Senadores, dos membros desta Casa.
Esta Casa é .conhecida pela sua grande liberali-

dade em fornecer, em votar, mesmo em sessões
extraordinárias, que têm adentrado as madrugadas, as concessões, as autorizações de empréstimos para estados e municípios. Não vemos razão para que isso seja t.ifado desta Casa. Não
vemos razão para que se crie novamente um Ministro Plenipotenciário, um Supeiininistro da Fazenda neste País. Já que estamos numa fase de
democratização, de parlamentarismo, por que dar
este poder novamente ao Ministro da Fazenda?
Por que dar-lhe o poder de conceder empréstimos
a estados, municlpios e territórios, sem a audiência das Casas Parlamentares? Não vejo motivo
para isso. _Esta Casa nunCa rleQ'"ou autorização
neste sentido a qualquer estado ou município,
ao que eu saiba. Por que mudar esse processo?
É um processo que mostra que um Senador pode
interferir no rolo compressor das maiorias! Esta
é a minha principal objeção a este projeto. A outra
se essa questão era tão importante para o Dr.
Calabi, do Ministério da Fazenda, contudo, não
se pode, passar o carro à frente dos bois. Os
assessores do Ministério deveriam ter procurado
esclarecer aos membros desta Casã o alcance
de todas essas medidas. Não somos nós que de-_
vemos sa[r feito loucos atrás de assessores e de
tecnocratas que nos digam que efeitos essas me-didas acarretarão, depois que elas chegam aqui.
Este, o aparte que ofereço ao discurso do nobre
Senador Mauro Benevides.
O SR. MACIRO BEI'IEVIDES- Nobre Senador João Lobo, o aparte de V. Ext é, sem dúvida
alguma, de uma abrangência e amplitude verdadeiramente imensas.
V. Ext. primeiro, alega a manutençi!lo. das normas regimentais que disciplinam a convivência,
nesta CaSa, de Maioria e Mino da. N.é mesmo invoca - e acredito que V. Ext o fez em meu prol
- a circunstância de haver sido Senador em outra
oportunidade. Tive o privilégio de conviver, no
Senado da República, com uma das mais notáveis
figuras da atuaJ geração de homens públicos. que
foi o coestaduano de V. Ex' Senador Petrônio Portella, que dignificou e enobreceu a vida pública
brasileira. Mas posso dizer a V. Ext nobre Senador
João Lobo, que Maioria e Minoria que conviveram
aqui num regime autoritário, em que o guante
do arbítrio cassava mandatos, suspendia direitos
políticos, instaurava processos iníquos, com tudo _
isso convivemos nesta Casa. Ma:s nunca o relacionamento entre Maioria e Minoria e, o Presidente
da Casa, por ter convivido, nestes últimos anOs
com o Senado de hoje e o Senado de ontem,
poderá expressar também- na majestade si! ente
da cadeira presidencial, - o seu assentimento
e dizer que jamWs Minada e Maioria chegaram
a wn processo de radicalização e _como hoje o
fez o üder do PFL, o nobre Senador João Menezes, ao pedir verificaÇão até para o número mínimo de Senadores presentes a esta Casa, onze,

lj
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exigido para a abertura de nossos trabalhos. Não
tenho conhecimento, nobre Senador João Lobo,
de que nos oito anos de Senado, de 75 a 83,
onde pontificavam Petrônio Portella, Franco Mootoro, Paulo Brossard e tantos outros. esses processo de radicalização na disputa entre Maioria
e Minoda chegasse ao auge de não se admitir
que se abrissem os trabalhos. E aqui cada Senador - lançando mão das suas idéias, das suas
propostas, das suas mensagens, umas de conteúdo nacional, outras de conotação regional- discute os problemas do povo. Verificação havia, sim,
s matérias PoJêmlcas ao se iniciar a votação da
Ordem do Dia, mas nunca para se constatar a
existência de quorum na abertura dos trabalhos!
No que se relaciona à infoirnaçâo de V. ~
de que se pretende oferecer ao Ministro Bresser
Pereira poderes discricionários "até, transformando-o num ministro todo-poderoso, diria a V. EX'
que este superpoderoso gestor das finanças é
um homem que atende, em cinco dias apenas,
à convocação da Câmara dos Deputados. Vem
discutir com os legisladores que têm assento na
outra Casa do Congresso problemas da conjun- tura econômico-financeira, oferecendo -os esdarecimen_tos, os dados, as informações que têm
por objetivo precípuo e1ucidar todas essas questões e permitir que os Parlamentares, que integram aquela Casa, ou nós, que pertencemos ao
Senado Federal, conheçamos as dificuldades vividas pelo Brasil no presente e histórico momento.
O Sr. Alfredo Campos- V. ~me concede
um a"parte, nobre Senador Mauro Benevides?
O SR. MACIRO BENEVIDES -

Concedo

o aparte ao nobre Senador Alfredo Campos.
Õ--Sr. Alfredo Campos- Nobre Senador
Mauro _Benevides, Líder do meu Partido, quando
ocupava a cadeira que V. Ex"-neste momentO ocupa, qliãi'lâo era Uder do PMDB e do Governo,
verberei várias vezes ó cacoete, a mania de o
Executivo enviar para cá, à última hora, ao apagar
das luzes da sessão legislativa, projetes muito importantes para que esta Casa e a outra discutissem, sem o tempo necessário para uma melhor
afirmação sobre a matéria. Neste sentido, cheguei
a apresen:taremendas a este projeto que estamos
discutindo, na sessão passada, inclusive a minha
emenda foi a única aceita pelo Relator, e que
arguí a inconstitudona1idade do arl 5" do projeto
em tela. No entanto, nobre üder, fui vencido pela
brilhante argumentilção-deV.-Er, no sentido de
que nãO deverfamos emendar este projeto, mesmo havendo uma inconstitucionalidade tão flagrante no art. 5". E por que n"âo deveriamos emendá-la? Porque não existe mais tempo para a Câmara dos Deputados analisar esta emenda, mesmo sendo uma emenda supressiva, ela teria que
voltar à Câmara dos Deputados. Achei que não
deveriamos apenar tantos governos, tantos estados, tantos funcionáriOs públicos, tantas obras,
enfim, apenar os Estados da Federação brasileira.
Por isto, comprometi-me com S. Ext, e a minha
atitude jamais seria outra, no sentido de ~star junto
com o PMDB, o meu partido, afmado com a Uderança que escolhemos e que aqui está representada por V. Ext _No entanto, nobre Senador Mauro
Benevides, va1e este aparte como um alerta ao
Governo Federal, ao EXecutivo, no sentido de não
perpetrar mais esses absurdos que vem perpe-
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trando, não somente o atual Governo, mas o E;xecutivo, que, de há muito e muito tempo, vem
enViãrido a esta Casa, -na últimã. hora, na- Undé-cima hora, projetas tão importantes, não dando
tempo nem à Câmara dos. Deputados nem ao
Senado da República de discutí-Ios com profundidade. Hoje, estarei na sessão das 18 horas e
30 minutos retirando esta emenda e vou solicitar
ao Plenário que aceite esta retirada. para que o
projeto se transforme em lei e suba à sanção
PresidenciaL No entanto, Senador Mauro Bene-vides, entendo que não era matéria de projeto
de lei. O Executivo não deveda ter enviado esta
ter deixado para um projeto de resolução do
Senador Fernando Henrique Cardoso, que substituiria, muito bem, este polêmico assunto, nesta
hora, nesta Casa. Irei emendar este projeto de
resolução e solicitarei apoio a todos os Srs. Senadores da Aliança Democrática, nobre Líder do
PMDB, porque é obrigação que o PMDB tem,
nesta Casa, para com o Governo, esta obrigação
se estende no mesmo ·diapasão, se estende com
a mesma força aos membros do Partido da Frente
Uberal que integram a Aliança Democrática. É
necessário, no momento em que se aprova um
projeto do Governo Federal, que a Aliança exista
nesta Casa. Não só o PMDB, mas a Frente Liberal,
também, responda ''presente" a este anseio do
Governo Fe-deral, a este anseio de todos o Governos Estaduais, a rolagem da dívida. É evidente,
e gostaria de ter mais tempo, também é evidente
que, não tendO este tempo, não serei eu quem
vai apresentar obstáculos à aprovação desta matéria, encarecendo ao Presidente José Samey, encarecendo ao Executivo vete este artigo absurdo,
inconstituciorial, o art. 5 9, que contraria flagrantemente a nossa Carta Magna. No instante em que
wimos enterrar esta Constituição atual para erigir
outra ConStituição, e que deva ser respeitada por
todo_s os brasileiros, não poderíamos, definitivamente, desrespeitar a Carta que ainda não foi
enterrada, que existe e que deverá ser GUmprida.
O SR. MACIRO BEI'IEVIDES -

Muito grato

a V. Ex', nobre Senador e sempre Líder Alfredo
Campos, figura preeminente desta Casa, que, tecendo essas considerações, merece já e agora,
mais uma vez, o nosso aplauso e o louvor pelo
seu gesto de eXtrema largueza e compreensão,
admitindo a retirada- de sua emenda para que
a matétia,já apreciada na Câmara dos Deputados,
não retome àquela outra Casa do Congresso, por
ser esse o entenclimento das duas Assessorias,
a da Mesa do Senado e da Mesa da Câmarci dos
Deputados.
Diria a V. Er, nobre Senador Alfredo tampos,
que há comPanheiros com os quais se diScutiu
a matéda, chegando-se à evidência de_ que, mesmo isoladamente, a resolução subscrita pelo nobre Líder Fernando Henrique Cardoso não seria
bastante para permitir essa rolagem das dívidas
dos Estados e Munidplos, porque dispondo sobre
matéria financeira, embora competente o Senado
para isso, a iniciativa do projeto deveria caber
ao Poder Executivo, mas isso seria uin preciosismo de natureza jurídico-constitucional, e eu,
apenas um modesto Companheiro àe V. Dx', não
me revestiria de autoridade bastant~ _para discutir
o tema com o Presidente da Comissão de COnstituição e Justiça do Senado Federal. Essa referência também é uma homenagem que presto

ao seu talento, à fulgurância de sua inteligência,
à sua competência e à atuação que agora se inicia
como Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça, já que, como Líder, V. Ex' teve a consagração durante dois anos de_ trabalho proficiente,
em defesa dos ideais democráticos, do fortaJecimento do nosso Partido e da pr6pria Federação.
O Sr. João Lobo- Permite V. Ex' outrO- aj>ai--

te?
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O SR. MACIRO BENEVIDES- Volto o apar-

te ao eminente Senador João Lobo, que me está
honrando com o retomo à intervenção no meu
pronunciamento.
O Sr. João Lobo- Nobre Senador Mauro
Benevides, serei breve, porque fico tão encantado
com o discurso de V. Ext, mestre, e ilustre, que

temos aqui no Senado Federal, que não gostaria
de perturbá-lo mais. Num tempo de Constituinte,
quando todo este País se arregimentã esta Consti-

tuinte soberana, este Senado não pode dar o
exemplo para o próximo ano, para as próximas
perações, para as próximas Jeglslaturas que a
Constituição deva ser atropelada, como está sendo, neste momento, com esse projeto que estamos discutindo. Não é posível.que seja um anseio
do Poder Executivo, do Governo; não é possível
que seja anseio deste Governo, homem formado
dentro desta Casa, retirar prerrogativas constitucionais desta Casa. Não posso aceitar que isto
seja verdade. Nunca um Presidente, como o Presidente José Samey, de formação parlamentar,
criado no Parlamento brasileiro, possa aceitar que
se derroguem prerrogativas que são nossas. É
a única coisa que o Legislativo tem. Somos o
·braço desarmado do Poder, só temos essaS prerrogativas de poder fazer va1er a lei a nosso favor,
os regimentos, a Constituição. Não acredito que
num momento como este seja intenção de ho-mens, como V. Ex!', Senador Mauro Benevides,
homem criado no Parlamento brasileiro, aceitem
que se force, que se atropele a Constituição apenas para atender alguns reclamos de dinheiro,
mais rapidamente, talvez, 15, 20 ou 30 dias, porque a qualqUer momento- este Senado pode ser
convocado extraordinariamente para apreciar,
com vagar, com calma esta lei. Todos estamos
aqui. A Constituinte vai continuar funcionando,
apesar de o Senado e a Câmara entrarem em
recesso; a qualquer momento atenderemos a
uma convocação, para votar isso que V. Ex!' atende
que é tão urgente. Não considero a matéria tão
urgente, tão sangria desatada, como está sendo
proposta neste momento. Já disse a V. Exl' que
o homem é uma coisa relativa, o bem e o mal
são coisas relat:Nas._ Só será o be.m para certos
Estados, para que lado do_ Estado isso será um
bem? Dar dinheiro aos Goverriaâores, aos Municípios. Para que lado é o bem? No meu Estado,
para o meu lado, dar dinheiro ao Governador é
um mal (risos), porque ele está massacrando a
metade do Estado. Perdemos uma eleição por
menos de 1,2% votos, um pOuco menos de 1,2%
e todo o PFL está sendo massacrado, demitido,
perseguido; os funcionários públicos estão sendo
demitidos com aviso prévlo..Então, é o bem, neste
caso, para a metade do Estado do Piauí, para
o PMDB, mas é o mal para a outra metade ou quase a outra medate - que é o PFL. Então,
essas coisas são muito relativas, Senador Mauro
Benevides, meu üustre mestre e guru - usando

as palavras do meu ilustre amigo Divaldo Suruagy.
Vamos deixar essas questiúncu!as menores para
outro ambiente. O que lamento é que se esteja
atropelando prerrogativas dos· Senadores. Nós,
Senadores, sempre pudemos fazer valer a nossa
presença nesta Casa, só uma pequena minoria
contra o rolo compressor das mruorias. I:: lamentável que parta de um Partido, como o PMDB,
que mais usufruiu nesta Casa dessa valia que
têm os Senadores,_ regimentalmente, aqui dentro,
pai-a querer atropelar este Regimento. Agradeço
ao ilustre Companheiro o aparte que me pennitiu
dar.
OSR. MAURO BENEVIDES- Nobre Sena·

dor João Lobo, antes de mais nada os meus agradecimentos_ a V. EX' pelos conceitos que emitiu
em tomo do meu trabalho na vida pública, da
minha atuaçáo como Senador, do meu retomo
a esta Casa. Realmente, estamos neste momento
lutando contra a inexorabilidade do tempo. Dentro
de algumas horas estará encerrada uma etapa
do Primeiro período desta Sessão Legislativa.
Conseqüentemente, se esta matéria não for aprovada até à meia-noite de hoje, vamos ver fluir
um espaço de tempo superior a 30 dias - que
é o prazo de recesso do CongresSo Nacional -,
quando se voltará a discutir e votar esta matéria
que vai favorecer os Estados e Municípios brasi-
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minha confiança e o desejo sincero de que esta
Casa prossiga sempre, no uso das suas prerrogativas e das suas atribuições. desempenhando
importante papel de Câmara revisOra que sempre
desempenhou ao longo dos trabalhos republica~
nos.
Sr. Presidente, também associo esta palavra
àquelas que já foram proferidas neste período
de encerramento, achando, inclusive, que eSta é
a oportunidade adequada, porquanto na sessão
notuma, sem dúvida nenhuma, prevalecerá essa
votação em que entram as operações a· risco do
Tesouro Nacional, de dizer dessa alegria que
constitui Para niim conviver neste Plenário com
mestres e pessoas da maior expressão intelectual
e do conhecimento político mais profundo de toda a grande Pátria brasileira.
Sr. Presidente, sinceramente,_com todas as for-

ças da minha alma, que este Senado prossiga
sendo aquele Organismo que representa, por assim dizer, o Conselho dos Anciãos que faz com
que este País encontra no regime bicameral a
certeza de que decidimos não sOmente aoS-iffipulsos das paixões, das manifestações estaduais ou
populacionais, setoriais, regionais, mas também
no sentido do respeito que se deve ter a cada
Unidade da Federação, a cada parcela que integra
este grande País.

leiros.

Entendo o estado de espírito, revelado por V.
Ex' no que concerne às suas preocupações em
relação ao seu Piauí, mas o eminente Governador
Alberto Silva, utilizando os ~ecursos da rolagem
da dívida, terá que fazê-lo dentro daquela planificação rigorosa, correta, aplicando em favor de
investimentos, recompondo, de certa forma. os
en-cargos essenciais do Estado, e não acredito
que S. Ex' possa fazer uma aplicação inadequada
desses recursos que lhe serão destinados pelo
GOverno da República.
Sr. Presidente, nobre Senador Lourival Baptista,
a minha presença na tribuna hoje, como üder
em exercido da Bancada do Partido do Movimento Democrático Bras~1eiro, é exatamente para
marcar a minha posição de apelo, como disse
no início, Patético, aos Companheiros do Partido
da Frente Liberal, a todos aqueles que, integrando
as outras forças políticas, que são representadas
no· Senado Federal, possam oferecer o apoio e
a solidariedade _a esta matéria, a fim de que ela,
aprovada.-seja submetida à sanção do Senhor
Pr7'idente ~a República (Muito bem! Palmas.)

Somente aqui, no Senado, o Amazonas, o pe..
queno Amazonas, demograficamente tão exíguo,
num ·contraste essencia1 com a sua grandeza territorial, se sente em nível de iguaJdade com outros
Estados da Federação, onde o aglomerado popu~
lacional passa a constituir, por assim dizer, um
verdadeil:o contraste com aquela Região que tenho a honra de representar. E que este Senado
prossiga sempre, nesse regime de verdadeira paridade legislativa, sendo um organismo em que
todos os direitos, todos os princípios constitucionais, todas as Prerrogativas inerentes a cada
parcela da Federação sejam defendidos e expendidos, e que cada Senador da República, o Repre-sentante de cada Estado.

seja

ele da pequenina

Rondônia, ·seja ele do Acre, seja .ele do poderoso
São Paulo, de Minas Gerais ou do Rio Grande
do Su1, igualados pelas mesmas prerrogativas,
neste sistema, e venha a construir, dentro da [.e..
gislação, aquele plantel e aquele organismo tão
precioso que é a legislação de justiça, de equilíbrio, de identificação, de unidade e de engrandeclrnento do nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - ··
As minhas saudações, Sr. Presidente. (Muito
Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo Mello.
beml)
O SR. A!JREo MELLO (PMDB - AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Breves serão as minhas palavras neste encerra·
mente de período, que corresponde a um vereia~
deiro prirrieiro volume de atividades parlamentares desta Augusta Casa.
Não seria outro propósito meu, Sr. Presidente,
desejando ser o mais breve possível, inclusive na
formulação das palavras que desejo proferir aqui
neste plenário, que não o de encerrar, não com
chave-de-ouro, mas com uma simples chave de
áureo, esta sessão, este período tão importante
e traduzir, através da tribuna que me foi delegada
pela população da minha Terra, a expressão da

Durante o disc(.ll'SO do Sr. Áureo MeDo o

Sr. _Lourival Baptista deixa a aideira dll Presidência que é ocupada Pelo Sr. Frandsco Rcr

Demberg.

----- -

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. L.OCIRIVAL BAPTISTA- (PR.
-SE. Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Somente há poucos dias, indo a ~or,
tomei conhecimento do falecimento do PfO..
fessor HéHo Simões, aos 77 anos, fato que

'

1398

entristeceu não somente os seus inúmeros

amigos, dentre os quais me incluo, como
todo o povo baiano, que o estimava,
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rava e plaudia.

DOCCU>!ENTOA QUE SE REFERE OSR.
LOURIVAL BAP71STA EM SEU PRONUNCIAMENTO

A Tarde _:_ Sexta-feira, 29 de maio de 1987.

Formado em Medicina, o Professor Hélio
Simões exerceu a clínica e publicou, em ~

E!XICAÇÃO

vistas científicas, diversos artigos sobre tt

Edlvaldo M. Boaventura

neurologia. tendo, ainda, se submetido a con~
curso, na Faculdade de Medicina, o último
dos quais, que também venceu, para Profes~
ser Catedrático de Cfnica Neurológica.

HÉUO SIMÕES E OS
ESTUDOS PORTUGUESES

Todavia, em virtude de sua extraordinária
cultura humanística, o Professor Hélio Si-

mões, convidado que foi para reger a cátedra
de Uteratura Portu91:1esa. integrou-se na Faculdade de Filosofia da Bahia, fundada por
Isaias Alves.
Lecionou, também, Estudos Brasileiros, na

Escola de Belas-Artes.
Além de exercer a Diretoria da Faculdade
de filosofia dirigiu, igualmente, o InstibJto
de Letras e o Departamento Cultural da Uni·
versidade Federal da Bahia (UFBa).
Em dez~mbro de 1945 foi eleito para a
Academia de Letras da Bahia (Cadeira n<~ 15 ),
cuja presidência posteriormente ocupou.
Pertenceu ainda à Academia de Qências
de üsboa, ao Instituto de Cultura Hispânica,
de Madri, e diversas outras instituições culturais, dentro e fora da B.ahia.
Consagrado orador e aplaudido conferencista, o Professor Hélio Simões deixou uma
vasta obra literária.
Relembro, nesta oportunidade, que o Professor Hélio Simões foi um dos examinadores quando fiz o vestibular na Faculdade de
Medicina da Bahla.
O seu desaparecimento enlutou a Bahia,
constituindo uma perda. irreparável.
Com imensa saudade, associo-me às homenagens que lhe foram tributadas na Academia de Letras da Bahia e no Conselho
Estadual de Cultura, quando, em nome des~
sas duas instituições, falou o Professor Oáudlo Veiga, enaltecendo a personalidade e a
atlvidade desenvolvida pelo Professor Hélio

Simões.
Tainbém, nesse sentido, requeiro a incorporação ao texto dessas concisas considerações do artig_o anexo de autori_a do escritor
Edivaldo M. Boaventura, "Hélio Simões e os
Estudos Porblguéses", diVUlgado pela ATarde. em sua edição de 29 de maio de 1987.
Não poderia deixar de registrar o faledmento do Professor HéUo Simões - como
freqUentemente tenho feito menção espedfica a personalidades, probJemas e episódios
ligados à Bahia - em face das vinculações
que me ligam à Bahia e ao seu povo, devendo
ressaltar a minha formação escolar e acadêmica, onde consolidei um vasto círculo de
amizades.
Flllalizando, transmito, através deste pronunciamento, à sua Exn:l' esposa, Srt M<:ria
AugUSta Simões, e seus filhos, as expressoes
de minha bisteza e profundo pesar. (Muito
bem! Palmas.)

Como bem assinalou Jorge Amado, em "Bahia
de Todos os Santos: guia de ruas e mistérios,
Hélio Simões é o poeta ilustre, o médico, o professor, o fomentador de estudos literários, o homem
da Universidade, do intercâmbio cultural luso-brasileiro, com tantos e tamanhos serviços prestados
à Sabia, ao Brasil, à cultura... " Nessas justas homenagens que lhe são prestadas pelo seu desaparecimento, especialmente a Acad~mia de Letras
da Bahia, destacam-se o brilhante orador, o professor de marcante presença na Universidade, o
criador do Instituto de Estudos Portugueses, o
poeta modernista e o excelente companheiro.
Oralidade e balanldade
Hélio Simões seguiu a tracUção da oralidade

baiana, que é uma das vertentes de nossa inteligência, ao lado da ironia, como bem obse[Vou
WJison Lins. Hélio integrou e dominou a tradição
da comunicação oral. Corno consagrado orador,
falou inúmeras vezes em grandes festas. No culto
ao poeta maior, na passagem do préstito cívico,
comemorativo do primeiro centenário, em 14 de
março de 1947, orou junto à estátua de Castro
Alves. Na posse de dom Avelar Brandão Vilela,
em 1971, foi~lhe concedido o privilégio canónico
de ser ouvido na catedral, saudando o novo bispo.
No Gabinete Português de Leitura, durante mWto
tempo ensinou a ler em público, é o depoimento
de uma sua· antiga aprendiz, Leda Jesuíno dos

Santos.
A sua palavra era também .instnunento de aproximação entre povos innãos. Dela, quantas vezes
se seiViu para ser não somente o professor de
literatura Portuguesa, mas, também, uma espéde de plenipotenciário acadêmico da Universidade Federal da Bahia junto às classes cultas
de Portugal. Com a palavra e pela palavra, Hélio
era bem aquele tipo de mestre introdutor de ou•
tras culturas. O seu esforço de aproximação contfnua-·entre baianos e outros povos fez dele wn
conspfcuo intennidiário. Sabia fazer, promover e
sugerir tanto a vinda à Bahia de eminentes personalidades lusas, como a ida a Porb.igal de outros
tantos brasileiros ilustres. Hélio possufa o sentido
ciq>lomátlco dos cantatas culturais e estava sempre pronto para estreitar laços entre representantes de Portugal.

Presença na universidade
A figura de HéUo Simões está obrigatoriamente
associada à Universidade. pelo seu verbo, pela
sua presença marcante, pela lhaneza no trato acadêmico. De certa fonna, a CJniversidade era o ~u
reino. Estava presente em todos os momentos
em que ela precisasse de um homem de talento

para falar por eJã com eloqüência e elegância".-SaudoLi Leopold Senghor, presidente do Senegal,
saudou igualmente Pedro Calmon, quando completou 80 anos; naquele belo improviso - que
era o seu forte - , onde se referia com carinho
e emoção ao Pedro Calmon menino e moço.
Lembrava Hélio a contribuição do_ reitor da então
Universidade do Brasil par.;~ instalar a <Iniversidade
da Bahia, naquela tarde a mais luminosa que já
tivemos. A imagem é retumbante e vale a pena
resumi-la. Na mecUda em que o sol se punha,
recordava Pedro Calmon, e se ademava por trás
da Dha de ltaparlca, lançando os derradeiros raios
verrnelllos de luz, naquele mesmo momento a
Universidade ia surgindo, la nascendo... -. _ _
A condição de decano dos professores de literatura Portuguesa, as visitas a Portugal e as freqüências aos congressos e colóquios deram-lhe
uma certa dimensão internacional no mundo lusofalante. Mas, 'na Universidade, ele fundonou como assessor cultural do mais alto nível, quer no
reitorado Edgard Santos, onde foi decisiva sua
participação no IV Colóquio de Estudos Luso-Brasileiros, quer como diretor do Departamento Cultural, na gestão do reitor Albérico Fraga. Porque
acompanhava a vida da Universidade com interesse pôde prefaciar os pronunciamentos do fimdador da UFBa. Afirmações e testemunhos, publicadas em 1971, nos 25 anos:

Instituto de estudos
portugueses
Cómo desdobramento da sua cátedra de Língua e Uteratura Portuguesa, fundou o InstitUto

de Estudos Portugueses, na antiga Facul~ade de
Filosofia, reunindo documentação, convidando
professores e eruditos como Rodrigues Lapa, Alberto Pimpão, Adolfo Casaes Monteiro e principalmente Hemani Cidade, professor catedrático da
Universidade de Usboa, que aqui publicou a Defesa perante o Tribunal do Santo Oficio, do padre
Antônio Vieira, em dois tomos, em 1957, e Portugal histórico e cultural, ern primeira edição. Quando a reforma universitária suprimiu as entidades
binacionais, o)nstiMo foi reinstalado no Real Gabinete Português de Leitura. Na inauguração, Edgard Santos teve uma frase muito feliz: "Este marco de devoção e amizade..."
Modernismo

ná Academia

Na academia, que tanto ilustrou, Hélio foi desde
o início, segundo consta e eJe mesmo narrava,
elemento de reconciliação, unindo as facções separadas quando da sua entrada no Soda1ício. A
sua eleição trouxe as partes antagónicas à obrigação maior da companhia - a convivência acadêmica. Muito tempo depois, foi presidente no biênlo
1979/1981.
Hélio foi um dos primeiros modernistas a ingressar na Casa de Arlindo Fragoso, proveniente
do movimento Arco e Flexa e da Ala das Letras
e das Artes. Na apresentação da coletânea _?5
poetas da Bahia 1933/1968, editada pela Secretaria de Educação e Cultura, em 1968, é dito
que: Eurico Alves, Sosfgenes Costa, Dogofredo
Filho e Hélio Simões querem significar o que perdura do movimento modernista; na Bahia, da geração "Arco e Aexaj\ de outros tempos. Comparece com "Soneto lmperfe!tfssimo", aquele mes~,
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mo que Aloisio de Cmvalho Filho induiu, com

mais "CavaJinho de Judeu" e ·"Canção", na Coletânea de poetas baianos, editada pela Minerva,
1951. É: bem verdade que os participanteS de

movimentos e gerações chegam, não todos de
vez,. mas individualmente, às academias. Assim,
da revista Arco e Flexa, além de Hélio, a academia recepcionou Carvalho Fllho e Pinto de Aguiar.

Poeta místico e bíblico
Hélio partiu e nos deixou a lembrança de sua

presença serena, suave, viva e assídua, mas uma
herança espalhada. Onde encontrar os seus versos? Não tinha nenhuma preocupação com a administração de sua glória. Um grande talento, um

humanista, um homem da universidade, um homem realmente de letras, um grande "conversante", mas muito pouco se registrou e se deixou
registrar. Conviver e conversar valiam mais para
·ele do que escrever e publicar, observou Pedro
Moacir Maia. Ficou "Mar e outros poemas" {Salvador, Edições Ala n9 1O, 1941) como legado. Na
coleção da revista Arco e Flexa, alguns poemas
como "A resposta. das águas", "Pastora]", "Quando me vou por essas ruas", ''Yaracy". E na revista
da academia, mais recentemente, vinha colaborando no número 24, sete poemas; número 32,
"A tinguijada", trecho de um livro sobre costumes
e tradições das praias da Bahia, e no último número 34, "O anjo e a menina". Durante algum tempo,
dirigiu a seção de letras deste jornal A Tarde.
Sobre os escritores novos da Bahia, no final da
década de 20, assim Carlos Chiacchio situa e
caracteriza Hélio Simões: "É o emotivo da quietude, o sonhador da mansidão, o suavizador da
vida áspera, o tranqüilo, o brando, o leve fiXador
de delicadezas e doçuras. O seu misticismo é
definido já em mostras incontestáveis de indivi-1
dualidade. Será o nosso maior poeta mfstlco baia-.
no. É o que está destinado a nos revelar as feiç~SI
religiosas da arte pura. Um Presciliano que _escrê:'
ve versos... Quando alheado das notações bíblicas
do lirismo eterno dos cânticos dos cânticos, acontece_ olhar perto àe si mesmo, à. roda do que
lhe surge aos olhos, tangível, palpável, circundante, então aquele gosto do imaterial, do inefável,
do distante, se se lhe muda em acentos reaJísticos,
mas, ainda assim, modulados de enlevo e contrição."

Conviver e conversar
Orador, professor, intermediário de intercâmbio cultura], poeta, mas sobretud.o acadêmico, na
modéstia excessiva, na ausência absoluta de exibição, na presença costumeira, na palavra bem dita
e melhor pronundada Importa, aqui e agora, lembrar o bom companheiro. Convívio dos melhores,
que alimentava com a boa conversação; animando-a com um verso recordado, que soltava no
ar, ou enriquecendo-a com a melodia de um trecho musi~ que, relembrado, entoava. Sempre
gentil em tudo, a lembrar eventos que recriava
com a força de sua imaginação poética na bela
e saudosa forma do seu portuguêS bem falado,
quase que recitado.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
O SR. PRESIDErfiE (Francisco Rollemberg)
.:.:.:.. Concedo a palavra ao nobre Senador Rachid
Saldanha Derzi.
·
O SR. RACHID SAlDANHA DERZI (PMDB-

MS. Pronuncia o seguinte dlscurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O sr:-Nãscimento Brito, Diretor..Presidente de
um dos mais conceituados jornais do pals: o Jornal do BrasD, proferiu wna palestra para os empresários gaúchos no dia 18-6-87, transcrita na
edição de 19-6-87, que gostaria de dar como
lida na presente sessão, para que conste dos Anais
do Senado Federal~
- -Trata-se de uma reflexão sobre o papel do EStado e sobre os princípios liberalizantes que devem,
a nosso ver, nortear a elaboração da nova Carta
Magna.
Eis a íntegra do pronunciamento:
Porto_Alegre- O Diretor-Presidente do Jornal
do Brasil, M.F. do Nascimento Brito, afirmou ontem à noite a empresários gaúchos reunidos pelo
Instituto de Estudos Empresariais (IEE) que diante da crise que o país está vivendo "este é o momento de recolocar a Questão liberal, não como
mais uma teoria. como uma exumação histórica,
mas como uma questão de sobrevivência". Para
ele, "a prática liberal tem que começar aqui e
agora. CorilO uma aposta cOntra todãs as dificuldades", provocadas sobretudo pela voracidade do
Estado, que é autoritário e centralizador, "se apossa de tudo é gasta como quer".
Precisamos pensar seriamente sobre o que está
acontecendo em nosso pais - para encontrar
novos- rumos, e para não ceder à desesperança.
Este é um pais do qual se disse ser um deserto
de_ homens e de idéias. Mas isso não chega a
ser uma verdade completa. Aquilo, no Rio Grande,
na virada do século, correu muito sangue por
causa de home-ns e de idéias. Havia personalidades poderosaS que se apaixonaram por uma
forma de positivismo que encontraria a sui!i culminância no regime de 1964 -toda uma lingagem
que vai de Júlio de Castilhos a ErnestO Geisel,
passando no Borges de Madeiros e Getúlio Vargas.
Aqui mesmo, no Rio Grande, surgiu a reação
a essa filosofia que privilegiava demais o estado,
o homem providencial, o centralismo adminis-trativo, em detrimento da imaginação dos homens, da espontaneidade da vida social, de uma
saudável e necessária competição. O chefe dessa
corrente chamou-se naquela época, Gaspar da
Siveira Ma....J:;s, líder dos maragatos. E porque
havia divergência de princípios, entre essas duas
correntes, ensangüentaram-se os vossos pampas
coxilhas.
Não é uma disputa apenas brasileira, como é
óbvio: O filósofo Voltalr_e teve uma grande surpresa, no incío do século xvm. quando foi obrigado,
pela perseguição de um nobre, a passar da França
à Inglaterra. Saía do absolutismo de Luís XIV, e
foi cair numa Inglaterra onde o liberalismo já tomava impulso. Nas Let-tres Phllosophlques,
ele contou a história dessa surpresa de se encontrar num pafu de nomes livres.
A França-de Luís XVI foi o auge do absolustimo
- e, por causa disso, as contas públicas chegaram a um estado de descalabro ,parecido coro
o que estamos assistindo agora. Também foi o
auge da centralização. Nos sistemas de Luis XIV,
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progredia aquele que conseguisse 11!_S bOas graças
do rei- o conde ou marquês a quem era outorgãda ã eXploração deste ou daquele setor, deste
ou daquele empreendimento. Não podemos dizer
que não conhecemos o sistema.
Na Inglaterra, o liberalismo já tinha criado raízes
- e foi isso o que deixou Voltaire admirado e
invejoso. O sistema liberal não é uma invenção
dos teóricos, embora tenha tido os seus filósofos
Locke e Hobbes, por exemplo. A partir de um
certo momento, a vida social inglesa exigia que
o monarca saísse do centro dos acontecimentos
- e, por se opor a isso, Carlos I foi decapitado.
A prática e a teoria do liberalismo têm de_ andar
juntas. Na Inglaterra do século XVII, o mercado
já crescia o suficiente para exigir compradores.
Isso não se faz numa sociedade escravocrata.
Era bom para o sistema inglês que houvesse
uma classe média em ascensão- e que também
os operários começassem a dispor do poder de
compra.
O temperamento inglês, não sis-temático e
compeblivo por natureza, certamente ajudou. [)e..
pois disso é que vieram os teóricos, faJando de
direitos e obrigações iguais, que permitem o desenvolvimento da personalidade humana. Os ingleses acreditaram, intuitivamente, que a origem
da riqueza estava no trabalho- e não na outorga
de um cartório.
Os senhores dirão que isso é a lnglaterra. Mas
no Brasil de hoje nós temos prátiCas liberais, ao
lado da presença opressiva, ameaçadora, de um
Estado absolutista. Se nós estamos reunidos hoje
aqui é porque os senhores representam a existência de uma nova classe de empresários, que, com
todas as dificuldades de hoje, não aceitam o velho
vício brasileiro que é adonnecer nos braços do
Estado. Num artigo recente, o The Econoiidst
disse que o Brasil podia vir a ser uma Itália, pelo
dinamismo da sua classe empresarial; mas que
essa classe tinha os seus movimentos tolhidos
por um dos Estados mais constritores do mundo.
Já se escreveu suficientemente a história desse
Estado brasileiro, qUe desçeu quase pronto das
caravelas, antes que aqui houvessse povo ou naçãg. i! o velho Estado de raízes ibéricas e autoritárias, que viveu uma existência promíscua com
a instituição eclesiástica ~ o que não fez bem
a nenhum dos dois.
O curioso é que o liberalismo teve uma oportu~
nidade verdadeira nos inícios da nossa vida independente. EUclides da Cunha chegou a dizer que
o liberalismo foi o criador da nacionalidade brasileira . E tinha razão. O Brasil independente surgiu
mais ou menos na época em que Portugal tentou
sua modernização, pela mão de ferro do Marquês
de Pombal. É o momento em que afrouxa, em
Portugal, o controle da escolástica; em que se
desenvolvem os estudos científicos. José Bonifácio, antes de ser o Patriarca da Independência,
foi um seriísslmo ciehtista foi wn liberal. É sob
a sua inspiração que_ Pedro l vai adiante com a
independência, e- a versão econômii:a desse nosso primeiro liberalismo seria dada pelo VlSConde
de Cairu.
Já estava ali a combinação essenciaJ do liberalismo: não pode haver liberdade política sem liberdade.econômica, sem espaço para a livre empresa
Esse primeiro liberalismo bn~sileiro teve os seus
radicais- um Frei Caneca, inspirado na Revolu-

1400 Quarta-feira 1•
ção Frãncesa, para quem. a liberdade tem de ser
total, e temporária. Se fosse vivo em nossos dias,
ele defenderia um federalismo raiando ao separatismo; mostraria um espfrito oposicionista que ter-
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"O que estamos vendo é o descalabro
do Eotado autoritário"

Quadros também se propôs a ser no inkio dos
anos 60?
Portugal e Espanha são países que não conhedendo uma liberdade abstrata, absoluta, e que
cetam- a Renascença e o Duminismo, e onde o
por causa disso não chega a se materializar?
dogma religioso andou amarrando o dinamismo
Já era bem diferente_ o outro liberalismo que
que precisa ter a sociedade civil.
dominou o Império, o de homens que tinham
O fato é que o libera11smo, no Brasil, mal sobreUdo Tocquevüle, e que cerram fileiras em tomo
viveu à COnstituição de 1891. Não havia espaço
da instituição monárquica para preservar o mais
para ele no Brasil ainda agrário dos princípios
importante-a conciliação da ordem com a liberdo século, governado pelas oligarquias. E quando
dade.
a industrialização começa a mudar esse panorama, o liberalismo já não está em moda nem na
A grande figura desse pertodo é Bernardo Pe-Europa: nõs- an6s 20 e 30; a moda é o Estado
reira de Vasconcelos, que sabe dfzer sim à liberdaforte - oportunidade que o Sr. Getúlio Vargas
de, não à anarquia. Esse riOVo liber81ismo tem
aproveitou multo bem.
uma aguda consciênda histórica da política como
Temos um interregno libera] a partir de 1946,
arte do possível; sabe que a reMncticação abstrata
mas s6 por 18 anos, e depois disso o que acontece
da liberdade não conduz a nada; e que é preciso
é a teritativa definitiva da linhagem positivista-milutar por liberdades concretas, adequadas ao país.
Utarista de moldar o Brasil à sua imagem e semeÉ essa tradição que dá verdadeira grandeza
à história política do Império. Ela ainda inspira lhança. Brasília é bem o símbolo desse período
a Constituição de 1891; resultado do e5fõfço de- - tão distante e abstrata quanto qualquer Versalles, _qualquer corte absolutista. Miguel Reale, que
Rui Barbosa, e da pregação de Tobias Barreto,
depois de wn passado integralista é hoje wn dos
Tavares Bastos, Joaquim Nabuco, Silvio Romero,
principais expositores do liberalismo contempoOóvis Bevilaqua.
râneo, observou muito bem que "o Estado militar
representou o triunfo da tecnocracia sobre os imMas uma coisa são as idéias; outra, a nação.
perativos da liberdade como espontaneidade viPor baixo do Brasil brilhante do DImpério dormia
tal". O frio "desenvolvimentismo" sufocou a capao Brasil cabloco que viria à tona com a figura
cidade da nação de crescer harmoniosamente.
característica de Floriano Peixoto - um Brasil
que não dá importância às idéias, que se apóia
O que nós vemos hoje, nessa crise terrfvel de
numa espécie de mistlca nadona1ista, que é auto..
agora, é a apOteose do crescimento desequilirit.ário por natw-eza, feito para o estatismo.
brado. O Estado se apossa de tudo, gasta como
quer. O tecnicismo e o tecnocratismo criaram
A República foi implantada por gente autori· uma nova sociedade, onde os valores são outros.
tária: e nessa época", o positivismo áescla acjui
Uma soCiedade descamada, sem contato real
como uma epidemia (e se cresceu assim, é por-- co111 a nação.
que havia quem sintonizasse com ele). Na Consti·
Esta não é uma eqi..laçãcf matemática que n6s
tuição que Julio de Cast.ilhos preparou para o
possamos modificar com uma ou outra f6nnula
Rio Grande, em 1891, desenha-se a figura do
constlt;udOnat. Há os que ficam muito animados,
líder esdarecido, que preside aos destinos do Espor exemplo, porque a Constituinte está pensando
tado, que é uma espécie de lei viva, de onde surge,
em diminuir o "bolo" financeiro concedido à
especialmente nos momentos de crise, a ordem
União para beneficiar os Estados e Municípios.
juridlca que pode se contrapor à lei escrita. Nesse
Acontece que esse Estado que se formou sobre
regime, a assembléia tem um papel simplesmente
as nossas cabeças é e não _é _uma personalidade
orçamentário, para votação dos créditos finanabstrata. Ele é abstrato no seu distanciamento
ceiros e exame das aplicações das rendas púem relação à sociedade; mas ele é composto de
blicas.
pessoas de carne e osso, que se instalaram nos
seus espaços vazios, nos seus vastos salões, e
O castilhismo ~ vivo, em figuras como a
que não sairão dali sem muita luta.
do ex-Governador do Rio de_ Janeiro, que também
.Se é que existe hoje um~ luta de dasses, ela
já foi Governador do Rio Grande do Sul. O Sr.
opõe, de Um modo inevitável, os que estão dentro
Brizola contou a um amigo que, no exilio, ficava
e os que estão fora da máquina estatal. São menolhando para o livrinho de Júlio de Castilhos, e
talidades diferentes- a nossa e a desse estranho
o livrinho ficava olhando para ele. Quando afmal
socialismo sem rosto e sem idéias. Nós acredise animou a ler, achou que estava tudo ali, um
tamos na liberdade, na virtude estimulante da
.Mao Tse TWlg brasileiro teria apenas de reeditar
competição, na espontaneidaqe dos mecanismos
o "üvro Verde de Júlio de Castilhos", onde podem
sociais. Friedrich Hayek, que já em 1943 comeÇoU
mirar-se tanto o Sr. Leonel Brlzola como o regime
a denunciar a i~anida_de do estatismo moderno,
militar de 1964 - o que mostra como, nesta
vê nesses socialistas que não dizem o seu nome
terra, algumas distinções ideológicas são abstrao pecado do_orgulho- o orgulho de quem acha
tas ou erróneas.
·
que pode dominar as leis do progresso, construir
a sociedade segundo um plano determinado.
O chefe que o Sr. Brizola sonha ser é o iluminado, o sabe-tudo. O parlamento só existe para
É a nova Torre de Babel; mas a CNBB não
verificar as contas. Historicamente, isso está ligasabe disso. A CNBB fala sistematicamente em
do à velha tradição ibéHca e lusitana. O que é
"construir o mundo". Pode~se querer um mundo
o sebastianismo, em PortugaJ, senão a penna- mais justo; mas é o cúinulo da pretensão intelecn&lcia do mito de wn Salvador-que o Sr.Jânlo.
tual aclttr que esse mundo melhor pode ser obtimina na incapaddade de exercer o poder, Quan-

tos Frei Caneca não estão soltos Por iaí,- defen-
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do pela planificação. Diz ainda Hayek: "A tentação
socialista de construir um mundo racional está
em contradlçêo com toda a experiência histórica".
E o que nós estamoS Vendo agora; e o descalabro do nosso medíocre projeto socialista, se é
tenivel de presenciar, não deixa de constituir~se
num julgamento histórico - e numa oportunidade de renovação.
Estamos sofrendo- e ainda vamos sofrer muito - com o que está à nossa frente. O Brasil
tem dois caminhos a escolher: pelo efeito do medo e da desorientação, pode procurar mais uma
vez fechar-se no útero do Estado protetor. I:: o
que transparece _em numerosas disposições que
se tenta inserir na Constituinte ---:- como as que
sinalizam a desconfiança frente ao estrangeiro,
o temor de que ele venha para cá. É o que também
provoca as inumeráveis propostas de ajuda a esta
ou àquela minoria. A sociedade vai-se atomizando
em parcelas exdudentes; e cada uma dessas parcelas- negros, índios, deficienteS, homossexuais
etc. - olha na direção do Estado, o ídolo de
que esperam a salvação.
Mas o Brasil também pode olhar um pouco
à sua volta e ver em que direção está caminhando
o mundo. Por toda parte, há uma redescoberta
da idéia liberal - não como idéia abstrata, mas
como lição extraida da realidade. O exemplo francês é bem expressivo: em três anos, François
Mitterrand ajustou o seu dis_curso, passando das
teses socialistas da sua plataforma à economia
de mercado, à desestatização, à iniciativa privada,
e à redução dos impostos. Felipe González. na
Espimha, fez a mesma coisa; isso mostra o
dinainismo da idéia liberal; ela está em pleno processo-de afirmação numa Espanha que pareceria
ter passado do pós-franquismo ao socialismo.

e

Os .rótulos nesse caso. costumam sef eng<!lladores. Winston Churchill era chefe de um gabinete
conservador durante a HGuerra Mundial, quando
a Inglaterra deu os seus primeiros passos na direção do "Estado previdendário". Coube a um outro governo "conservador" - o de Margaret Thatcher- disparar a crítica a esse Estado previdenclário; não porque ela seja "inimiga do povo",
mas porque o Welfare State, pelo seu crescimento
excessivo, começou a sufocar toda capaddade
de iniciativa e crescimento do pais.

A Inglaterra que a Sr Thatcher herdou era um
país nitidamente em declinio~ De 1979 para cá,
os gabinetes conservadores, sob a mesma liderança, puseram esse Estado em questão; e exigiram que ele se retirasse das áreas onde se mostrava francamente ineficiente. Também foi questionado o poder dos síndicatos, que atuavam na
mesma direção; a da· "proteção automática", a
dos '"direitos adquiridos" que acabam colocando
a economia e a política numa verdadeira camisade-força. Tem o mesmo sentido- claro que num
outro contexto - a luta quase patética do Sr.
Gorbachev contra a burocracia soviética. S6 que,
na União Soviética, o regime de partido único
só permite, por definição, mudanças cosméticas.
Se é sempre o mesrrio partido que manda, como
seria possível chegar a modificações profundas?
No Brasil de hoje, o que estamos vendo é o
descalabro do Estado autoritário e centralizador.
As pessoas ainda não perceberam isto plenamente - e continua a haver um lado do brasileiro
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que é sentimentalmente estatizante. Ainda fazem
muito sucesso as teses segundo as quais um Estado forte é necessário para nos proteger do estrangeiro e das multinacionais. Seria possível pefguntar, aqui, como o poeta JuvenaJ: Sed quis

aatodlet lpsos custodes - "mas quem guardará os próprios guardas"?
Trabalha para isso o despreparo dos brasileiros,
a própria falta de informação. É ingênuo achar

que com alguns disposjtivos conStitucionais Iremos ao fundo dos problemas de agora Não é
por acaso que o Brasil de hoJe é mediocremente
estatista: essa falta de visão histórica tem a ver
com o despreparo das pessoas, com a incompetência que se irradia a partir de Brasilia. O liberalismo está identificado com a democracia modema; mas não se pode ser democrata autêntico

sein acreditar em umas dez ou doze coisas: e
essas coisas s6 se aprendem com um mínimo
de formação.

Tem a ver com o aügé -da nossa República
positivista-militar o fato de que a educação foi

tratada como coisa menor, massificada, aviltada.
Excetuadas algumas áreas "de ponta", que ela
b'atou de prover com alguns cursos de pós-graduação, a República de 64 não precisava de uma
elite intelectuaJ - bem ao contrário. Precisava
de quem ficasse docilmente em seu canto, esb.l·
dando logaritmos ou oceanografia. As humanidades sumiram no horizonte; e o espúito critico
também. A massificação do ensino foi um ótimo
álibi para a desmobilização ·da inteligênda nacional.
Também pertence a essa época a desmora·
lização da atividade política. Bastava o "núcleo
esclarecido"- o líder por rodízio, o Alto Comando. O resto da vida política estava condenado
30 fisio.logismo ....;;.-uma vez que nem-mesmo para
o controle das contas serviam as assembléias.
O apogeu disso b.ldo é o que estamos vendo
agora; e por isso. é que a idéia liberal, mais do
que nunca, não pode ser - e não é - wna
abstraç:ão. O liberalismo, nas suas matrizes filosóficas, significava a afirmação do indivíduo em faCe
da força neutra, impessoal, do Estado. Isto s6
pode acontecer com a liberdade ecanômica com um minimo de campa aberto á livre iniciativa.

O que impede que isso aconteça? Entre-OUt:ros
fatores,_a hemorragia dos gastos públicos. Esta·
mos diante de um Estado descontrolado em seus
gastos; e, nessa hemorragia, afoga-se a liberdade
de empresa, que não subsiste a juros de 25%
ao mês.

Mas a própria extensão desse descalabro é um
chamado urgente, dramático, a que Pensemos
de novo o problema do Estado - e o da livre
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Este é o momentõ de-recoJocar a questão liberal - não como mais uma teoria, como uma
exuma~ão -histórica, mas CQITlO uma questão de
sobrevivência. Foi assim que, na Inglaterra da Ida~
de Média, começou a terminar o absolutismo:
a questão do fisco opressor tomou-se um tema
que mobilizava toda a sociedade.
Estamos chegando a esse estágio - o que
não quer dízer forçosamente que vamos ser bem
sucedidos ·com a nossa 14agna_ Carta. Há muitas
pregações diferentes _circulando no ar, e infeliz~
mente por falta de preparo do bras~1eiro, sabe-se
muito melhor o que disse Marx do que o que
escreveram wn Locke ou um Hayek. Há toda uma
aJa da Igreja Católica que contribui para isso: adota
o marxismo - ou um suc:edàneo de marxismo
- da mesma forma c;omo martilava os dogmas,
há dois ou três sécuJos, contra os avanços da
Renascença e do llum.inismo.
Isso aumenta a responsabilidade dos que ainda
acreditam que a aventura humana vale a pena,
com a sua carga de risco e de desafios. A "solução
liberal" desponta em todo o mundo como uma
mensagem de otimismo e de esperança. Mas,
como adverte um especialista no assunto, "nada
é menos liberal que esperar de wn Governo que
ele implante o liberali.smo".lnstitutos como o que
os senhores criaram em boa hora são wn foro
onde esse--esforço de idéias_ e de ação deve germinar.

TemOs dois caminhos,. como já foi dito: ou seremos um desses povos tristemente infantilizados
no regaço da burocracia- de que a União Soviética pode .ser o paradigma-, ou levaremos adiante, apesar das tremendas dificuldades de agora,
a chama da livre iniciativa, que se confunde com
o próprio ânimo de viver.
Nesse momento, estamos numa situação de
emergência - e s6 podemos desejar que haja
alguns Constituintes com lucidez ~ciente para
perceber as necessidades da hora. O Estado sangra por todos os lados, na sua hemoptise flllanceira. O que é qUe se Pode fazer ·para modificar
esse estado de coi~_s? Eis o tema que precisamos
enfrentar ombro a ombro, e que eu queria propor
aos senhores nesse momento tão especial.
Como é que
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como o norte-americano, independente do Executivo.
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A Constituinte oscila entre váriçs rymos;
posSwel que o seu resultado final não seja muito
homogêneo. Em Portugal, há a1guns anos, fez-se
uma Constituição delirante, que previa a sociedade sem classes; depois, foi preciso reforrilá-la.
Teremos mais tirila ConstitulçàQ--j)fOVisória, à espera de obra rnals consistente?
Não podemos ficar à espera disso. A prática
liberal tem de começar aqui e ~ra, como uma
aposta contra todas as dificuldades. As dificuJdades, às vezes. são muito grandes. Conhecemos
abundantes exemplos de representantes da livre
empresa que foram, também eles, procurar abrigo sob as asas protetoras do Estado.
Queriam qU:e o Estado os protegesse ·aa fa1ên~
cia- ou do comunismo.
Esta é uma solução a bem curto prazO. Lembra
a famosa fábula das rãs que foram a Júpiter pedir
um rei, pois estavam cansadas da anarquia. J(plter, divertido, jogou na água um grande tronco
que produziu estrépito e medo.
'
Quando viram de que se tratava, as rãs desrespeitaram o tronco, e pediram outro rei. Júpiter
enviOu-lhes, então, uma cegonha _que as comeu
a todas. E com esta pequena fábula, sugiro que
passemos da fase expositória à boa discussão.
O que fazer, neste morriento, para levar adiante
a proposta da livre empresa - que se identifica
com a da própria hberdade do homem? .

Proposta: rever os mecanismos de representação política, essencial à idéia liberal. O voto disbital como antídoto a uma representação inteira- ·
mente abstrata. O jogo político como um legítimo
confronto de interesses.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDEI'ITE (Francisco Rol!emberg)
-Nada mais havendo_a tratar, a Presidência vai
encerrar a presente sessão, convocando uma sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas
e 30 minutos, com a seguinte
·

se

começa a colocar _o_ Estado
esse Estado brasileiro de muitas
faces, onde o descalabro federal ecoa nos Esta.;
dos, e dos Estados retoma à nossa Capital cega
e sur4a?_ Milton f_riedman, outrQ grande nome
da ideologia liber_?l), sug~riu em~ndas à ConstituiÇão de modo que o equilíbrio orçamentário
se torne obrigatório, e que as despesas públicas
não possam aumentar mais rapidamente que a
riqueza nacional.
sob controle -
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empresa.

Não é um problema só nosso - dos empresários. O cidadão comum já sente a tal ponto,
em seu bolso, a voracidade do estado, que estivemos bem próximos de conhecer .recentemente
um Estada de verdadeira rebelião fiscal O fisco
aparece como intrinSecamente injusto; na medida
em que a imposto cobrado mlo corresponde ser·
viços prestados pelo Estaao: o Estado cobra e
anecada simplesmente para dar olimento ao seu
-vida original, ao seu "alcooUsmo monetário".

A livre empresa se ldentlfk:a com
a liberdade do homem

É belo de se ouvir, mas como pode .ser concretizado? Um simples conceito como este não resolveria. se o Estado viesse a recuperar, via inflação,
ludo aquilo de que foi privodq pela lei. Seria, então,
wgente a necessidade de criar um Banco Central ·

PROJETO DELE! DA CÂMARA
ri' 28, DE 1987
(Em regime de urgência ali. 371, B, do

Regimento Interno)
Votaçl!o, em turno iínico, do Projeto de Lei da
Cirnara n' 28, de 1987 (n• 172/87, na Casa de
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origem), de inlciatiw do Senhor Presidente da
República, que autoriza a realização. em caráter
extraordlnádo, de operações de crédito a conta
e risco do Tesouro Nacional, e dá outras provklên~
cias, tendo

PARECERES ORAIS, proferidos em plenário:

1' Pronundamento: favorável ao projeto; ~
Pronundamento: favorável à Emenda n9 1, con-

bário às de n" 2 e 4 e pela prejudldalidade da
de n9 3.

-2Votação, em turno único, do Projet(! de Lei da
Câmara n9 23, de 1987 (n9 132/87, na Casa de
origem), de inidãtiva do Senhor Presidente da
República, que altera o valor do vendmento do
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cargo que especifica e dá outras providências,
tendo
·
PARECER ORAL FAVORÁVEL, prorerfdo em
plenário._
O SR. PRESmEI'ITE (Lourival Baptista) Está encerrada a sessão.

(Levanf.a..se a sessão às 12 horas e 45 mi-iltitóS)

Ata da 44~ Sessão, em 30 de junho de 1987
1~- Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. Lourival Baptista e Francisco Rollemberg.

ÀS 18 HORAS E 30 MIN&OS. ACHAM-5E PRE-

SENTES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia -Aluísio Bezerra - _Nabor Júnior
-Leopoldo Perez- Áureo Mello- Odacir Soares - Rona1do Aragão - Olavo Pires - João
Menezes - -Aimir Gabriel - Jarbas Passarinho
- João Castelo - Alexandre Costa - Edison
Lobão - João Lobo ..;_. Chagas Rodrigues Od Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides José Agripino- Lavoisier Maia- Humberto Lucena- Marco Maele! -Antonio Farias - Mansueto de Lavor- Guilherme Palmeira- Diva!do
Swuagy- Albano Franco- Francisco Rollemberg- Lourival Baptista - Luiz Viana - Jutahy
Magalhães- Ruy Bacelar --José lgnácio Fer:
reira -Gerson Camata -João CaJmon -Jamil
Haddad -Afonso Arinos - Nelson Carneiro Alfredo Campos- Ronan Tito -Severo Gomes
-Mário Covas -.Mauro Borges- Iram Saraiva
- lrapuan Costa Júnior - Pompeu de Souza
- Mawicio Correa - Meira Filho - Roberto
Campos - Louremberg Nunes Rocha- Márcio
Lacerda - Mendes Canale - Rachid SaJdanha
Derzi- Wilson Martins-Leite Chaves-Affonso
Camargo -José Richa :..._ Nelson Wedekin -

José Paulo Biso! -José Fogaça.
O SR. PRESmENTE (Lourival Baptista) -

A lista de presença acusa o comparecimento de
60 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. ·
•
O Sr. Primeifo.Secretário irá proceder à leitura
do EXpediente.

_O SR. PRESmEI'ITE (Lourival Baptista) Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem __do Dia, na fonna do art. 375, I~ do Regimento.

São lidos os seguintes
O SR..PRESIDEN'IE (Francisco RoUemberg)
-Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
Senador Lourival Baptista, como Uder do PFL

REQUERIMENTO

N• 110, de 1987

O SR. L<XIRIVAL BAP'IlSTA (PFL -

SE.

PronUncia o seguinte discurso.) - Sf. Presidente,

Requeremos urgência, nos termos do arl371,
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto
de Resolução n" 42, de 1987, que autoriza o governo do Estado de Mato Grosso a ratificar a alienação de terras de que trata o processo INCRA!PF
Corumbá no 763n5, de interesse do Senhor Horácio Sabino Coimbra.
Sala das Sessões, 30 de junho de 1987. Mauro Benevldes - Roberto Campos

REQCJERIMENTO

N• 111, de 1987
Requeremos urg&tcia. nos termos do art. 371 ,
alínea b do Regimento Interno, para o Projeto
de Resolução n" 84, de 1987.
Sala das Sessões, 30 de junho de 1987. -

José F - - J u b u Passarinho.

Srs. Senadores:
O Projeto de Lei n9 22,,de 1987,do ilustre_Senador Carfos Chiarelli, que "altera a legislação tribu-

tária federal, para revogi!lr incentivos fiscais relativos à exploração de empreendimentos industriais
petroqufmicos na área de atuação da SODENE,
e dá outras providências", foi recebido com perplexidade, pelas lideranças políticas mais expressivas de todo o_ Nordeste.
Causou estranheza o inoportunO projeto de lei
apresentado pelo ilustre Senador do Rio Grande
do_Sul, dl,.lfante. a sessão extraordinária realizada
quarta-feira passada, o qual vem inviabilimr a: ampliação do Pólo Petroquúnico baiano de Camaçarl, atingindo também a Sergipe.
Na verdade, as alegaçQes do Senador Carlos
OliarelH, quando pretende combater a inflação,
atravês do aumento da arrecadação e do controle
do déficit pUblico, às custas da liquidação das
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rado de uma r,.ederaçao etetivamente democrática, em condições de proporcionar à totalidade
dQ povo brasileiro melhores condições de vida,
O corte do subsídio do trigo nada tem a ver
justiça social, trabalho e bem~estar geral.
com a politica de consolidação, fortalecimento
É nisto que devemos pensar e não em iniciae ampliação do P61o Petroquímica baiano- ponto de partida, e, sem dúvida, wna das bases de
tivas que venham prejudicar ou mesmo estrangular empreendimentos já existentes há anos, que
sustentação do desenvolvimento regional.
No Senado da República não seria lícito omitirurgem consolidãr e fortalecer.
Estim;ma que o ilustre Senador Carlos Chiatelli
me diante das graves conseqüências -dã referida
proposição legislativa, porquanto não somente a _ leo.'assé em consideração estas minhas ponderaampliação das unidades de produção da amónia
ções, em defesa de realizações que não são novas,
e uréia, já projetadas, em Sergipe, como todo
cujos resUltados se têm revelado extremamente
o incipiente pólo petroquímica do meu Estado
úteis e.fu'ndamentais para o progresso de uma
seria de imediato ameaçado. Bastaria a concre-vasta região do Território Nacional, extremamente
rica em recursos naturais a serem conveniente~
tização desse perigo para que todo o povo sergipano se frustrasse em massa com semelhante
mente explorados.
Aqui estou nesta hora, como sempre, procu~
golpe, capaz de anular todas as perspectivas de
industrialização e progresso de Se.:gipe.
rando defender oS superiores interesses de Sergipe.
Isso iria também prejudicar -o aproveitamento
de outros recursos naturaís de Sergipe, tais comó
Era O que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito
bemlPalmas.)
petróleo, potássio, sal-gema, enxofre, gás natUral,
para mencionar, apenas, os mais diretamente vin~
O Sr~ Lorival Baptista deixa a cadeira da
culados ao complexo petroquímica do Estado.
Presidência que é ocupada pelo Sr. Francisco
A aprovação desse Projeto de Lei seria uma
RoUemberg.
mutilação inacb:nissíVel daquele elenco_ de empreendimentos, já em andamento, cometida conO SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
tra todos os programas do Poder Executivo da
- Concedo a palavra ao riobre SenadOr Albano
União, destinados a erradicar os fatores adversos
t=:ranco, por delegação da Uderança do PMDB.
de atraso e subdesenvolvimento que, desde longos ~os. continuam obstaculizando a definitiva
O SR. ALBAI'IO ~CO (PMDB --SE.
emancipação do Nordeste, no rumo de melliores
como Líder, pronL!ncia o seguinte discurso.)-condições de vida para os seus habitantes.
Sr. Presidente, Srs.-Seiúidores: Seria ocioso ressaltar que, além das calam1Estamos todoS, ·representantes do povo brasidades das secas periódicas -como a que novaleiro que somos, empenhados na elaboração e
mente desabou sobre a Região - as reivindipromulgação de uma nova Çarta Constitucional,
cações básicas das popuJações nordestinas devisando ao orden~entõ JUrídico do País, sob a
vem ser atendidas e não postergadas ou supriégi~. do- regline democrático. Certamente que
midas.
O austre Senador Carlos Chiarelli deveria_!:.onsi- ·-este é um privilégio cfvico que os brasaeiros nos
concederam, ~o mesmo tempo em que, a nós,
derar o fato de que o Norde&te.--eom- êérca de
Senadores, é também atribuída uma enorme res18,2% da superficie do Pais (1.542.672 km 2), tem
ponsabilidade perante_ a Nação e perante a Hisuma população estimada em mais de 40 milhões
tória.
_
de brasileiros - ou seja, 113 da atual população
global do País.
- -ÀAssembléia Constituinte conlpetirá a histÓrica M tomar conhecimento do Projeto de Lei nç. transcendental missão de elaborar a Constituição
de um país _que hoje abriga a sétima economia
22, de 1987, do ilustre correligionário, senti-me
do hemisfério ocidental, em termos de valor do
compelido, no cumprimento de um dever de lealProduto lntemo Bruto; e que, por outro lado, ex:Jbe
dade, como nordestino, a formular este breve prowna ampla e variada problemática humana, refie-nunciamento, pois isto contribuiria para desestatida através dos graves desequilíbrios sociais e
bilizar a economia de Sergipe e de outros Estados
regionais de renda_.
Nordestinos.
~-não soriu55 mals um país- essencialmente
A fria e terrível eloqüência dos mais reCentes
indicadores estatísticos sobre o Nordeste deagrícola, como costumava-se dizer nos idos de
34, 46 e até bem pouco tempõ, construímos~ aO
monstra que, ao invés de prejUdicar, mutilar ou
coarctar raros empreendimentos industriais relelongo das últimas décadas, o maior, o mais diverw
vantes existentes na Região, dever-se-ia promo- sificado e moderno parque industrial da América
ver, com a urgência e o realismo imprescindíveis, Latina. Em contraposição, s_omos, -também, um
uma autêntica regionaJização dos -re<:ursos glopais que ainda apresenta indicadores sociais combais da arrecadação, no bojo dQOrçamento Geral
paráveis àqueles prevalecentes em países miserá~
da União, através da destinação de, pelo menos,
veis do Terceiro Mundo.
1/3 da arrecadação tributária efetivamente contaPoderíamos, desta tribuna, furtar um pouco do
bilizada, à Região do Nordeste.
precioso tempo de V._ Ex:9A e discorrer, baseado
Esta é a ocasião histórica e propicia p.3ra a
em estatísticas confiáveis, sobre as nossas imenconsecução desse patriótico objetivo, no momen- sas carências e desigualdades sócio-económicas.
to em que a Assembléia Nacional Constituinte Todavia, este procedimento me parece totalmenelabora a nova Constituição do Brasil.
te desnecessário. V\l}!jiLietodos os presentes estão
Desejaria concluir que, mais importantes e urplenamente~ a respeito dos inúmeros
gentes do que quaisquer alterações da legislação e gravéS j:ii'obleriiü-Sódais que afligem o nosso
tributária - prejudiciais aos interesses do Nor- Pais ê bastante farta a literatura especializado
deste - . são as correções dos desequilíbrios insobre o assunto.
ter·region!lis, o fortalecimento da Unidade NocioApenas para sltuor concrelm!ente um único
naJ,. a .rado~ção e o funcionamento aprimo-- tópico da nOIISil Imensa divida social, basta destapossibilidades de sobrevivência do Nordeste, nos
termos de um projeto de lei, são improcedentes.

e
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car a questão nordestina, por tratar-se de um
enorme bolsão de pobreza, cuja população, próxima a 40 milhões de habitantes, é a maior da
América Latina, com exceção do México, e cuja
renda per c:apita, inferior a (Is$ 700 dólares, é,
provavelmente, a menor do continente latino-americano.
Portanto, srS. Senadores, fundamerlt.ai mesmo-uma questão de sobrevivência, que este País
permaneça economicamente crescenQo, pois só
assim será possível equacionarmos e resolvermos
os nossos imensos problemas sociais, a fim de
cumprirmos o nosso destino hist6rico de nação
civilizada, democrática, soberana e próspera.
Temos, na condição de Presidente da Corúederação Nacional da lndúStria1 combatido- ardofOSIImente qualquer tentativa goverriamental de im~
plementar politicas económicas recessivas. Neste
sentido, apoiamos as negociações· do GoVerno,
relativas à dívida externa e à decretação da moratória técnica, e temos sido contrários a qualquer
acordo com o_ Fundo Monetário Internacional que
venha a inibir ·o desenvolvimento nacionaJ. Não
é justo que o Brasil continue a drenar anualmente
para G exterior parcela ponderável de sua poU..
pança interna, cerca de 8 a 1O bilhões de dólares,
a título de pagamento de juros de uma divida,
cujo creScimento exponencial, nos últimos anos.
foi muito mais conseqüência da -politica monetária de juros altos praticada pelos países credores
do que mesmo por força da concessão de DOYOS
empréstimos.
Estamos conScientes da crise econômica. que
ora atravessamos. Sem dúvida nenhuma, o momento--ãtual é dramático e a esperança, neste
instante, repousa no sucesso do Plano Bresser,
almejado ardentemente por todos os brasileiros
e que, efetivamente, possa conter a hiperinflaçio
que há poucos dias já se desenhava, manterlha
o poder de compra dos trabalhadores e não seja
um plano recessiw.
É, por outro lado, sumamente importante que,
neste nloinenfO, a-s-nossas-elites políticas- esqUe:.
çam as querelas partidárias e ideológicas e usem,
efetivamente, o poder que lhes fOi conferido pelo
povo, na resolução e equac_ionamento das ques-tões maiores que atropelam a vida nadonal e
a própria sobrevivência do regime democrático.
É preciso reconhecer qáe- o País perdeU- uma
grande- oportunidade de se estabilizar econôrilíca
e financeiramente com o Plano_ Cruzado. N.i:tõ-nos
cabe, aqui, enumerar os erros cometidos dwante
a vigência do Plano. Também não é hora de lamentarmos o leite derramado. O importante, agora, será caminharmQS firmes para inaugurar uma
nova etapa da vida nacionaJ, alicerçada na vontade
de construirmos uma grande nação. Para isto,
temos potencial, inteligência e um poYO laborioso
que sempre soube responder às adverSidades da
vida com trabalho e· criatividade.
íõa.ãVia, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, para
que trilhemos novos caminhos em busca da estabiltdade e do crescimento auto-sustentado, é necessário que repensemos em profundidade o papel que competirá aos principais agentes responsáveis pelo processo econômico.
Em primeiro lugar, devemOs situar o papel dõEstado na economia. AD contrário do que vem
ocorrendo no resto do mundo, no Brasil, o avanço
daporticipaçõodoEstadonodomfnloecon&nk:o

e
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considerando que, na democracia. a livre iniciativa
deverá não apenas ser estimulada e fortalecida,
bruta de capital do Pais, além de estar, cada vez mas tomar-se, efetivamente, o carro-chefe c:to processo de crescimento etonômico do País, pois
mais, atabalhoadamente, interferindo nas relaentendemos não haver compatibilidade entre li~
ções dos agentes económicos.
Para iniciarmos uma nova e frutífera etapa no berdade e pluralismo político sem liberdade ecodesenvolvimento nadonaJ, Sr. Presidente, Srs. Se- nômlca.
Não é_ apenas por sermos empresário e Presi~
nadores é rigorosamente necessário que sejam
reduzidas as atuais dimensões do setor púbUco . dente da Confederação Nacional da Indústria que
brasileiro e que a intervenção do Estado na econo- defendemos a economia de mercado, mas, somia seja realizada, única e exclusivamente, me- bretudo, por entendermos que o sJstema de livre
diante lei federal, quando indispensável para orga- iniciativa é o que~ melhor convém ao País em
nizar atlvidade que não possa ser implementada termos de produtividade, diversificação econômipela inldativa privada, assegurados os direitos e ~ ca e desenvolvimento tecnológico. Os próprios
países de economia totalmente estatizadas, tipo
garantias individuais.
k Estlldo, sim, compete planejar e executar China e !.Jíüão Soviética, ·estão progressivamente
d~doa1gunssetoreseconônücose,com
wna política de desenvolvimento sociaJ que seja
capaz de elevar rapidamente os padrões de bem- Isto, atribuindo um pepel mais ativo à inidativa
estardes brasileiros, sobretudo dos mais carentes. particular, com()_ forma de elevar os índices _de
É tarefa primordial do GovernO assegllf'8Í" uma efidêfli::ii de_-suãS economias, qUe -são relativa~
mente baixos, quando comparados com os altos
efetiva redfsbibuição de renda, através da criação
de instrumentos eficazes de promoção social. Pa- padrões de produtividade dos países industria~
ra isto é fundamental que se estabeleça uma polí- lizados, nos quais se pratica a liberdade econômica.
tica fiscal justa no que concerne às reaJidades
É preciso atentar não apenas para o lado ecoregionais, setoriais e pessoais.
nômico da empresa privada, mas, também, para
Crescimento e distribuição - este deve ser o
binômio a ser objetiv~o pela sociedade brasileira a sua face social, quase sempre muito pouco dino presente momento histórico· de transição para vulgada e, por Isto, desconhecida do grande públia democracia, dentro de uma perspectiva capaz co. Além da sua função económica, a empresa
privada é a grande responsável pela absorção -da
de assegurar a todos, o livre exercido da cidadaforça de trabalho em empregos produtivos, princinia. Odadania não apenas na sua conceituação
palmente os pequenos e mêdios empreendimenpolítico--juódica, mas, sobretudo, no que concerne
tos que, hoje, respondem por mais de 80% do
à participação de todos nos frutos do progresso
nivel de emprego da ~anomia brasileira.
técnico e no desenvolvimento econômlco.
Entretanto, propugnamos por um crescimento
Por ~tro lado, convém, aqui~ ressaltar o imporque seja realizado, doravante, com base nas reais
tantfssimo papel social que, ao longo dos últimos
possibilidades do Pais.
quarenlã- anos~ v~ representando, no ~ntexto
Na harmônfca combinação dos nossos recurdo desenvolvimento social do Brasil, as instiuições
sos e, suplementannente, na poupança externa, criadas, mantidas e administradas pelo emprequando da sua captação os custos de oportusariado _nacional. QUe"remo-noS referir, Sr. Presinidade nos forem favoráveis.
dente, Sts. Senadores, ao SESI- Serviço Social
Em contraposição, não é mais factiveJ nem de
da Indústria; SESC :_ Se.vfço Social do Comérbom alvitre que adotemos políticas de maximicio; SENAI- Serviço Nacional de Aprendizagem
mção do crescimento, calcadas em recursos inflaIndustrial e SENAC- SerViço Nacional de Aprencionários e no endMdamento sem qualquer raciodizagem Comerdal. Estas instituições são, efetivanalidade econOmica justificável. A prática keynemente, poderosos instrumentos de redistribwção
slana do gasto públtco deficitário, como fator de
de renda, além de funcionarem sob a égide da
administraçio da demanda agregada, deve ser
efidêncla.administrativa, e serem eficazes quanto
adotada pelo poder público, de forma a não criar
às suas fmalidades.
altas pressões inflacionárla"s nem penalizar o setor
Na qualidade de Presidente da Confederação
produtivo com a elevação da taxa de juro. Crescer
Nacional da Indústria, temos o privilégio e a honra
sim, mas sem o caos econômico-financeiro.
de dirigir o SES! e o SENA!.
A grave crise que ora atravessamos tem muito
a ver com a extrapolação da despesa governaO Sr. Dlvaldo Suruagy- Permite V. Ex' um
apam>?
.
mental. De fato, o ciclópico déficit público, conse-qüência de uma desmesurada política de gastos,
O SR. AlBAI'IO .FHAI'ICO - Com mUlto
é uma das principais causas da inflação brasileira,
prazer, nobre Senador Divaldo Swuagy.
que, neste mês de junho, segundo estimativas
O Sr. Dlvaldo Swuagy - Nobre Senador
oficiais. atingirá a calamitosa taxa de 30%, se
Albano Franco, congratulo-me com V. Ext não
constituinto na mais alta de toda a história econô-epenas pelo magnífico trabalho que vem reali~
mica do Pafs. Para que se tenha uma idéfa, basta
zando na condução dos destinos da Confededizer que a percentagem da despesa da União,
ração Nacional das Indústrias do nosso País. mas
exclládas as empresas públicas e sociedades de
como quando V. Ex', corno empresário vitorioso
economia mista, saltou de uma média de 9%
que é, destaca em seu pronunciamento o aspecto
do Produto Interno Bruto, verificada durante a prisodsl que deve esw inerente à lllividade empremeira metade desta décads, para 15% em 1986.
sarial. Através do SES! e do Sena<:, V. Ex' merece
Diante destas constatações, é absolutamente
as nossas congratulações. o nosso respeito e a:
imprescindível, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
nossa admiração, pelo magnífico trabalho CJ!.le
que a Assembléia Nacional Constituinte se posi~
ali vem realizando. Incluo no discurso de V. Ex'
clone objetivamente a respeito da redefinição das
a admiração e o respeito que nutro pelo trabalho
atribuições do Estado no regime democrático,

tamos que, hoje, o Governo em todos os seus

nNeis, responda por mais de 70%
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da foi'Iltação

que vem realizando à frente da Corifederoçio Nacional da lndtístria.
O SR. ALBAI'IO FHAI'ICO - Agradeço a
V. Ex', nobre Senador Divaldo Suruagy, sempre
lúddo, inteligente e combativo, sempre atento aos
interesses do Nordeste, de Alagoas e do Brasil.
O aparte de V. Ex' enriquece o- nOsso pfonmcia~
mento nesta tarde.
Estas duas conceituadas e consagradas entida~
des - o SESI e oSenac- repondero atualmente
por uma oferta_ de _serviços altamente in~
sávels ao progresso técnico do Pals e à elevação
dos padrões sódo-econôrnlcos do trabalhOdor ds
indústria.
O Senai, responsáVel peio treinamento e preparação de mão-de..abra técnica para todo o setor
industrial do Pals é, hoje, urna entidsde cuja inspiração, objetlvos e fundonamento, vêm sendo copiados, inclusive por países iridustrializados e economicamente desenvolvidos.
O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex' um
aparte?
O SR. ALBAI'IO FHAI'ICO prazer.

Com muito

O Sr. Nelson Carneiro - Nobre Senador
Albano Franco, V. Ex" focaliza hoje um assunto
da maior relevância e da maior oportunidade. É
preciso preservar essas instituições como elas
existem, para que possam continuar servindo ao
País. Somos um País em que esquecemos o
aprendizado, e recordo_ sempre- e_o afirmei
na Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso,
quando ali se discutiu e se incluiu no texto daquela
Subcomissão uma referência ao aprendizado dos
menores - e recordo sempre - repito - que
no meu tempo de criança, quando freqfientava
a escola pública na Bahia, os meus colegas, muitos deles, saíam, terminadas as aulas, para aprender oficies de barbeiro, de ferreiro, de alfãiate.
fazendo aqui)o que hoje o Senai e: o Senac fazem.
Preparam novos profissionais, num Pais que necessita de profissionais que não sejam apenas
bacharéis e médicos e que não encontram onde
aprender. As instituições a que V. Ex' se relere
prestam esse grande serviço ao Pals. É preciso
preservá-las, e V. Ex' contará com o apelo de
quantos conhecem essa obra realizada, em amplitude nacional, por essas instituições, para que
continuem prestando ao Phls os grandes serviços
que têm prestado até hoje, prindpalmente aos
que, sem possibilidsde de freqüentar a univels!dade, têm meios, têm a oportunldsde de aprender
e se especilllizar em outras atividades que lhes
darão, depois, uma estabilidade econômica e um
futuro. Fez bem V. Ex' em focalizar, neste mo-

mento, estes aspectos.
OSR.AUIMIO FRAI'ICO- Nobre Senador
Carneiro, o testemunho de V. Ex' acerca
do trabalho dessas entidades em lavor do troba·
lhador brasileiro, em favor da profissionalização
e da formaçã_o profissional, atesta:. inequivocamente, o caminho certo. Em vindo do homem
púb6co respeitado, conceituado, como é V. Ex',
é para mim uma valorização a este pronunciamento. Mais do que esta valorização, a certeza
de que as nossas afirmações estão -corretas, porque refletem o pensamento e o desejo de toda
a sociedade brasilelrjl.
Nelson

O Sr. Nelson C8melro - Mutto obrigado.
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O SR. AlBAJ'IO FRAI'ICO - Sr. Presidente
e Srs. Senador~ em 1986, o SENAI preparou,
nos seus diversos cursos e treinamentos profissio-

nalizantes, cerca de 850 mil pessoas, que serão
absorvidas pelo setor industria], sendo que muitas

delas, com os conhecimentos adquiridos, irão
montar seus próprios empreendimentos, intensificando, desta forma, a industrialiulção brasileira.
QJailto ao SESI, devemos dizer que é a maior
entidade de caráter social administrada pela iniciativa privada do hemisfério ocidental, voltada
para atender o trabalhador da indústria e sua família nas suas necessidades básicas. Desde a sua

criação, em 1946, o SESI vem cumprindo um
relevante papel na complementação da renda rea1
do industriário brasileiro, ofertando serviços sociais nas áreas de saúde, educação, aUmentação
e lazer. Com uma demanda potencial estimada

em dez milhões de pessoas, o SES!, em 1986,
matriculou em suas escolas cerca de 440 mil
alunos; prestou 14 milhões de atendimentos nos
seus consultórios médicos e gabinetes odontológicos; atendeu a 4 milhões e 300 mil pessoas
nos equipamentos de lazer; produziu, nas suas
cozinhas industriais, quase 20 milhões de refeições para a população industriária; e forneceu
8 milhões e 500 mil merendas escoJares. Estes
números mostram a participação efetiva dos empresários da indústria no equacionamento de alguns problemas sociais do Pais.
Ao defendermos a economia de mercado e
o fortalecimento da empresa privada nacional,
bem como a redução da presença do Estado
no dorrúruo económico, o fazemos na plena certe-za de ser este o momento ideal e o ponto de
inflexão para reorientannos o desenvolvimento do
Pás, no sentido da produtividade--e do trabalho
produtivo, dentro de um clima de liberdade com
responsabilidade social.
O Sr. Francisco Rollemberg - Pennite V.
Ex' um aparte, nobre Senador Albano Franco?

O SR. ALBANO FRAI'ICO - Com milito
prazer, nobre Senador Francisco Rollemberg.
O SR. PRESIDEI'ITE (lourival Baptista) Nobre Senador Albano Franco, seu tempo está
esgotado _há IS minutos, peço a V. ~ não dê
mais apartes.

O Sr. Francisco Rollemberg- Vou ser muito breve, Senador Albano Franco, porque a Presidência pede que V. ~não conceda mais apartes.
!ao-somente para parabenizá-lo, porque conhe-ço a sua luta n~ defesa da economia de mercado,
da empresa pnvada brasileira e da indústria brasileira. Recentemente líamos no Jornal da Tarde
do dia 18 do mês próximo passado, um trabal~
cujo titulo era: "Percamos nossa virgindade ideológica, sob a qual se roubou mais do que nunca".
Nesse artigo, o economista russo Nikolai Shmelyov constata que "a situação da economia soviética não satisfaz a ninguém, e que seus dois principais defeitos - por assim dizer, nela embutidos
- são o monopólio do produtor, numa situação
de desabastecirnento geral, e o desinteresse das
empresas no avanço técnico-científico". Mais
adiante diz: ''na medida do possivel, os preços
internos soviéticos deveriam correSponder aos do
mercado l'!lUndial". No mesmo fôlego, o economista sai em defesa da reintrodução do conceito
de luao, do qual deve depender, basicamente,
a situaç4o econômica das empresas,. Ele argu-

menta _que "a humanidade ainda não encontrou
melhor índice para medir a eficiência do trabalho,
e que só _a noção de lucro permite -estabelecer
objetivamente a relação entre custos e renda".
"O critério ela rentabilidade nada tem de duvidoso
no soci~ismo, apenas diz se está trabalhando
bem ou mal", garante Shmelyov. Ora, Senador,
quando V. Ex' vem, há tanto tempo, na defesa
da indústria nacional, na defesa da economia de
mercado, quando V. Ex!' preside, pela tercelra vez,.
a Confederação Nacional da Indústria, um pronunciamento da envergadura como o que V. Ex"
produz nesta tarde não surpreende a nenhum de
h6s,- pelõ contrátio, nos enche de_ alegria e nos
tranqüiliza, por ver que um jovem como V. Ex"
tem em mente, sempre, a preocupação pelo de-senvolvimento brasileiro, pelo engrandecimento
da nossa Pátria, por um Brasil maior.
OSR. AlBAJ'IO FRAI'ICO- Nobre Senador
Francisco Rollemberg, muito me honra o aparte
de V. Ex", meu companheiro de representação
do nosso Estado de Serglpe. 1\s palavrllS de V.
EX' me servem de estímulo e de incentivo para
continuar efetivamente dentro de uma dignidade
e coerência, defendendo esses princípios que interessam, efetivamente, ao desenvolvimento brasileiro.
A empresa privada é parte do nosso capital
social básico e, neste sentido, deve ser visualizada.
Estamos convencidos de que já atingimos um
grau de estatização e interferência governamental
na economia tamanho, que, doravante, a continuarmos neste rumo, dificilmerite construiremos
um Brasil liVre da opressão, da demagogia e do
desperdício. Mudemos este rumo, Srs._Aqui e agora.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas).
O SR. PRE5IDEI'ITE (lourival Baptista) Concedo_ a palavrã ao nobre Senador Divaldo Su-

ruagy.

O SR. DIVALDO SCIR(JAGY (PFL - AL.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senãdores:
Dada a urgência com que foi submetida a apreciaçao do Projeto de Lei da Câmara n9 28, de
1987 (n' 172-A, na Casa de origem) que pretende
..autorizar a realização, em caráter extraordinário,
de operações de crédito a conta e risco do Teseu·
ro Nadonal, e dá outras providências", somente
agora poderei_ fazer uma análise (muito embora
sucinta) que permitirá aos Senhores Senadores
visualizar a magnitude da matéria sob todos os
seus ângulos.
Inicialmente gostaríamos d"e assinalar que somos integralmente favoráveis à descentralização
administrativa; à descentralização tributária que
permita aos Estados brasileiros o restabelecimento da Federação, tão avassaladoramente mutilada
exatamente pela hipertrofaa do Poder Central que
concentrou em suas mãos os poderes e todos
os recursos. razão pela qual, talvez, os Estados
e Municípios brasileiros se encontram c-om as
suas finanças em estado de pré-insolvência.
Não obstante, o reconhecimento dessa caótica
situação, criada e alimentada por erros e omissões, não poderíamos compactuar com mais
uma violação da ordem jwfdica, com mais wna
concentração de poderes nas mãos do todo poderoso Executivo, mesmo que tais instrumentos sejamjust:ifiatdos em nome de uma situação aflitiva
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dos Senhores Governadores e dos_ Senhores Pre-

feitos.
Tal decisão, de minha parte, não ~e pr:ende
a uma posição_ político-partidária1 ao revés, ela
se_ prende ao interesse maior na_ Nação; ~~~ é
consubstanciada no resguarado da moralidade
pública:. ela está calcada em opçõ.es técnJco-financeiras melhores; ela está embasada, particularmente, na defesa e na soberania da Câmara
Alta do Congresso Nacional, que não pode, não
deve rasgar os dispositivos constitucionais que
lhes pennitem a existência e disciplinam as suas
competências privativas.
Por Isso tudo, pretendemos mostrar aos Senhores Senadores que
projeto de lei está eivado
de vícios insanáveis de natureza constitucional,
jurldica e técnica, a fim de que os nobres Pares
não cometam um erro de tamanhi!l magnitude.
Para uma melhor compreensão do texto, deve·
mos dividi~lo em três partes ou assuntos, já que
o_ mesmo envolve matérias que deveriam ser tratadas em instrumentos legais distintos, por força
do mandamento constitucional, a saber:
}9 autorizar o Banco Central do Brasil a fazer
suprimento ao Banco do Brasil, a conta e risco
do Tesouro Nacional, a fim de que o mesmo
possa realizar operações de crédito com os Estados e Municípios, para atender os fins que especifica:.
Art. 1"' O Banco_ do Brasil,_ a conta e risco
do Tesouro Nacional, poderá reallzaf; em caráter
extraordinário, operações de créditO interno aos
Estados e Municípios, mediante suprimento específico adiantado pelo Banco Cefttfãl do Brasil.
Art. 2 9 As operações de que trata o art. 19
terão como finalidade:
I - atender, total ou parcialmente, o serviço da
dívida interna contratada até 30 de abnl de 1987,
bem como o refinanciamento de obrigações autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional até a
data da publicação desta lei, compreendendo valores referentes a principal e encargos, inclusive
moratórios, vencidos e não pagos, bem como
vincendos até 31 de dez.eriibro de 1987;
O-suprir recursos para atender, total ou parciaJmente, o dtYJdt relativo a despesas correntes
de exercidos financeiros anteriores e de 1987,
limitados a valor~ a serem definidos pelo Ministro
da Fazenda .
§ }9 As operações de crédito de que tratam
os incisos 1e Dsomente poderão ser contratadas
até 31 de dezembro de 1987 e terão os encargos
estabelecidos pelo Conselho Monetário Nocional.

e-ste

§ 29 As operações de que trata o inciso D ficam condicionadas à aprovação, pelo Ministro
da Fazenda, de plano de saneamento financeiro
apresentado pelo Estado ou Município, por intermédio da Secretaria do T escuro Nacional.
§ 31 AcritériodoMinistrodaFazenda,asoperações a que se refere o art. 19 desta léi poderão
ser substituídas pela autorização, aos Estados e
Municípios, de emissão de novos tftul:os de dívida
mobiliária.
§ 49 Na celebração das operações referidas
neste artigo, o Estado ou Município oferec:erá garantia consistente em caução do direito no qédito
relativo às quotas ou parcelas de receitas que
lhe sejam constitucionalmente asseguradas, de
cujo instrumento constará mandato outorgado
pelo mutuário. em coráter irrevogável e inetratável, conferindo poderes 110 Banco do Brasil para,
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na qua1ldade de agente do Tesouro Nacional, efetuar a compensação de eventuais débitos com
essas quotas ou parcelas.
§ 59 O COriselho Monetário Nacional, por

proposta do Ministro da Fazenda, estabelecerá
as demais condições para a realização das operações de crédito autorizadas nesta lei.
~

Dispõe sobre a competência privativa do

Senado Federal ao assinalar que as operações
de crédito referidas no art. 2 9 , deverão obedecer
os limites estabelecidos pelo Senado Federal.
39 Aumenta os limites do Decreto-lei n9 1.312,
de 15 de fevereiro de 1974 e suas sucessivas
aherações, em 20% a partir da publicação desta
lei, é automaticamente reajustado com base na
variação da taxa cambial de compra para o dólar
dos Estados Unidos.
Do ponto de vista constitucional, portanto, a
matéria deve ser tratada sob dois ângulos;
A primeira diz respeito às atribuições do Poder

Legislativo, que no art. 46 da Carta Magna díspõe:
"Arl 43. Cabe ao Congresso Nacional, com
a sanção do Presidente da República, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente:
H- o orçamento anual e plurlanual; abertura
e operação de crédito; dívida pública; emissões
de curso forçado.
Este dispositivo é reprodução fiel de todas as
Constituições brasileiras, desde 1824, que subordina à vontade da sociedade as operações de
crédito e dívida pública da União.
Por conseguinte, em obediência a tal preceito
constitucional, o Poder Executivo ao longo dos
mos, de décadas, e até mesmo há mais de século
e meio, tem submetido ao crivo do Congresso
Nacional os pedidos de autorização para realizar
operações financeiras e emitir moeda.
Mesmo no periodo revolucionário o procedimento era o mesmo, o Presidente da República
submeteria à apreciação do Parlamento pedido
de autorização para contrair ou dar garantia do
Tesouro Nacional a operação de crédito externo,
explicitando o montante, a natureza. a destinação
e todas as demais condições que pennitisse um
real conhecimento do assunto, da sua prioridade,
e. acima d~ tudo, quem iria pagar a conta.
Assim, as matérias de competência da União,
como os tratados nas partes 1• e 3• da minha
subdivisão, ou seja.. "suprimento de recursos ou
elevação de limites do Decreto-lei n9 1.312", deverão receber o trataTjlento legislativo do projeto
de lei, mas se fazendo acompanhar das infonnações necessárias.
·
O segundo ângulo de enfoque diz respeito à
competência privativa do Senado Federal, estabelecida no art. 42, itens lV e VI, bt verbls:
..Art. 42. Compete privativamente ao Senado
Federo!:
IV- autorizar empréstimos, operações ou
acordos externos, de qualquer natureza, de inte~
resse ( os Estados, do Distrito Federal e dos Municípi~. ouvido o Poder Executivo Federal;
VI- fiXélC por proposta do Presidente da República e mediante reSolução, limites globaís o montante da dívida consolidada dos Estados e dos
Municípios; estabelecer e alterar limites de prazos,
mínimo e máximo, taxas de juros e demais condições das obrigações por eles emitidas; e proibir
ou limitar temporariamente a emissão e o lançamento de quaisquer obrigações dessas entidad:s.
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Como se vê, o tratamento jurídico da matéria
deverá ser uma mensagem do Senhor Presidente
da República ao Senado Federal, propondo em
caráter extraordinário autorização para que os Estados e MunicípioS possam rolar suas dívidas mediante as condições abaixo especificadas:
1 - montante da dívida;
2- condições da operação (prazo, juros, carências, outras informações);
3 - impacto da operação sobre as finanças es~duais e municiPais.
De outra parte é de fundamental importância
para a Nação que o Senhor Presidente da Repúb~ca que prometeu total transparência dos atas
públicos infonne ao Seriado e ao Congresso Nacional toçl.as as repercussões das pretendidas operações de crédito, bem como os seus montantes,
a fim de que possamos contribuir para a solução
da grave crise que assola esse País, especialmente
no que__çliz respeito à miséria absoluta que está
submetida boa_ parcela de nossa população.
Concluindo junto com es~as considerações
preliminares sobre o tema, solicito nos termos
regimentais, seja encaminhado ao Senhor Presidente da República o seguinte requerimento de
informações:
I) quais os Estados e Munldplos que serão
-beneficiados com as medidas propostas?
2)_ qual o_ montante das dívidas década um
discriminando o cronograma de vencimentos da
divida interna e externa?
3) qual_ a origem e a destinaÇão das_ dívidas
contraídas?
4) quais os-Credores de cada dívida?
5) quais os encargos financeiros da referida
dívida e quem os controla?
6) quais as condições das operações de crédito a serem contratadas?
7) quais as fontes de custeio do Banco Central?
8) as fontes do item 7 serão fraclonárias?
. 9) qual o montante atual dos limites que se
referem os itens l e n do art. 19 do Decreto-lei
n9 1.312 e suas alterações.
10) quais as atividades a serem financiadas
corTi aS apel-açõeS de crédito a serem contratadas
com o aumento de 22 bilhões de dólares embu~
tidos no artigo 4" do projeto de lei em te~.
O Sr. Mauro Benevldes -V. EX-' me permite
um aparte, nobre Senador Divaldo_ Suruagy.
OSR.DIVAIDOSORUAGY -É uma honra
ser aparteado pelo nobre Senador Mauro Benevides.
·

O Sr. Mauro Benevldes - Nobre Senador
Divaldo Suruagy, ao término_dos trabalhos da sessão extraordinária da manhã de hoje, tivemos a
oportunidade de discutir, nesta Casa, V. Ex', Senadores Alfredo Campos, João Lobo e eu, exaustivamenfe esta niatéria, quando me fiz porta-voz de
uma apelo patético,_ veemente, instante a todos
aqueles companheiros que integram o Senado
da República, no sentido de que assegurássemos
o quorum desta sessão, já virtuaJmente convocada pelo Presidente Lourival Baptista. E, ao término dos debates que se travaram nesta Casa,
V. Ex!' e eu tivemos o privilégio de conhecer os
questionamentos cjue, agora, formalmente são
trazidos, ao conhecimento do Senado Federal.
E COJ110 jie!la do meu dever, no exercido evenh.lal
da Uderança do Partido exercida aqui peJo o~

Vice-Uder, Senador José Fogaça; figura exponendaJ da nossa Bancada e do Congresso brasileiro,
fiz buscar aqueles dados e informações que capaw
citassem a V. Ex" e ao Senado a decidir; com
pleno -conhecimento de causa em tomo desse
projeto, ora submetido à votação por parte dos
Srs. Senadores. Permitliia dizer a V.- Ex' que na
sua colocação inicial, defendendo, justificando a
sua postura retilínea, nesta Casa, em defesa do
interesse lnaior da Nação, do resguardo da moralidªde pública, da d~fesa da sot,)erailia da Câmara
Alta, diria, nobre Senador por Alagoas,
todos
n6s partilhamos desses propósitos, desses princípios que V~ E'xi' esposa, e agora, cOm _qastante
clareZa, toma-os explícitos para ciência dos seus
Pares que conl-põem o Senado da República. Permitir-me-ia dizer a V. ~ que, no (:rue tange a
muitas dessas indagações, fizemos chegar ao seu
gabinete há poucos ins'taf!tes, há alguns minutos,
todas aquelas-iri:(ormações que seriam bastantes
pará que V. EX' melhor se sifua!is-e ria questão,
conhecendo-a em todas as Sl.!ilS implicações e,
percuCiel1te coino é V. E,x., mio lhe
dificil
apreender o objetivo dessa proposição, objetivo
que outro não é, senão, primeiro: a rolagem da
cüViâa-iritema já contraída, alongando-se o prazo
de tais operações. E mais, nobre Senador Divaldo
Suruagy, o finãnciamento de :Iéficit de custeio,
combinado com um programa de saneamento
dos Estados. Se defendemos_ um programa de
saneamento- para os Estados, \.'-'.mos ·ao encontro
daquela sua exigência básica. fundamental, que
é a de resguardãr a moralidad;_· pública, e aí, entendemos (Jue com essa manifestação, com esses
dados, com essas informações e com outras que
já fizemos cflegar aõ- gabinete de V. Ex!', estará,
sem dóvida, o nobre Senador Divaldo Suruagy,
capãcitado a oferecer o seu ãpoiO sincero a essa
proposição que se discute, neste momento, no
Senado da República. Diria mais a V. EJcl' que,
dentre os itens relacionados no seu questionamento, um há que me obriga a ser fundamen~
talmente explícito, destacando que a cobertura
parcial do déficit corrente envolye recursos limitados a 20 bilhões de cruzados, e a sua distribuição
se dará em função das necessidades apresentadas pelos próprios Estados e Municípios, em
levantamento realizado pelo Ministério da Fazenda. Acredito, nobre Senador Divaldo Suruagy, que
V. Ex', com as informações que recolhi junto ao
Minitério da Fazenda.. junto ao Banco Central, no
final da tarde de hoje, numa demonstração de
apreço ao exercício correio que V.~ faz do mandato que, em boa hora, lhe foi conferido pelo
povo alagoano, tenho absoluta certeza de que,
com aqueles dados _e com estas explicações que
ora lhe transmito, V. Ex' poderá votar com absoluta tranqüilidade essa proposição, permitin'do
que ela, subindo à sanção do Senhor Presidente
da República, possa ter transformada em lei e,
dessa forma, garanta aos Estados e_ Municípios
o refinanciamento -das respectivas dívidas inter-

que

sena

nas.
O SR. DIVALDO SCIRUAGY -Agradecen-

do ao aparte do Sena_dor Mauro Benevides, em
que S. EJr em nome do Partidto; que engrandece
como um dos seus principais Líderes, explica,
não somente ao ora,dor, mas à Casa, as interroflações aqui susctiadªs, as dúvidas aqui apresentadas, gostaria também de enfcrt'::.ar que ficou bem
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claro que o teta estabeleddo de 20 bilhões de
cruzados é estimulador de um processo inflacionário, que tem como razão maíor do Governo
o combate ou a sua diminuição, porque esse _é

o problema mais grave que, segundo o Chefe
do Executivo reconhece, a sociedade brasileira
está a viver, está a enfrentar.

Repito, agradeço o aparte de V.

E;('

porque,

nesse instante, V. Ex' e o orador mostraram como
sê pode fazer política no seintido mais alto do
termo, com preocupações de natureza coletiva,
com preocupações no interesse geral. Congratulo-me com V. EJ<I' pelas colocações aqui feitas;
posso concordar ou não com elas, mas respeito
o seu ponto de vista e do Partido que V. Ex' en-

Sr. Presidente e Srs. Senadores, existem interes-sados em que não haja abertura democrática,
que não haja o regime democrático pleno neste
País, são os mesmos de ontem, são os mesmos
de hoje.
Sr. Presidente, deixo, aqui, um alerta ao Presidente José Samey: apure, em profunc:Udade, esses
fatos, porque senão o primeiro a ser atingido será
Sua Excelência, e a população terá, infelizmente,
mais alguns anos de troca de generais de plantão.

O Sr. Pompeu de Souza- Nobre Senador
Jamil Haddad, V. Ex' me permitira um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD- Com a maior satisfação, nobre Senador Pompeu de Souza.

grandece. Muito obrigado, Senador Mauro Berre-

O Sr. Pompeu de Souza - Meu carÔ Senador Jamil Haddad, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Concluindo este agradecimento ao Senador - eu
me preparara para fazer um discurso nesta
Mauro Benevides, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
sessão- âo Senado, entretanto, não gozando do
deixo o meu ponto de vista, a minha posição

vides.

para que todo o Senado saiba a posição de Dival-

do Swuagy a reSpeito deste assunto. (Multo bem!}

Durante o discurso do Sr. Albano Franco,
o Sr. FranCisco RoHemberg deixa a Clldelra
da Presidênda que é ocupada pelo Sr. Lou--

Jiva/ Baptista.
O SR. PRESIDEI'ITE (Lou<ival Baptista) -

Com a palavra o nobre Senador Jamil Haddad,
Líder do PSB.
O SR. JAMD.. HADDAD (PSB - RJ. Como
Líder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Encaminharei uma proposição à Mesa do Senado, no sentido de que seja constituída uma
Comissão de Senadores para ir ao Rio de Janeiro
e verificar ln loco o que vem ocorrendo na Cidade
do Rio de Janeiro, meu Estado natal.
Sr. Presidente, temos que ser analft:lcos como
politlcos; temos que fazer um exame retrospectivo
da política brasileira. Infelizmente, Sr. Presidente,
como se diz na gíria política, exí~ algo no ar
aJém dos aviões de carreira.
Sr. Presidente, verificamos aqui, em BraSJ1ia,
o que foi chamado de bademaço, determinados
fatos que até hoje não foram explicados e um
inquérito que nada provou, em que verificamos
fatos estarrecedores: ônibus, veículos colocados
no Eixo Rodoviário e o poder pollciaJ se afastando
dos mesmos; posteriormente, a queima daqueles
veicules.
Sr. Presidente,_ estava eu em Uma, no Peru,
quando soube do incidente lamentável com o
Presidente José Samey, na Cidade do Rio de Janeiro. Mas, Sr. Presidente, são coisas estranhas.
Como se pode admitir uma segurança do Presidente da República permitir que alguém chegue
com um instrumento, picareta ou algo parecido,
e possa atingir as vidraças daquele ônibus?
Sr. Presidente, Srs. Senadores, este filme eu
já vi antes, em 1964; parece o mesmo filme com
novos ateres: aqueles que não aceitam o regime
democrático, aqueles que tentarél.ITI o Riocentro,
quando o Presidente João Figueiredo trazia à Nação a possibildiade da abertura.
•Sr. Presidente e Srs. Senadores, hoje um violento quebra-queblq e ônibus incendiados estão nas
ruas do Rio de Janeiro. Estranhamente, um juiz
da Vara Federal concedeu uma liminar permitindo
o aumento das passagens dos ônibus.

privilégio de Uder e nem me preparando para
pedir ao Uder do meu Partido que me concedesse
essa representação, aproveito o discurso de V.
Ex" para tomar_ uma car<ma, nobre Senaçlor Jamil
Haddad, de vez que o assunto de que ia tratar
era exatamente este. EU iria inicialmente, Sr. Presi-dente, falar a respeito de um assunto, que rnendonei numa sessão anterior, sobre os trabalhos
dos vários serviços desta casa, para fazer justiça
a dois serviços que não ressaltei suficientemente:
o Centro Gráfico do Senado e a Subsecretaria
de Taquigrafia, ctija dedica~o e cuja eficiência
são absolutamente exemplares. Mas para preparar _inclusive os dados estatísticos impressionantes
para que constasse dos Anais desta Casa, vou
dispensar de lê-los, e vou pedir a V. EX' que incorpore ao seu pronunciamento, porque, na verdade,
porém, neste instante outro valor mais alto se
alevanta, como diria o Mestre Luiz de Camões,
isto é, outro acOntecimento muito mais grave e
muito maiS importante-para este País está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, quando dezenas
de ônibus sao destruídos e alguns incendiados;
quando a tropa do Exército cerca, no momento,
a ceri.tiaJ do Brasil; e quando o Poi't\1-Voz da Presidência da República, o Jornalista Frota Neto, acaba de dizer que essas desordens são obras de
bademeiros interessados em prejudicar a transi~
çào democrática. Sabemos que as estações de
televisão, que estão noticiando, dizem que a situação até se aSsemelha à situação da Coréia do
Sul nesses dias. Na verdade, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, a denúncia que faz o nÕbre Senador
Jamil Haddad é da maior importância, porque,
~ste momento, há uma conspiração neste País.
Uma conspiração liberticida, uma conspiração
antidemocrática; o que se está querendo impedir
é que nós atravessemos a ponte que liga uma
ditadura a uma democracia. O que se quer, exatamente, neste momento 'de instabilidade em que
atravessamos uma ponte_ e _uma ponte frágil, criar
condições semelhantes às que foram criadas em
64. Os eternos liberticidas, os eternos inimigos
da ·democracia estão, neste momento, conspirando Publicamente contra a democracia mais
uma vez. Quem não leu o livro do Professor René
Annand Dreyfus, e não lembra como ele nos conta toda a preparação do golpe de 64; pelo qual
.verificamos que o General Golbery do Couto e
Silva, antes de ser General, muito antes de existir
o golpe, já criara \.111 pré-5NI que, depois que
assumiu o poder, depois que foi dado o golpe,
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assumindo O poder, ele transformou em instru-mento de conspiração, em instrumento de gover~
no, em instrumento de repressão, de obscurantismo, de tQrtwa e de morte de muitos patriotas
brasileiros, e de muitos democratas, neste Pais,
Sr. Presidente. Os processos são os mesmos. Sr.
Presidente, e nós nos ler'nbramos do que aconteceu na OAB, quando aquela moça LeydaMonteiro
da Silva foi sacrificada por uma bomba celerada,
r condições para o golpe. Nós nos lembramos,
Sr. Presidente, da bomba que foi posta na casa ·
a que pertenço, a ABI - Associação Brasileira
de lmprensa, nós nos lembramos dos incendiários das bancas de jornais e não podemos. de
maneira alguma, ter tranqüilidade diante dessa
situação, quando esses conspiradores, eternos
inimigos da democracia, se servem do povo, que
está com uma situação de _vida difia1ima, que
passa fome, que está com condições de miserabilidade servem-se_desse caldo de cultura da insatisfação popular, para atrair o próprio povo e de~
pois esmagá~ lo. E preciso denunciar esses traidores do povo, mais uma vez, Sr. Presidente! E aqui
estamos. ao lado do Senador Jamil Haddad. para
fazer esta denúncia, porque não podem ser outros
os conspiradores. Não se queira atribuir tais acontecimentos ao ex..Qovemador Leonel Brizola, com
o qual não tenho nenhuma ligação partidária, por
cuja atual posição política não tenho nenhuma
solidariedade, mas sabemos todos que ele é candidato à sucessão presidencial e quem faz bader·
na e cria situações dessa ordem não está pretendendo concorrer a uma eleição, mas dar um golpe
nas instituições! t predso que isso seja denun-ciado, é preciso que o Senado, que é a Casa
da Federação, assuma sua responsabilidade neste momento e mande apurar os fatos. Se possível,
designe uma comissão para ir imediatamente ao
Rio de Janeiro apurar, em nome do Senado~- essa
situação, essa conspiração contra o Brasil!
O SR. JAMD.. HADDAD -

Sr. Presidente,

Srs. Senadores, entendo como válida a reação
do nobre Senador Pompeu de Souza, veterano
jornalista, .que acompanhou de perto todos os
processos ditatoriais instalados neste País e, neste
momento, em que se tenta retomo ao regime
democrático, fatos surpreendentes ocorrem.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nobre Senador
Jarbas Passarinho, V. EX', ilustre militar que foi
no passado, pode admitir uma segurança presi·
dencial deixar que alguém se aproxime do veículo
do Presidente da República com uma picareta,
ou um outro instrumento - dizem que insbumento de alpinista- e venha a atingir os vidros,
asjanelas do ônibus? Vi na fotografia do Jornal
do BrasU, um aglomerado, guardas conversando, enquanto afastavam aqueles manifestantes e,
em volta do ônibus, não havia ninguém.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, há um processo
em curso.

O Sr. José Fogaça- Permite-me V. EX' um
aparte?
O Sr. Maurído CoiTêa- Permite-me V. Ex"
um aparte?

O SR. JAMR.. HADDAD - O pior cego é
aquele que não quer ver. Conc_edo, com multo
prazer, os apartes, primeiramente, ao nobre Senador José Fogaça e depois ao Senador Mauricio

Corrêa.
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O Sr. José Fogaça - Nobre Senador Jamil
Haddad, tenho todos os motivos e todas as razões
para apoiar e reconhecer inteira validade no con-

teúdo do pronunciamento de V. Ex' Este é um
momento difícil, é um momento de frágil equilíbrio das instituições em nosso País. A condução
do processo de transição democrática exige sabedoria, exige bom senso e exige grandeza, tanto
do Governo quanto da Oposição. Há algo que
parece que não foi entendido neste País, ainda:

a passagem de um regime autoritário para um
regime democrático; esta travessia não é responsabilidade apenas de quem ocupa as estruturas
de poder governamental; correlatamente, simetricamente, é responsabilidade também de quem
faz oposição. Eu diria que tanto quem está no
Governo quanto quem está na Oposição têm, antes de mais nada, o dever e a responsabilidade

de sustentar a democracia a qualquer preço. Depois dt.'Sse fundamento inicial, s6 então, depois,
agir como Oposição, ou agir como Governo. Cha-

mo a atenção para isto, no momento em que
estamos vivendo, no Pais, uma situação que a
cada dia se agrava. São tensões de ordem econômica e de ordem social que acabam explodindo

nesses episódios negativos, nesses episódios condenáveis por todas as razões, por todos os motivos. Queria, portanto, dizer que reconheço, no
conteúdo do pronunciamento de V. Ex', validade
e acerto; mas não posso deixar de fazer uma pequena observação às palavras que V. Ex' acaba
de proferir, em relação à questão da segurança.
Tenho ouvido de parte de setores da Oposição
e agora, infelizmente, ouvi também da parte de
V. Ex' a argwnentação de que o episódio oco_rrido
no Rio de Janeiro, em relação à figura do Presidente da República, s6 ocorreu por fncompetênda da segurança: porque não houve suficiente
repressão aos manifestantes. Quero dizer, nobre
Senador, que este argwnento, a meu ver, é extremamente perigoso, e do qual, em nenhuma instância, deveríamos nos valer. Se acharmos que
todo gesto de violência, que todo ato que contraria
a legalidade vigente, que contraria uma normalidade de conduta, s6 ocorre porque não há suficiente repressão, nós estamos pedindo repressão
às manifestações populares. O anteverso desta
medalha é o de que só houve o atentado, s6
houve o gesto de violência, porque o povo, no
livre direito de manifestação, não foi suficientemente reprimido, não houve suficiente violência
contra os manifestantes. Por isso, então, houve
vio1ência contra o Presidente da República. Acho
que esse é wn argumento extremamente perigo-so, porque o outro lado dessa moeda é aquele
pelo qual os militares entendem que qualquer
manifestação, qualquer gesto, qualquer ato público que demonstre insatisfação para com o Governo passa a ser uma ameaça à segurança nacional.
Até porque, nobre Senador, é bem possível que
o equipamento, a arma, vamos dizer assim, que
foi usada para agredir o Presidente, é facilmente
ocultáveJ; não é necessário que alguém faça muito
esforço para esconder uma pequena picareta de
alpinista. Não é preciso muito esforço para que
isso aconteça. Portanto, quero dizer a V. Ex' que
concordo com toda a argumentação aqui desenvoMda. e só não posso aceitar este argumento,
que até agora tem sido desenvolvido e sustentado
por alguns, de que não foi suficiente a repressão
contra a manifestação popular. Eu diria que, se
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há uma causa de tudo que aconteceu, ela está
na irresponsabilidade daqueles que colocam o
povo nas ruas sem medir as conseqaêndas do
que estão fazendo, sem saber que estão sendo
responsáveis, também, por um processo de transição democrática, ou a causa disso está nos atas,
nas decisões do Governo, ao traçar uma polttlca
económica, que vem realmente castigando os assalariados deste País, ou, pela sua inexistência,
o de um plano econõmico que, num primeiro
momentõ, reconhecidamente, causa algumas
reações dessa ordem. Aceito qualquer análise
nesse sentido, qualquer causa, menos aquela que
V. Ex' traz a esta Casa, de que faltou competência
à repressão policial contra os manifestantes.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) Senador Jamil Haddad, o tempo de V. Ex' está
esgotado e eu pediria a V. Ex' que não concedesse
mais apartes.

O SR. JAMIL HADDAD - Sinto imensamente que_ o tempo tenha se encerrado, porque
eu gostaria de conceder apartes aos nobres Senadores Maurício Corrêa e ao meu querido Senador
Leite Chaves. .Mas, como V. Ex' me alerta ...
Quero deixar claro que existe um fato chamado
"estouro da boiada". E claro que, no momento
em que se lança um plano, com o congelamento
dos salári_os, com o salário mínimo em 1 mil e
novecentos cruzados e em que uma cesta básica
fica em I mil e 780 cruzados mensais, é natural
que, se alguma pessoa der um grito "quebra, depreda, queima", a população, revoltada, enfurecida, age, na reaJidade, às vezes, com certo vandalismo, com certa violência.
O Presidente José Samey, com o Plano Cruzado I, tinha 94% de popularidade; conseguiu fazer
22 Governadores do PMDB; ia às ruas eufórico,
alegre; recebia beijos, abraços; era solicitado em
todos os quadrantes deste País. No entanto, V.
Ex' -declara e eu qu~ro ...

O Sr. José Fogaça- Mas, então,-não estou
entendendo o argumento de V. EX' Ou foi mani·
festação popular, ou foi manifestação mantida por
força ...
O SR. JAMJL HADDAD - Em momento
nenhum falei que houve falta de repressão; houve
falta sim de habilidade da segurança do Senhor
Presidente.
V. Ex' declara que é muito fácil esconder wna
picareta de alpinista. Posso até concordar com
V. Ex' Mas, a pessoa ficar quebrando uma janela
de um ônibus, durante algum tempo, a ponto
de ferir pessoas que se encontravam no seu interior com estilhaços, e não ser preso, e, até o presente momento, estafem prendendo um rapaz
- com quem não tenho a menor relação, cortei
minhas relações politicas com esse rapaz, porque
considero wn rapaz psicologicamente fora da
normalidade- para enquadrá-lo na Lei de Segurança Nacional, porque teria sido o autor, ou o
mentor intelectual daquele ato contra o ônibus
do Senhor Presidente.
Quero deixar bem claro, Sr. Presidente, que
o momento é grave para a democracia brasileira,
temos·queter consciência da gravidade do momento. Que seja Constituída uma comissão de
Senadores para ir imediatamente ao Rio de Janeiro e apurar, em profundidade, o que vem ocorrendo, porque não é possível, Sr. Presidente, que,
neste momento, um magistrado, um juiz, sabedor
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das dificuldades financeiras da população, conceda um mandado de segurança, pennitindo o
aumento da tarifa dos ônibus daquela cidade. Esta
revolta não é justificada; não se justifica uma revolta desse teor, mas entende-se porque não é
possíVeJ ninguém ver a sua fam~ia passando fome, e as autoridades querendo voltar a negociar
com o Fwi.do Monetário Internacional, o pagamento da divida nos mesmos moldes do passado,
ou _seja, cerca de 12 bilhões de dólares anuais,
com o sacrificio da população sofrida do nosso
Pais, uma população de mais de 130 milhões
de habÊtantes, que não têm direito de participar
da riqueza nacional.
Não concordamos, Sr. Presidente, mas não faltei com a minha palavra, antes de 64, dos riscos
que coniamos naquele momento, c_omo não falto
com a minha palavra agora.
É um aJerta que deixo no Senado da República,
na mais alta Casa Legislativa deste País; é um
momento grave. Tenhamos todos nós, políticos,
consciência da gravidade do momento, caso contrário, mais uma vez veremos as portas do Congresso fechadas, e eu terei a consciênda tranqüila, porque alertei a classe política. E -tenho
consciência de que os Senhores Senadores estão
cônscios da gravidade deste momento.
E deixo aqui apelo a V. Ex' no sentido de que
seja constituída uma Comissão de Senadores, para ir, imediatamente, ao Rio de Janeiro, saber detalhes e trazer a esta Casa, para que possamos
fazer uma análise mais aprofundada dos graves
acontecimentos que lá ocorrem. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) Concedo a palavra ao nobre Senador Mauricio
Correa, como üder do PDT.

O SR. MAWÚCIO CORREA (PDT - DF.
Como Líder. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não era ·rruriha intenção usar- da pã!ãvra, mas,
infelizmente, não me foi poSsível apartear o Senador Jamil Haddad. Eu, então, sou obrigado a extemar aqui, pela modesta Bancada do PDT, a
nossa opinião a respeito dos incidentes.
Em prinleirç lugar, eu não poderia deixar de
salientar que já fui vftima da aplicação da Lei de
Segurança Nacional, por duas vezes, e me assusta
terrivelmente, constrangedoramente, que, em
momentos de transição, em momentos em que
se tenta a estabilidade democrática, que se deter~
mine a prisão violenta de um possível envolvido
em um acidente, em que estava presente o Presi~ente da República.
Fico aqui a recordar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, no ano passado, aconteceu uma das
coisas mais tristes para a soberania brasileira,
quando, exatamente, aqueles americanos, que se
encontravam presos na Polícia Federal, aqu~ na
Capital da República, e, de uma hora para outra,
esses americanos fugiram de Bras~ia. foram levados para· a Bolívia e chegaram até os Estados
Unidos. Até hoje, a Polícia Federal da Nova Repúb_lica, até hoje, os estamentos de segurança do
Brasil não conseguiram restaurar a dignidade, a
soberania e a independência desse povo. Isso está
a nos afrontar até este momento, porque nenhuma comissão designada pelo Ministro da Justiça,
nem tão pouco as sindicâncias determinadas pela
Polícia Federal foram capazes de mostrar à Nação
o que é que, na verdade, aconteceu com aqUeles
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americanos, que saíram do Brasil, pela madrugada afora.

J:: isto que indago.

,

Agora, aplicar, ex abrupto, a Lei de Segurança
Nacional em cima de uma provável pessoa, que
não seja responsável pelo acidente, é colocar essa
pessoa no xadrez, sem direito a habeas corpus
e com direito apenas à comunicação com seu
advogado. Trata-se, sem dúvida alguma, do retor-

no índ.iscutível das mesmas regras do regime passado.
Por Isso, manifesto-me aqui, como vítima que
fui das arbitrariedades, como vitima que fui do
sistema, que isso nos preocupa e· deve merecer
a atenção desta Casa do Senado da República,
determinando.se que providências sejam toma-

das, no sentido de se endossar o requerimento
apresentado pelo nobre Senador Jamil Haddad.
Estou a formuJar estas questões para dizer que,
se howe infiltrações de direita, ou de quem quer
que seja, para provocar aquele incidente, lamentamos isto, ou que, se houve participação de pessoas que desejam criar o caos, também lamentamos isto; o que queremos é o respeito à figura
do Presidente da República; o que queremos é
o respeito à integridade fisica de todo cidadão
brasileiro.
Entre esse incidente e a aplicação pura e simples da Lei de Segurança Nacional, evidentemente, estamos retroagindo aos momentos que nós
nunca mais desejamos que voltem a existir no
ordenamento jurídico nacional. Era esta a palavra
que eu queria deixar. (Muito bem!)
O SR- PRESIDEI'ITE (Lounva! Baptista) Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÀMMlA
N• 28, DE 1987
(Em regime, de urgência art. 371,

b, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n' 28, de 1987 (n' 172/87,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza a realização, em caráter extraordinário, de operações de crédito a conta e risCo do Tesouro
Nacional, e dá outras providências, tendo
PARECERES ORAIS, proferidos em Plenário: 1~" pronunciamento: favorável ao projeto; 2' pronunciamento: favorável à Emeru;ia
n<:> 1, contrário às de n9a 3 e 4 e pela prejudicialidade da de n<:> 2.
O SR- PRESIDEI'ITE (Lourival Baptista) A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
anterior, tendo a votação adiada por falta de quo-

rum-

Vai-se passar à votação do projeto e das emendas.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos
pelo Sr. 19-Secretário.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO
1'1•112, de 1987
Reque[ro nos termos do art. 280 do Regimento
.Interno, a retirada da Emenda n9 1, de minha

autoria, oferecida ao Projeto de Lei da Câmara
n' 28, de 1987.
Sala_ das Sessões, 30 de junho de 1987. Senador Alfredo Campos.

REQOERIMENTO
1'1•113, de 1987
Requeiro nos termos do art 280 do Regimento
Interno, a retirada da Emenda n9 4, de minha
autoria, oferecida ao Projeto de Lei da Câmara
11"' 28, de 1987.
Sala das Sessões, 30 de junho de 1987. Senador Aluizlo Bezenoa.
O SR- PRESIDEI'ITE (Lourival Baptista) Passa-se à imediata votação do requerimento.

O Sr. JamU Haddad - Sr. Presidente, peço
a palavra, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDEI'ITE (Lourival Baptista) Com a palavra o nobre Senador Jami1 Haddad,
O SR. JAMIL HADDA!l (PSB - RJ. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores:
Como não tive Oportunidade de me encontrar
no plenário na sessão matutina, quero deixar aqui
consignado, Sr. Presidente, mais uma vez, a minha estranheza por certas coisas que ocorrem
na mais alta Casa Legislativa do País.
Há tempos, demos um cheque em branco para
o Senhor Presidente da República poder viajar,
sem solicitar autorização ao Congresso Nacional,
como deve ocorrer em toda a viagem de Sua
Excelência ao exterior, entendendo que era o momento em que se elaborava a Nova Carta J\\agna
e que, talvez, houvesse dffi.cu1dade para serem
aprovadas as licenças a Sua Excelência
Temos sído governados por decretos-leis sistematicamente, só em um dia tivemos II decre~-Jeis publicados no Diário Oficial, quando foi
editado o Cruzado I. Sr. Presidente, decretos-leis
que passam a vigir imediatamente e que, se não
forem colocados em votação, vão prevalecer ad
etemum. E agora, uma das atribuições primordiais do Senado é analisar as operações de crédito
dos Estados e dos Municípios. Neste momento,
abrimos mão desse nosso direito, para dar um
cheque em branco, a fm de que Sua Excelência
possa negociar com os Governadores e com os
Prefeitos, pressionando aS suas Bancadas - vamos ser reaJistas - para ter 5 anos de mandato.
Sr~ Presidente e Srs. Senadores, quero deixar
bem clara a minha posição. Não votarei para que
se retirem as atribuições dos Membros do Senado. E esta é uma atribuição específica do Senado
da República: ana1isar todos os créditos, todas
as rolagens de divida. Qualquer matéria orçamentária dos Esta9Ps e dos Munlclpios deve ser apreciada pelas Comissões da Casa, ser ajuizada, colocada em plenário e ser aprovada ou rejeitada.
E todas têm sido aprovadas. Desde que assumi
o mandato, no ano próximo passado, não houve
rejeição a uma soUcitação de Estados e Municípios. E eu fiz questão, apesar de opositor ao S!.
Leonel de Moura Brizola, de apro~ todos os créditos para o Estado do Rio de Janeiro, porque
sou Senador do meu Estado, não sou Senador
de um Governador eventual.
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Como, agõra, vamos dar um cheque em branco? Com o cheque em- branco, se Minas Gerais

estiver com Sua Excelênç;ia, será liberado para
Minas. Se o Governo não seí de onde não estiver
muito com Sua Excelência, será segurado na ga-

veta...
O Sr. Ronan nto- Mas por que _o Governo
de Minas?
O SR. JAliiD.. HADDA!l - Minas, porque
o nobre Governador Newton Cardoso .está nâ linha de frente de apoio ao Governo José Samey.
Foi o que me veio à mente, poderia ter vindo
o Governo do Amazonas, mas me veio o Estado
de_ Minas Gerais. É até uma deferência.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero deixar
registrado, nos Anais desta Casa, o meu posicio. namento: qualquer matéria que retire prerrogativas dos Srs. Senadores, votarei contra. Tenho
ouvido tantos elementos do meu querido antigo
Mos, posteriormente PMDB, declarar que há necessidade da retomada das prerrogativas do Poder Legislativo, que foram retiradas na época do
regime autoritário. Nesse momento, meus nobres
pares, companheiros, amigos de luta, do MDB,
Pãrtiap OOde fui cassado, estão hoje pacificamente avalizando cheque em branco, não sabendo,
na realidade, o que pode vir a ocorrer no futuro.
Deixo o meu ponto de vista e faço· o apelo
aos nobres Srs. Senadores: não nos diminuemos.
Entendo como válido, o Governo tem que ter
a sua J\\aioria nas Casas Legislativas, o Governo
deve apelar para tentativas politicas de compor
a sua maioria dentro das Casas. Isso é polftica.
Mas existe um limite. Espero que os Srs. Senadores, conscientemente, não abram mão dessa prerrogativa. Caso contrário, estamos dando motivo
para que digam que este não é o regime ideal,
o regime democrático. Não há necessidade das
Casas Legislativas, porque o Governo tem tudo,
ele governa, edita decretos-leis. tem cheques em
branco, avalizados,pela Casa...
O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira)
-A Presidência pondera a V. EX' que Oseu tempO
está esgotado.

O SR. JAMIL HADDAD- Eu queria, então,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sem demérito para
ninguém, fazer um apelo à consciência de todos
os Srs. Senadores. .Mantenhamos a dignidade e
as prerrogativas do Senado da República.
Durante o discurso do Sr. Jamil Haçfdad
o sr.·· LoUrlval Baptista deixa a cadeúa da Presidência, que éoctfPadB pelo Sr. José lgnádo

Ferreira.
O Sr• .Mauricio Correa -Sr. Presidente, peço
a palavra, para encaminhar.
O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnâclo Ferreiia)
-V. fr tem a palavra, como Líder do PDT.
OSR- MACIRÍCIO CORREA- (PDT- DF.
Como Líder. Para encaminhar. Sem revisOO do
orador.) Sr. Presidente, é necessário que se recorde que o Presidente da República, ao encaminhar
esse projeto, fez consignar muito mais coisas do
que, 'na verdade foram aprovadas neste proJeto
que se encontra aqui. Diz ele, entre os artigos,
"atender total ou parcialmente o serviço da divida
externa, garantida pelo Tesouro Nacional, corres·
pendente a priridpal e encargos, inclusive mora- .
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tórios, venddos e não pagos, bem como vincendos nas datas em que exigidos." E no art. 49 estabelecia:

"A critério do Ministério da Fazenda, e com
o objetivo em atender aos serviços da dfvida
externa, poderão ser realizadas operações de
crédito com autarquias, empresas públicas
e sociedade de economia mista da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territó-rios e dos Municípios."
Restou o que está af. De todas as violências
que se pratica contra à Constituição está essa
que foi aprovada referente ao art. 59•
"Todas as operações e autorizações pre-

vistas nesta Lei, dependerão sempre, em
qualquer caso, de aprovãção prévia do Con-

gresso Nacional."
Disse que o Presidente da República ligou para
o dígno Presidente desta Casa, Senador Humberto Lucena, dizendo-lhe que vai vetar esse dispositivo. Eu lhes pergunto: E se não vetar? Se
não vetar estaremos diante de uma realidade, que
estamos aprovando, sem dúvida alguma, como
salientei ontem, a assinatura de uma procuração
em branco ou uma procuração com amplos e
irrevogáveis poderes ao Ministro da Fazenda, ao
Presidente do Banco do Brasil, para promover
os expedientes financeiros, económicos, relacionados com os empréstimos aos Estados e aos
.Municípios, a quem quer que seja, dentro dos
limites desta lei.
O curioso é que, toda vez que se propõe, aqui,
quaJquer alteração constitucional, a informação
é de que se deva aguardar o desfecho da Constituinte. Entretanto, chamo atenção dos Srs. Constituintes, nós estamos revogando um ~ispositivo
da Constituição de 67. Será que este Senado vai
aprovar, eu pergunto a V. Ex' neste instante, um
dispositivo que violenta a Constituição brasileira?
Por que não deram a soberania à Constib.linte?
Por que não reconheceram, então, que ela teria
condições de revogar a Constituição de 1967,
fazendo as alterações devidas, e somente agora,
porque os Estados pressionam os Senadores,
porque os Estados precisam que os Senadores
aprovem, este Senadõ perde, data venta, a sua
postura de intérprete legal da Constib.lição, para
violentá-la dessa maneira abrupta, dessa maneira
extremamente incorreta, do ponto de vista jurídico?
·
Não posso, Sr. Presidente, absolutamente, coonestar essa votação, porque seria exatamente o
retomo de violações, em cima do ordenamento
jurídico nacional. E a favor desse procedimento
não me filio, não me solidarizo, por isso, usarei
o único recurso que a Minoria tem aqui, ausentar-me, para não dar o meu endosso a uma violên~
cia que se pratica contra a Constituição de 1967,
essa mesma que o Presidente da República invo-cou para assegurar os seis anos de mandato e
que, por magnanimidade dele, reduziu para cinco

anos.
Fica ·aqui, portanto, o meu protesto, porque
essa não ê uma decisão constitudonal, essa é
uma decisão violentadora contra esta Constituição, que esse sistema que está aí quer fazer prevalecer, quer fazer respeitar, mas que o Senado auxilia a rasgar, no instante em que vota, da maneira
que está querendo votar.
Retiro-me, Sr. Presidente, com protesto.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONIIL (Seção U)
O SR. PRESIDEI'IlE (José lgnáclo Ferreira)
- A Presidênda vai passar à imediata votação
do Requerimento n9 112/87, que solicita a retirada
da Emenda rt' 1.
Em votação o requerimento~
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

6 SR: PRESIDEI'IlE (José lgnáclo Ferreira)
- A Emenda n9 1, de Plenário, agora retirada,
não será, portanto, submetida a voto. Assim sendo, deixa de existir a prejuçlicialidade apontada
pelo Relator, em reJação à Emenda n 9;3. de ~utoria
do eminente Senador Maurício Correa. Em conse-qOênda, a Presidência irá submeter, oportunamente, ao Plenário a referida emenda
O SR. PRESIDSI'ITE (José lgnáclo Ferreira)
-Em vótação o Requerimento n9 113/87, que
solicita a retirada da Emenda n9 4.
Os Srs:-senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Assim, não será submetida a votos a Emenda
n94.
O SR. PRESIDEI'IlE (José lgnáclo Ferreira)
-Votação do projeto.
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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Se todos os Srs. Senadores já votaram vai-se
proceder à apuração. (Pausa.)
Votam ''SIM" os Srs. Senadores:
Affonso Camargo- Albano Franco--:_Alfredo
Campos - Almfr Gabriel - Antônio Farias Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho Edison Lobão - Francisco Rollemberg - Iram
Saraiva - lrapuan Junior - João Calmon ~oãõ-CãSfélo - José Fogaça - José Richa Jutahy Magalhães - Leite ChaVes - Lourival
Baptista - Luiz Viana - Mansueto de Lavor Márcio Lacerda - Mário Covas - Mauro Bene~
vides - Meira Filho -Mendes Canale - Nabor
Júnior - Nelson Carneiro - Pompeu de Sousa
- Rachid Derzi - Ronaldo Aragão - Ronan
Tito - Ruy Bacelar - Wilson Martins.
Votam "NÃO" os Srs. Senadores:
Aluízio Bezerra - Áureo Mello - João Lobo
- Louremberg Nunes Rocha- Nelson Wedekin,
Abstem-se de votar o Sr. Senadór:
Jarbas Passalinho.

O SR. PRESIDEI'IlE (José lgnáci_? Ferreira)
-Votaram "SIM" 33 Senadores e "NAO" 5.
Houve 1 ABSTENÇÃO.
O projeto foi aprovado.
E o seguinte o projeto aprovado.

~O~ODELBDA~

N• 28, de 1987

O Sr. João Lobo -Sr. Presidente, solicito
verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
- Será feita a verificação solicitada pelo nobre
Senador João Lobo.
A Presidência solicita aos SrS. Senadores que
retomem seuslugai'es, para procedennos à verificação de votação. (Pausa.)

O SR. PRESIDEI'IlE (José lgnácio Ferreira)
- Vamos proceder a nova votação. Na forma
regimental, a votação será nominal.
Como vóta o Üder do P.MDB?
O SR. MA(IRO BEI'IEVIDES -Sim.

. O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnáclo Ferreira)
- Como vota o L!der do PFL? (Pausa.)
S. Ex' está ausente.
Como vota o Uder do PDS?
O SR. JARDAS PASSARJI'IHO- Abstenção.
O SR. PRESIDErrre (José lgnácio Ferreira)
-Como vota o Uder do PD17 (Pausa.)
S. Exf está ausente.
Como vota o üder do PSB? (Pausa.)
S. -EXl'-está ausente.
Como Võta o Uder do PDC? (Pausa.)
S. Ex' está ausente. Como vota o Uder do PTB? (Pausa.)
S. Ex' está ausente.
O SR. PRESIDSI'ITE (José lgnácio Ferreira)
- Como vota o Uder do PL? (Pausa.)
S. E:lr' está ausente.
Com vota o Uder do PMDB?
O SR. ANTONIO FARIAS- Sim.
O SR. PRESIDEI'IlE (José lgnácio Ferreira)
-Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Procede-se à votação.

(N•172187, na Casa de origem)
De iniciativa rio Sr. Presidente da República
Autoriza a realização, em caráter ex.:
traordinârio, de operações de c:Rdlto a
conta e risco do Tesouro Nadonal, e dá

outms providências.
O -congresso Nãcional decreta:
Art. 1ç O Banco do Brasil SA, à conta e risco
do Tesouro Nacional, poderá realizar, em a~ráter
extraordinário, operações de crédito interno aos
Estados e Municípios, mediante suprimento específico adiantado pelo Banco Central do Brasil.
Art 29 As operações de que trata o art. 19
terão corno finalidade:
I-atender, total ou parcialmente, o.serviço da
divída interna contratada até 30 de abril de 1987,
bem comO o refmanciamento de obrigações auto-rizadas pelo Conselho Monetário Nacional até a
data da publicação desta lei, compreendendo valores referentes a principal e encargos, inclusive
moratórias, vencidos e não pagos, bem como
vincendos até 31 de dezembro de 1987;
H- suprtr recursos para atender, total ou par·
cialmente, o deficit relativo a despesas correntes
de exercícios financeiros anteriores e de 1987,
~mitados a valores a serem definidos pelo Ministro
da Fazenda.
§ 19 As operações de crédito de que tratam
os incisos I e Usomente poderão ser contratados
até 31 de dezembro de 1987 e terão os encargos
estabelecidos pelo COnselho Monetário Nacional.
§ 29 As operações de que trata o inciso II ficam condicionadas à aprovação, pelo Ministro
da Fazenda, -de plano de saneamento financeiro
apresentado pelo .Estado ou Município, por intermédio da Secretaria do Tesouro t:facional.
§ 3<~ A critério do Ministro da Fazenda, as operações a que se refere o art. 19 desta lei poderão
ser substituídas pela autorização, aos Estados e
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Municlpios, de emissão de novos títuJos de dívida
inobiliária.
·
§ 4~ Na celebração das operações referidas

neste artigo, o Estado ou Município oferecerá garantia consistente em cauÇão do direito no crédito

relativo às quotas ou parcelas de receitas que
lhe sejam constitucionalmente asseguradas, de
cujo instrul-mento constará mandato outorgado

pelo mutuário, em caráter irrevogável e irretratável, conferindo poderes ao Banco do Brasil SA
para, na qualidade de agente do Tesouro Nacional, efetuar a compensação de eventuais débitos
com essas quotas ou parcelas.
§ 59 O Conselho Monetário Nacional, por
proposta do Ministro da Fazenda, estabelecerá
as demais condições para a realização das operações de crédito autorizadas nesta lei.
Art. 39 As operações de crédito autorizadas

no artigo anterior deverão observar os limites estabelecidos pelo Senado Federal.
Arl 49 Os limites a que se referem os incisos
I e II do art 1<? do Decreto-lei n~ 1.312, de 15
de fevereiro de 1974, alterados pelos Decretos-leis
n's 1.460, de 2Z de abril de 1976, 1562, de 19
de julho de 1977, 1.651, de 21 de dezembro de
1978, 1.756, de 31 de dezembro de 1979,2.048,
de 26 de julho de 1983, e 2.277, de 02 de abril
de 1985, ficam elevados em mais 20% (vinte por
cento), sendo reajustados, a partir da data da publicação desta lei, com base na variação da taxa
cambial de compra para o d6Jar dos Estados Unidos, divuJgada pelo Banco CentraJ do BrasiL
Art. s~ Todas as operações e autorizações
previstas nesta lei dependerão sempre e em qualquer caso de aprovação prévia do CongreSso Nacional.
Arl 6° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Arl 7<? Revogam-se as disposições em contrário.
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juntO à rede banco/[a, desde que devidamente_ c_aracterizada as dívidas como decorrentes
de contratos firmados por tais empresas com
órgãos governamentais para a realização de
inv~stimentos públicos.
§ 1~ Oitióhtantedasdívidasdequetrata
este artigo não poderá ultrapassar o valor
do saldo de principal e encargos contabiJizados nas instituições financeiras credoras,
em 30-6-87.
§ _2'1 A regularização autorizada no caput deste artigo far-se-á sem prejuízo das
sanções aplicáveis aOs responsáveis pelo
descumprimento das normas atinentes à
matéria, relativamente às operações que deram origem ao endividamento indireto dos
Tesouros estaduais e municipais."

O SR. PRESIDEN'I'J; (José lgnácio Ferreira)
-Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento
n9 110/87, de urgência, lido no Expediente, para
o Projeto de R~solução n9 42! de 19?7.
Em votação- Orequerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.}
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à

O SR- PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira)
- Aprovado o projeto e rejeitadas as emendas,
o projeto vai à sanção.

A discussão da matária foi encerrada na sessão
de 11 de maio do corrente ano.
Em votação o projeto.
Os s-rs-. Senadores que o ãprovam queiram permanec:er sentados. (Pausa.)
Aprovado, contra os votos dos eminentes Senadores Nelson Wedekin, Wilson Martins, José Fo-gaça, Jamil Haddad, Nelson Carneiro e Almir Gabriel.

O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
-ltem2:
Discussão, em turno único, do Projeto de

Lei da Câmara n' 23. de 1987 (n' 132/87,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que altera o valor
do vencimento do cargo que especifica e
dá outras providências. (Dependendo ·de parecer.}
A matéria foi incluída ein Ordem dO. Dia, nos
term_os_do art. 7~ da Resolução n9 54/87.
Passa-se à votação do projeto em turno único.
Em votação.
Os SrS. :Senadores que o aprovam queíram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.
É o seguinte_o projeto aprovado:

O SR- PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira)
-Em votação a Emenda n9 3.
O Srs. SernJdores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Rejeitada.
E a seguinte a emenda rejeitada
EMENDAN•3
.
Dê-se ao art: 59, a seguinte redação:
"Art. ,59 Todas as operações e autorizações previstas nestas leis_ dependerão
sempre e em qualquer caso de aprovação
prévia do Congresso Nacional ou do Senado Federal, nos termos da Constituição
vigente."

-Art. }9 o vencimento fJXa.do pelo inciso m. do
art 19, da Lei n~ 7.oeo, de--21 de dezembro de
1982, -para os ocupantes âo cargO de Executor

O SR. PRESIDE.NlE (José Jgnácio Ferreira)
- Em votação a Emenda n~ 2, de parecer contrário.
Os Srs. Senadores que a aprovam ·queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está rejeitada.
É a seguinte a emenda rejeitada
EMENDAN'2
Inclua-se o seguinte art. 59 no Projeto de Lei
da Câmara n~ 28/87, renurheran.do-se o atual art.
59 como art. 6<? e os demais que o seguem:
"Art. 59 Ficam aUtOrizadas, em caráter
excepciOçal, as contratações de operações
de crédito necessárias à assunçã débitos, diretamente pelos T escuros estaduais e municipais, de débitos de fornecedores, prestadores de serviços ou empreiteiras de obras,

de Textos, incluídos em Quadro Suplementar em
extinção dos órgãos da administração direta e
das autarquias federais, corresponderá ao valor
da referência NM-35 da escaJa de vencimentos
e salários do Serviço Público Federal.
Art. 29 A alteração do valor do vencimento
de que_ trata esta lei servirá de base para a revisão
dos proventos dos funcionários aposentados, beneficiados pela Lei n9 7.0.80; de 21 de dezembro
de 1982.
Art. 3~ __ A despesa decorrente da aplicação
desta lei correrá à conta das dotações próprias
do Orçamento da União.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. ~ Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI DA CÀMARA
N9 23, de 1987
(1'1' 132187, na Casa de Origem)
(De inkiativa do S~enhor presidente d~ República)
Altera o valor' do vencimento do cargo
que espedflca e dá outras providências.

o congresSo Nacion"al decreta:

Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n~ 42, de 1987, que autõriza o
Governo do Estado de Mato Grosso a ratificar
a alienação de terras de que trata o Processo
IncraJPF/Corumbá/n'? 763175, de interesse do
-Senhor Horácio Sabino Coimbra, tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido
em plenário.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
- Sobre a Mesa a redação fmal, oferecida pelo
Relator, Senador José Richa, que será lida pelo
Sr. ]9-5ecretário.
É lida a seguinte

Redação final do Projeto de Resoluçio
... 42, de 1987.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução 09 42, de 1987, que autorizã o Governo do Estado de Mato Grosso a ratificar a alie-nação de terras de que trata o processo lncra/PF/
Con.unbá/n9 763n5, de interesse do Senhor Horltcio SªbinQ Coimbra;
__ . _
Sala das Sessões, 30 de junho de 1987. José Rlcha. Relator.
ANEXO AO PARECER
Redação final do Projeto de ReJ~olução
n~ 42, de 1987.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art 171, parágrafo único, da Constituição, e eu.
, Presidente, promulgo
a seguinte
RESOLUÇÃO No
, de 1987
Autoriza o Governo do Estado de Mato
Grosso a ratificar a alienação de terras_ de
que trata o processo Jncra!PF/Corumbáln9
763n5, de interesse do Senhor Horácio SabinoCoimbra.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. É o Governo do Estado de Mato
Grosso autorizado a ratificar a alie_naçã_o de terras
constante do Processo lncra!PF/Corumbáfn9
763{75, de interesse do Senhor Horácio Sabino
Coimbra.

O SR- PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreiro)
- Em discussão a redação final. (Pausa.)
- Não havendo quem queira discuti-la, encerro
a discussão.
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A matéria é dada como· definitivamente adota
da. dispensada a votação.
O projeto vai à promulgação.
O Sr. JamU Haddad -Pela ordem, Sr. Presi·
dente.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira:
-Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Sena·
dorJamil Haddad.

O SR. JAMD.. HADDAD -
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Sr. Presidente,

eu estou encaminhando uma sugestão à Mesa,
nos termos do art 75~8, do Regimento Interno,
para que a Presidência proponha ao Plenário a
criação de uma comissão especial externa com-

posta de 3 Senadores, destinada a observar no
Estado do Rio de Janeiro, os fatos que a1i ocorrem,
envolvendo a população que se insurge com o
aumento das passagens dos ônibus. Eu estou
encaminhando à Mesa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Eminente Senador Jamil Haddad, V. EXI' formalizou o pedido? (Concordância do orador.)

A. Presidência a submeterá ao Plenário após
a'apreciação do requerimento de urgêndajá lido

no expediente, para o Projeto de Resolução n"'
84/87.
Em votação o Requerimento n9 111/87 de urgência lido no Expediente, para o Projeto de Resolução n<? 84/87.
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução n~" 84/87, de autoria do Sr. Senador Fernando Henrique Cardoso, que autoriza, em caráter excepciOnal, a elevação temporária dos limites a que se refere a Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, das
operações que especifica.
Dependendo de pare_c_er.
Nos tennos do art. 5"' da Resolução no 1, de
1987, designo o nobre Senador Louremberg Nu"'
nes Rocha, para proferir o parecer.

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA
(PMDB - MT. Para proferir parecer, sem revisão
do orador.) O SR. LOUREMBERG I'IUI'IES ROCHA
(PMDB - MT. Para emitir parecer) -Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores:
O Projeto de Resolução n~ 84, de 1987, de
autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso,
autoriza - art I~" - "a elevação temporária dos
limites a que se refere a Resolução n<? 62, de
28-10-75, até o quanto baste para que o Banco
do Brasil SA. por conta e risco do Tesouro Nacional, realize operações internas de crédito aos Estados e Municípios, mediante suprimentos especificas adiantados J?elo Banco Central do Brasil"
tendo como finalidades:
"a) atender, total ou parcialmente, o serviço
da dívida interna contratada até 30 de abril de
1987, bem assim o refmanciamento de obrigações autorizadas pelo ConSelho 1'<\onetário Nacio-nal até a data da publicação .desta Resolução,
compreendendo valores referentes ao principal
e encargos, inclusive moratórias, vencidos e não

pagos, bem como vincendos até 31 de dezembro
de !987;
b) atender, total ou parcialmente, o serviço da
dívida externa garantida pelo TesourO Nadonal

que os limites de endividamento estabelecidos
pela Resolução n9 62, de 1975, sejam tempora-

riamente elevados, voltando à plena vigência após
o período estabelecido no artigo 19 do projeto
(... )
em exame.
c) suprir recursos para atender,. total ou parQuanto ao aspecto constitucional e jurídico,
cialmente, o déficit relativo a despesas correntes compete privativamente ao Senado Federal (art.
de exercícios financeiros anteriores e de 1987, 42, item VI} com relação ao montante da dívida
limitados a valores a serem definidos pelo Ministro consolidada dos Estados e dos Municípios, "estada Fazenda."
helcer e alterar limites de prazos. mínimo e máxiAIJ justificar sua proposição, o autor assinala . mo, taxas de juros e de mais condições das obri;:j:.o:::- -'. e!t!.!e:~~C" financeira dos Estados e Munici~ gações por eles emitidas"(... ) e, também, expedir
pios vem se agravando continuamente nos últi- resoluções (item Vlll, art. 42).
mos meses. Este" fato - assinala -foi motivado
-Ante o exposto, considerando que a proposta,
pela elevação das receitas, no exercício de 1986 além de atender aos aspectos da constitucionae o conseqüente aumento das despesas como lidade e juridicidade, equaciona a di_ficil situação
a deteriorização do quadro econômico, a partir dos Estados e Muniópios com relaçtJO às dividas
do fo:tal do ano passado, quando as receitas deixa- internas e externas, e, também, quanto ao déficit
ram de crescer em termos reais.
das despesas correntes de exercícios anteriores,
Com isso- conclui -os Estados e Municípios opinamos pela sua aprovação.
passaram a enfrentar um "déficit crescente na
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
elevação orçamentária, convivendo os novos go- -O parecer é favorável.
vernadores ~om um endividamento inevitável, e,
Completada a instrução da matéria, passa-se
mais grave, a juros extremamente elevados, esgo-- à discussão do projeto em tumo único.
tando em muitos casos os limites estabelecidos
pela Resolução 11' 62, de 28- 10-75."
O SR. PRI!SIDEI'I1E (José lgnácio Ferreiro)
Como se sabe, a Resolução n9 62, de 1975,
parcialmente modificada pela Resolução n 9 93, - Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo
de 1976, estabeleceu normas disciplinadoras, se- Sr. Primeiro-Secretário.
gundo os seguintes critérios;
São lidas as seguintes:
I) o uso da receita realizada no exercido anteEMENDAS
{de plenário) OFEREOrior como referência para o montante globa1 da
dívida até o limite de setenta por cento (70% );
DAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO
H) o crescimento reaJ anuaJ da dívida não podeN• 84, DE 1987, Q(JE A(Jf()RJZA, EM
rá ultrapassar a 20% (vinte por cento) da receita
realizada;

ni) O cfispêndio anual com a liquidação da dívida (principal e acessórios) deve sujeitar-se ao fluxo de caíxa, não podendo exceder a 15% (quinze
por cento) da sua margem de poupança, definida
entre a diferença da receita total e a despesa corrente realizada .no exercício anterior. (Obs: percentual reduzido de 30% (trinta por cento) para 15%
(quinze por cento) pela Resolução n9 93, de 1 976.)
IV) a responsabilidade dos Estados e Municípios nãO-poderá ser superior a 5_0% (cinqüenta
por cento) do teta fvcado no item 1."
De outra forma, a Resol4ção n~> 93, de 1976,
excluiu dos limites da Resolução rt' 62, de 1975,
as operações de crédito controladas pelos Estados e Municípios com recursos provenientes do
Fundo Nacional de Apolo ao Desenvolvimento
Urbano (FNOO); do flUldo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) ê do Banco Nacional da
Habitação (BNH) que passaram ao título de extra-

Dmlt.es.
A situação ~tua(,__~tr_etanto, é inversa: para que
os mutuários possam liquidar parte dos saldos
- devidos Corrigidos monetariamente, acrescidos
com as elevadas taxas de juros do mercado, necessitam de novos rea.nos financeiros para o
refinanciamentO das suas dividas internas e externas. Esta tem sido a regra geral a que estão sujeitos os Chefes dos executivos estaduais e muni-dpais, e- para que possam sanear as respectivas
finanças, as propostas têm esbarrado nos limites
ou parâmetros estabelecidos pela Resolução n 9
62./75, quando os recursos não provêm da parcela

-~-

Assim, para que se tome viável o saneamento
das finanças estaduais e municipais é necessário

CARÁTER EXCEPC/0/'IAL, A ELEVATEMPORÁRIA DOS LIMITES A
Q(JE SE REFERE A RESOLUÇÃO N•
62, DE 28 DE CXJTUBRO DE 1975,
DAS OPERAÇÕES Q(]E ESPEOFICA:

pio

1'1•1
Acrescente-se ao art 1"' do Projeto de ResoluÇão n9 84/87 os seguintes parágrafos, renumerando--se o atual Parágrafo Único como § 1~> e
nele incluindo-se o item IV:

"Art: 1,- ······-·······---·-·-----···-§ }9 As operações de que trata este artigo terão como finalidade:
IV -suprir recursos para atender, em caráter excepcional, as contratações de crédito
necessárias à assunção, diretamente pelos
TesoW'OS estaduais e mwlfcipais, de débitos
de fornecedores, prestadores de serviços ou
empreiteiras de obras junto à rede bancária,
desde que devidamente caracterizadas as dívidas como decorrentes de contratos finna·
dos por tais empresas com órgãos governamentais para a rea1ização de investimentos
públicos.
§ I 9 O montante das dívidas de que trata
o item 4" deste artigo não poderá ultrapassar
o valor do saldo de principal e encargos contabilizados nas instituições financeiras credoras, em 30-6-87.
§ 3• A regularização autorizado no Item
N des!e artigo far-se-á sem prejuízo das sanções aplicáveis aos responsáveis pelo descumprimento das normos lltinentes ll moté-.
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ria, relativamente às operações que deram
origem ao endividamento indíreto dos Te-souros estaduais e mtmicipais.''
Justlftc:açio

O objetivo desta Emenda é o de legaJizar situações de fato criadas por administrações estaduais
e municipais passadas que assumiram, indireta-

mente, financiamentos bancários para a realização de obras públicas de que necessitam.
O artificio do "autofinandamento", a que recorreram os Estados e Munidpfos, foi pelo rigido

sistema de controle criado pelo Governo Federal
sobre a capacidade de endividamento dos Estados e Municípios, com vistas ao contro1e global

do déficit público.
Sabendo-se que a medida estatística do déficit
públlco é. em sua parte mais expressiva. o saldo
devedor das entidades públicas junto ao sistema
financeiro, é fácil concluir que o instrumento mais

efetivo para se evitar o aumento estatfstico do
déficit é evitar o aumento dos saldos devedores.
Diante do conflito entre as restrições impostas
pelo Governo Federal e o interesse maior em reali-

petentes as informações necessárias à abertura
de proces-sos contra os infratores. __
Fmalmente, esclareça-se que a emenda ora
proposta não provocará aumento algum do déficit
público verdadeiro porque as dívidas dos Governos _estaduais e municipais, nesses casos, já exis-tem, embora não registradas em seus respectivos
nomes.
O que vai aumentar é a medida estatfstica do
déficit público que, por não contemplar as dívidas
registradas sob a forma de "autofinandamento",
já está, por essa mesma razão, errada.
Afinal, é de ressaltar, ainda, que a presente
Emerlda encontra-se de conformidade com o texto constib..lcional, na medida em que, c.onsoante
o acima já afirmado, não aumenta a despesa pública, haja vista que os débitos ora asswnidos
já existam de fato como dívida consolidada dos
Estados e Municípios, nos termos da definição
da dívida consolidada constante do § 1~> do artigo
2' da ReSOlução n• ô2, de 1975. SC'Jia das Sessões, 30 de junho de 1~87._ -Alfredo Campos.

Emendan•2-

zar os investimentos locais, os adminstradores es.
taduais e municipais recorreram 8Q _artificio do
"autofinanciamento" de vez que, desse modo, o

devedor junto ao sistema bancário é uma entidade
privada e, por conseguinte, não considerada na

· medida estat!stica do déficit público adot.ada pelo
Governo Federal.
Com o passar do tempo porém, o problema
agravou-se. O volume dessas operações assumiu
proporção que, em alguns casos, chega a inviabilizar a administração fmanceira dos Tesouros

de alguns Estados e Municfpios.
O resultado do processe, para alguns Estados
e Municípios em que essas operações foram largamente praticadas é uma clvida fortemente concentrada no curto prazo, contratada a custos extremamente onerosos e incompatíveis com a capacidade de pagamento do devedor verdadeiro.
Do ponto de vista formal, é preciso enfatizar,
criou-se um problema muito delicado e que é
necessário resolver.
As dívidas existem, os investimentos públicos
foram realizados, e os avais foram concedidos
pelas instituições financeiras oficiais. Não há como recusar a realidade.
Há wna dfvída a pagar, mas devedores (os verdadeiros) não tém como Uquidá·las.
É preciso, pois, refinanciá-las ajustando-se o
valor de principal e encargos a amortizar a cada
exercício de fonna compatível com a capacidade
de pagamento do devedor (verdadeiro).

No entanto, formalmente, os tesouros estaduais

e municipais não devem aos bancos e, por conseguinte, não podem pedir autorização ao Senado
Federal para refinanciar débitos que não estão
registrados em seus respectivos nomes. E também não podem solicitar autorização para contratar dívidas destinadas a financiar novos investimentos porque eles já estão conluídos. Propõe-se,
pois, que, de imediato, sejam regu1arizadas, pelo
Seando Federal, as dívidas já existentes~
E não se trata de dar anistia a ninguém, pois
~va-se a aplicabilidade das sanções cabíveis
àqueles que, no passado, desrespeitaram as deM
terminações do Senado Federal e do Governo
Federal sobre a matéria. Nesse caso. o próprio
processo de regularização daria aos órgãos comM

Dê-Se ao art. 1"' a

seguinte redaÇãO, -acrescenM
tando-lhe um parágrafo e. renumerando o seu

Parágrafo Único.
"Art. ]9 Fica autortzada a elevação temporária dos limites a que se refere a Resolução n• 62, de 28-10·75, pelo prazo de 6 (seis)
meses, até o montante certo e apurado pelo
Ministério da Fazenda, para que o_ Banco do
Brasil S/A, por conta e risco- do Tesouro NaCional, realize operações de crédito com o
fim específico de rolar ãs dívidas dos Estados
e Municlpios, mediante suprimentos especiM
ficos adiantados pelo Banco Central do Brasil.
§ _1_9 No prazo máximo de 60 dias, a conM
tar da promulgação desta Resolução, o Se- nhor Presidente sul?.met~ à apreciação do
Senado Federal o mçm~nte global de cada
Estado e M.unicipio necessário para o saneamento de suas finªnça.s."

Justlftcac;ão

b art. 42, item VI da Constib.!içáo Federal, estabelece como competência privativa do Senado
Federal fixar, por proposta do Presidente da Repú·
blica e mediante _Resol_ução,_l~ites globais para
o montante da dívida c;:onsolidada dos Estados
e Municípios, ln verbls:
--

__

-'~Art.

42. _Compete privativamente ao Se-

nado Federal:

v;·:::~·r;;·;"~~Posta d~-p;;;;;;·-d;
República e mediante resolução, limites globais para o montante da dívida consolidada
dos Estados e dos Municípios; estabelecer
e altera-r limites de prazo, míni'mo e máximo,
taxas de juros e demais conçiiçõe$ das obriga:Çôes por eles emitidos; e proibir ou militar
temporariamente a emissão e o lançamento
de quais~r obrigações dessas entidades."
A Resolução n~> 84/87, de autoria do nobre Senador Femi!lrtdo Henrique cardoso, pretende fiXar
um limite sem llmlte, ou seja, delega uma compe-
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tênda do Senado Feder_al ~o Minisb:Q da Fazenda
e à ~r:etari~ do Tesourç>_. .
~ _ ·- _
T~ delegação é ved~da expressam~ ~la
atual Carta Magna, no seu art52, parágrafo único,
que reza:
"Art. 52. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente clã República, comissão do Congresso Nacional ou de qualquer
de suas Casas.
Parágrafo único. Não serão objeto de _delegação os ates da competência exclusiva
do Congresso Nacional, nero os da competênda privativa da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal, nem a legislação_so-bre."

Como se vê, por mms boa vontade que se tenha
para atender os apelos da Uderança do Governo
e do PMDB. Por mais_ que se feche os olhos para
o disposto no itefn VI,_ do art. 42, da ~i Maior,
que Consagra ao Presidente: da República a proposta de tal matéria, não poderemos, entretanto,
conc::ordar para uma delegação de poderes vedaM
da expressamente. Mormente, quando esta delegação ficaria sujeita ao arbítrio de wna única autoridade.
Por estas razões, resolVemos ernéndar a. presente Resolução, a fim de restabelecer~ irn_pedir
que o Senado Feder.W seja atingido em sua e~M
cia, nas suas competência e prerrogativas.
Vale salientar que o n9SSO apoiamento a referida proposição, não nos eximirá de apresentar
cabal e fundamentado requerimento de infonnações_ que venha-~ esclarecer à Casa sobre tQdo$
os aspectos que envolvam a matéria.
Por último, é fundamental o esclarecimento de
que o Poder Executivo teril cOndições de apresentar ao Senado Federal, no prazo máximo de
30 dias, todas as exigências da presente emenda,
visto que o mesmo não iria expedir wn Projeto
de Lei sem conhecer todas as Sl,,a_s ~epercussões

e necessidades.
Ademais, a emenda, alêm de preservar o Senado Federal, possibilita ao Executivo o tempo para
lmplemeiltai as· ·medidas administrativas necessárias ao bom êxito d.o projeto.
Sala das Sessões, em 30 de junho de 1987.
- Dlvaldo Suruagy: -- ·
O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira)
-Discussão do projeto e das emendas. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-los dedaro-a
encerrada.
Solicito ao nobre Senador Louremberg NLmes
Rocha o parecer sobre as emendas de Plenário.

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA(PMOB- MT. Para proferir parecer. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senido.res:
Téfido -em vista que as emendas oféreddas pelos Senadores Divaldo Suruagy e Alfredo Campos
melhorou o texto e o ajustou ainda mais à realidade pretendida, nosso parecer é favorável à aprovação das duas emendas.
O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira)
-O parecer do eminente Senador, sobre as
emendas, conclui pela aprovação das mesmas.

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira)
-A Presidência pêlSS8 à votação do projeto, sem
prejuízo das emendas.
Em vota_ç_ão o projeto.

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

O Sr- JamD Haddad- Sr. Presidente, peço
verificaçao de quorum.
O SR- PRESIDEI'I'IE (José lgnáclo Ferreira)
-Vai-se proceder à verificação de quorum solidtade: peJo nobre Senador Jamil Haddad.
A presidência solicita aos Srs. Senadores que

ocupem seus lugares para efeito de
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verificaç~o

de votação.
Na fonna regimental, a votação será nominal.

Coino vota o Uder do PMDB?
O Sr- Mauro Benevldea -Sim.
O SR- PRESIDENIE (José lgnácio Ferreira)
-Como vota o Uder do PFL (Pausa.)
Como vota o Uder do PDS? (Pausa)
Como vota o LJder do PDT? (Pausa.)
Como vota o Líder do PSB?
O Sr- JamD Haddad- Não

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)
-Como vota o Uder do PDC? (Pausa.)

A Presidência vai suspender a sessão por alguns
minutos e acfonar as campainhas para chamar

_os Srs. Senadores _ao plenário.
Está -suspensa á sessão.
(SuspenSll às 20 horas e 35 minutos, t1
sessão é reaberlll às 20 horas e 40 minutos.)
O SR. PRESIDEI'I'IE (José lgnácio Fer-reira)-- Está reaberta a sessão.
c-oncedo a paJavra ao eminente Senador
Jamil Haddad.

o

Sr. J .... - d - Sr. Presidente,
retiro o pedido de verificação desde que seja
aprovada a emenda. (Palmas.)
O SR- PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) - A Presidência passa à votação do
projeto.

OSr.JoséFogaça-Sr.Pres!dente,para
um esdarecimento o que está em votação

é o Projeto de Resolução 84, com as emendas?
O SR- PRESIDENTE (José lgnácio Fer:
reira)- Votação do projeto sem prejulzo das

emendas, que sertio votadas subseqüente-

Como vota o Uder do PTB? (Pausa.)

mente.

Como vota o LJder do PL? (Pausa.)
Como vota o LJder do PMB? (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

A Presidência esclarece que o projeto foi
aprovado. Passa-se agora-à votação das
emendas em globo que têm parecer favorável.
Em votação as emendas.

(Procede-se à votaçao.)

lOTAM "SIM" OS SRS. SE!YADORES:
Alfonso Camargo
Albano Franco
Alfredo Campos
Almir Gabriel

Aluízio Bezerra
AureoMeUo
Chagas Rodrigues
Cid Sab6ia de Carvalho
F. RoUemberg

Iram Saraiva
João CasteUo
José Fogaça
JoséRicha
Jutahy Magalhães
Leite Chaves
.Mansueto de. Lavor
Mareio Lacerda
Mario CoVas

Mauro Benevides
Meira FUho
Mendes Canale
Nabor Junior
Nelson Carneiro
RachidDerzi
Ronllldo Aragão
RonanTito
Rui Bacelar

Wdsm Martins
lOTAM "NÃO" OS SRS. SE!YADORES:
Louremberg Nunes Rocha
Raimundo Lira
O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnáclo Ferreira)
- Vlll ser feita a apuração.

Votonun 28Senadores e l'lio 2.
Não houve abstenção.
Não houve quorum.

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

Ãprovadas.
· O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
"-::'"Sobre a mesa, redação final oferecida pelo

Relator Senador Louremberg Nunes Rocha, que
vai ser lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.

É lida a seguinte
Redação final do Projeto de Resolução
- -n, 84, de 1987.
O Relator apresenta a redação fmal do Projeto
de Resolução n\' 84,_ de 1987, i{ue autoriza, em
caráter excepcional, a elevação temporária dos
limites a que se refere a Resolução n\' 62, de 28
de outubro de 1975, das operações que espe·

cifiCã.
Sala dás Sessões, 30 de junho de 1987.Louremberg Nunes Rocha, Relator.
ANEXO AO PARECER

ROclação finai do ProJetO de Resohlção
n• 84, de 1987.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos tennos do art. 52, item 30,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte

. RESOLUÇÃO N•

, DE I 987

Autoriza, em caráter excepcional, a
elevação tempo;iila dos limites a que
se refere a Resoluçio 11' 62, de 28 de
outubro de 1975, das operações que especlllca.

o Senado Federal resolve:

Art. }9 É autorizada a elevação temporária
dos bmftes a que se refere a Resolução n 9 62,
de 28 de outubro de 1975, pelo prazo de 6 (seis)
meses, ~o montante certo e apurado pelo Minis·

tério da Fazenda, para que o Banco do Brasil
SIA. por conta e risco do Têsouro NacionaJ, realize
operações de crédito, com o fim específico de
rolar as dívidas dos EstadOs e MuniCípios, me-diante suprimentos específicos adiantados pelo
Banto Centrlll do Brasil.
§ 1ç As operações de que trata este artigo
terão como finalidade:
I - atender, total ou parcialmente, o serviço da
dívida interna contratada até 30 de abril de 1987,
bem assim o refinanciamento de Obrigações autorizadas pelo Conselho Monetário NadonaJ, até
a data da publicação desta Resolução, compreendendo valores referentes a principal e encargos,
inclusive moratórias, vencidos e não pagos, bem
como vincendos até 31 de dezembro de 1967; _
U-atender, total ou parcialmente, o serviço
da d'rvida externa garantida pelo Tesouro Nado- hal, c'otreSpOndente a principal e encargos, indu~
sive moratórias, venddos_e não pagos, bem como
vinc:endos nas datas em que exigidos;
ill-suprir recursos para atender, total ou par~
cialmente, o déficit relativo a de_spesas correntes
- de-exercícios financeiros anteriores e o de 1987,
Hmitados a valores a serem de~dos pelo Ministro
d~_ F~enda;

e
IV- suprir recursos para atender, em caráter
excepcional, as contratações de crédito nece,.
sárias à assunção, diretamente pelos Tesouros
estaduais e muniCipais, de débitos de fornecedores, prestadores de serviços_ ou empreiteiras
de obras junto à rede bancária, desde que devidamente caracterizadas as dívidas como decon-entes de contratos flrmados por tais empresas comórgãos governamentais para a realização-de investimentos públicos.
§ 2? O montante das dMdas de que trata o
item IV deste artigo não p:x:lerá ultrapassar ovalo r
do saldo de principal e encargos contabilizados
nas instituições financeiras credoras em 30 de
junho de 1987.
§ 39 A regularização autorizada no item IV
deste artigo far-se-á sem prejuízo -das sanções
aplicáveis aos responsáveis pelo descumprimento
das nonnas atinentes à matéria, relativamente às
operações -que deram origem ao endividamento
indireto dos Tesouros estaduais e mUnicipais.
-§ 4• No prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
a contar da promulgação desta Resolução, o Senhor Presidente submeterá à apteciação do Senado Federal o montante global necessário a cada
Estado e Município para o saneamento de suas
finanças. _
Art 2? Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3\' Revogam-se as disposições en1 contrário.
O SR- PRESIDEI'I'IE (José lgnác!o Ferreira)
-Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a redação fmal é dada
como aprovada, nos termos regimentais.
A matéria vai à promulgação.
O SR- PRESIDEI'I'IE (José lgnáclo Ferreira)
- A PreSciência, atendendo a sugestão do eminente Senador Jamil Haddad. no uso das atribuições que lhe confere o art. 52, inciso XX. do Regimento Interno, propõe ao Plenário a constituição
de uma Comiasão Especilll Externa, integrada pelos eminentes Srs. Senadores Pompeu de Sousa,
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Leite Chaves e do próprio Senador Jamü Haddad,

incumbida de observar, no Rio de Janeiro, os ratos
que ocorrem naquele Estado, nos termos do re-

querimento fonnulado.
Não havendo objeçiio do Plenário, fica constituída a Comissão formada pelos eminentes Senadores Pompeu de Sousa, Jamil Haddad e Leite
Chaves.

-

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira)
Está esgotada a matéria constante da Ordem

do Dia.
Há oradores inscritos.

.

___ __

_

Concedo a paJavra ao nobre Senador Mário
r.1aia.
S. Ex' desiste da palavra. (Pausa)

Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves.
O SR. lEDE CHAVES (PMDB-PR. Pronuncia o seguinte discurso.) Senadores:

Sr. Presidente,_ Srs.

Ontem regressei do Paraná, precisamente de
Londrina, onde me deparei com um movimento
não usual. uma greve dos empregados na construção civil, d,e grandes. proporções, porque
acham-se em greve, compactamente, 15 ma b'a~alhadores, dos 20 ma existentes no setor. A greve

Já se alastra por 20 dias e a situação tensional
é das maiores. Nesse período, os salários não
estão sendo pagos e a classe está em desespero.
Os salários, Sr. Presidente, são os ·mais baixos,
bastando dizer que um se!Vente de pedreiro está
percebendo 65 cruzados por dia, o que não dá
para atender as necessidades mínimas. Já houve
uma tentativa de entendimentos através do Tribu~
nal Regional do Trabalho em Curitiba, sem que
houvesse sucesso na situação lamentável com
que se defronta o setor.
Há um fato novo na relação laboral, na cidade.
Londrina apresenta, hoje, um nível de construção
sem precedentes, talvez em nenhuma cidade do
Pa1s. Basta dizer que, simultaneamente, estão sendo construídos 300 edificios. A grande maioria
dessas consbuções é feita sob a modalidade de
condominio por administração. Então, muitos
desses construtores, por serem impessoais não
mostram sensibilidade maior ao problema, mesmo porque a paralisação não lhes traz maior prejuízo. Então, vêem~se os trabalhadores na contingertcia de recorrer a outras autoridades, ainda
que não sejam do setor, para encontrar ressonância para o seu desespero.
Ontem mesmo estava .eu de partida para esta
cidade, quando passava na Câmara de Vereadores, em visita. De repente, fui avisado de que a
Câmara estava cercada por mais de 600 trabalhadores, surpreendendo, inclusive, a Direção da Casa. Sugerimos, então, que mandassem que qs
trabalhadores compusessem uma comissão de
diálogo. E foi nesse instante que dialogamos com
esta comissão, e ficamos impressionados com
a situação tensional que ali existe.
Ontem mesmo, houve quatro prisões, e se elas
não fossem de logo relaxadas, assistiríamos a um
movimento de violência, onde seiscentos trabalhadores, com a participação da multidão, haveriam 'de resgatar esses companheiros presos.

· Hoje, à tarde, discutiu-se o caso do Rio de .Janeiro, e um Senador teve o preocupação de mostrar
_<jl,le havia agitação naquele melo. Eu discordo,

Sr. Presidente. A situação é de combustão espontânea. Isso que ocorreu no Rio de Janeiro pode
ocorrer em qualquer parte. Quem vive de SaJárlos,
a níveis de salários mínimos, está em situação
de desespero.
Aqui assisti, na anterior legislatura, no Governo
passado, Senadores da antiga ARENA e do PDS
taxarem esses movimentos de orientados, de insuflados. Nós não reproduzir'famos hoje, este
comportamento, Sr. Presidente, quando estamos
.aparentemente no Governo, porque _o PMDB está
no Governo nominalmente. NOs não concõ(damos com isso: A situação; Sr. Presidente, é desespetaâora, e todo o País sabe disso. Procura enganar o País quem atribui exclusivamente a grupos
a origem de ações como estas.
A miséria e a incerteza quanto ao futuro é que
estão comandando as multidões desesperadas.
Nenhuma liderança, no Pais, seria capaz de levantar o poyo da forma cOmo está ocorrendo. __
O nível de empobrecimento, Sr. Presidente, é
dos maiores. Creio meSmo" Que Isso jamais "foi Vistci.-Aiém do mais, os trabalhadores, esses que hoje
fazem greves, foram os mesmos que depositaram
no nosso Partido grandes margens de esperança.
Eles hoje estão em pânico, porque não têm se~
quer para quem apelar. O Presidente da República, assoberbado, não tem condições de definir
um caminho. Os Ministros não demonstram, com
algumas eXceções, qualquer credibilidade adminiStrativa, e o-País está entregue à deriva. Para
mim, isso não é surpresa, porque vai piorar.
Na emenda que apresentei ao Congresso, tempos atrás, prevendo situas;ões desse tipo, eu dizia
que o Presidente da República, antes, era ovacionado pelas multidões, não podia sequer sair às
ruas. E quando veio a esta Casa instalar a Constituinte, teve Sua Excelência que entrar por porta
lateral, para não ser agredido. E eu disse a Sua
Excelência que a Situação_ tenderia_ a Piorar. EU
dizia "Senhor l?~cJente, não há instante na sua
vida mais importante do que este~ estilnular a
aceitação desta emenda. Vossa Excelência se preservari~ do qu~ vem por ai". E ,está vindo, Sr.
Presidente.
Estou integrando essã Corris-são, --comPosta
por V. EX' hoje, Sr. Presidente, para ir ao Rio_ de
Janeiro verificar as causas dessa insuflação. Não
nego a existência de elementos hábeis, prepara~
dos, que usam desses movimentos; mas que eles
não são dirigidos em sua origem, eles sáo aproveitados em _sua_fina1ística emocional. Amanhã ou
depois de amanhã estarei com o Ministro do TrabaJho, já pedi audiência para tratar da greve de
Londrina_ estarei também com o Sr. Ministro da
Justiça, para dar conhecimento desses fatos. que
são preocupanteS. Então, em Londrina, no Paraná. uma das cidades-modelo do País, uma cidade
rica pelo esforço, pelo trabalho, pela maneira corOo a terra é "fértil, e sobretudo ·tomo foi radona1nie~ dividida, se poderão reproduzir movimentos tão violentos quanto ess_es.
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Durante o discurso do Sr. Leite a...es,
o Sr. ./o$ó/gn4cio Ferreinr deiKa a cadeira
da Presidência que é ocupada pelo Sr. Fl'llllcísco Rolfem/>erg.

SR. PRESIDENTE (Francisc:O RoUemberg)Concedo a palavra ao nobre Senador L.ouremberg
Nuites Rocha.
O SR. LOUREJIIBERG l'IUNES ROCHA

(PMDB - MT. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desde que o ilustre homem púbHco, José Sarney, assumiu a Presidência da República, por sua
determinação, surgiu uma nova mentalidade no
País- Sobre a criação de uma efetiva política de
preservação do meio ambiente, tão necessária
à manutenção do equilíbrio entre a Hora e a fauna
e de tim complexo ecossisterila: imprescindíveis
à sQbrevivência do homem "em seu habitat
Preocupado com a indi_scriminada depredação
do meio ambiente e dos recursos da Hora e faill.a
de Mato Grosso e Mato Grosso- do Sul, o Presidente José Sarney deu o grito de alerta que ecoou
por toda a Nação: Vamos salvar o Pantanal.
Enp audiência que tivemos c-om o Presidente
da República fomos por ele informados de que
está e~ ~uas mãos projeto de criação do Propantana1, cujo objetivo será a implantação de tma
explo(ação racionalizada das imensas potencia:..
!idades geoeconõmlcas da região compreendida
entre os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso
do. Sul, preservando, acima de tudo, o ecossistema regional, os recursos naturais, a falll18, a
flora.
Nós que nascemos e vivemos nessa terra aben-çoada por Deus, berço de magnífica beleza, da
alegria, da poesia e da natureza, que é Mato Gros-so,- temos uma preocupação permanente que é
a preservação daquele riquíssimo ambiente ecológico. Somo partidários de um grande desenvolvimento para nossa terra, mas desde que ele seja
integrado numa base de respeito profundo entre
o homem, a natureza e a tecnologia que será
implantada para seu progresso e melhoria de sua
condição de vida
-o Pantanal está a exfgjr a colaboração e participação de todos os matogrossenses dO goveiii.õ,
dos empresários e de pesquisadores de centrosuniversitários nacionais e estrangeiros. A região
carece muito de setis ·conhecimentos financeiros,
cientificas e tecnológicos que, num clima de inteligente respeito, pode promover o desenvolvimento
económico-, social e político do Pantanal.
Reconhecemos que grandes esforços, conquistas e progressos têm sido obtidos na regiao pantaneira. principalmente em centros de ensino e pesquisa do Estado, principa]mente na Universidade
Federal de Mato Grosso, ·onde se ~volumam grande conhecimento cientifico de inúmeros setores
pesquisados na região. Entretanto, devemos ser
conscientes e reconhecer também que há uma
imensidão de_questões para serem estudadas na
Registro esses fatos, Sr. Presidente, para que região, a qual necessita profwtdamente de recur~
outras ocorrências fora do Rio de Janeiro não sos, de tecnologia e -~e inteligências que a respeivenham ser sociológicamente interpretadas co- tem e promovam o seu desenvolvimento integramo se fossem movimentos decorrentes da agita- . do. para. fe1icidade do País e dos matogrossenses
ção de grupos interessados em desvirtuamento. que também têm o direito de aspirar uma 11ide
A situação de grande população brasileira é de mais digna para eles e seus 6lhos.
morgfnolldede, é de fome, é de desespero. (Muito
Nesta grata oportunidãde, queremos fozer orebem!)
gistro que o dinâmico coestaduano, Dr. &no An- .
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tônio Marques Pereira, que à frente_da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (Sudepe)
vem realizando nos Estados de Mato Grosso e

Mato Grosso do Sul, onde celebrou convênios
visando promover a fiscalização da pesca no Pantanal, evitando a sua crescente depredação e o
conseqUente envolvimento da região em contra-

bandos.
Aquele administrador, em convênio celebrado
com o governo de Mato Grosso fez criar em Cuiabá, o curso para fonnaçáo de monitores em fiscalização de pesca, que foi consolidado através de
convênio entre_a Sudepe e a Polícia Militar de
Mato Grosso, ficarido a responsabilidade da execução para o Batalhão de Policia A arestal de Mato
Grosso.
No curso foram ministrados conhecimentos sobre relações humanas, pela Sudepe; primeirossocorros, pelo instrutor da PMMT; sobrevivência
na selva, pelo instrutor do Exército; reciiSos naturais renováveis, pelo instrutor da UFMT; tecnologia de pesca e biologia pesqueira, pelos instrutores da Sudepe-MT; legislação pesqueira, ação
e técnica de liscolização pelos instrutores da Su-

depe.
Todos os módulos foram ministrados no período de 12 • 27 de junho de 1987, durante o dia
e esporadicamente na parte_ da noite. As aulas
pr6ticas foram realizadas na cidade pantaneira de
Bario de Melgaço, onde ocorreu a apreensão de
700 quilos de peixes diversos, inúmeras redes,
tarrafas e espinhéis. Participaram do curso 22 polidais militares, entre soldados, cabos, sargentos
e oficiais, e mais cinco funcionários do Instituto
de Desenvolvimento Agropecuário de Mato Gros-90 (bdea.-MT) e mais cinco funcionários da Sudepe, pertencentes à FISCaJização Regional de Mato

Grosso.
Esse convênio ora celebrado visa promover em
ariterofida1 a proteção da fauna. Ele é um exem-
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estrutura de preseiVaçâo, pesquisa e desenvolvimento do PailtãnaJ mato9rossense, cujo projeto
coube.àSudepe elaborar. Ternos plena consciên·
cia de que estes firmes passos fazem parte do
começo de uma grande e biunfal caminhada. Vamos juntos, todos de mãos dadas, irmanados para
a conquista de um bem comum, que é a redenção
do desenvolvimento equilibrado do Pantanal matogrossense.
Para que esse esforço seja -do conhecimento
de toda a opinião pública nacional, faço constar
do meu pronunciamento cópia do termo do con~
vênio assinado entre a Sudepe e o GOverno de
Mato Grosso, como também o registro qu.e fazemos sobre a criação pelo Presidente Samey de
uma efetiva pOlítica voltaâa para o desenvolvi~
rriento e preservação do Pantanal de Mato Grosso,
que por sua área representa o maior pabimônio
ecológico _e _económico do Brasil, cujo desenvolVimento é urTi.a justa aspiração das popu1ações
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Obrigado. (Mufto bem!)

DOCllMENTOA QUE $E REFERE O SR.
UXIREMBERO NG!IES ROCHA EM SE'a
lJISC(JRSO:
lERMO DE CO~NIO OOE El'ITRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, A SGPERINlENDJ::NCIA DO DESENVOLWIENTO DA
PESCA- SQDEPE, E DE CXITRO, O GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO,
COM INTERVEN~NCIA DA POLfCIA MIUTAR. TENDO POR OBJETO A ASCAUZAÇÃO DOS RECURSOS PESOOE!ROS NAQQELE ESTADO.
hJs dias do mês de do ano de mil novecentos
e oitenta e sete (1 06/1987), nesta ddade de Brasília, DistritO Federal, a Superintendência do Desen~
voMmento da Pesca, Autarquia Federal criada pela Lei Delegada .n9 1O, de 11 de outubro de 1962,
ins<:rita no CGC/MF sob on' 33.667.767/0001-28,
com S.âe no SEPN, Q. 506, Bloco "C", lote 8,
Ed. da Pesca, em Brasília (DF), doravante denomi- ·
nada simplesmente Sudepe, representada pelo
seu Superintendente Interino, Doutor 51io Antonio Marques Pereira, e o Governo do Estado do
Mato Grosso, na pessoa do Sr. Governador, Doutor Carlos Gomes Bezerra. com interveniência da
Polfcia Militar, inscrita no CGC/MF s_ob o n9
03.753.084/0002-03, com Séde à AV. Tenente COronel Duarte n' 1.190, Prainha, Cuiabá/MT, doravante denominado apenas Estado, resolveram ~
lebrar o presente Convênio, o quaJ se regerá pelas
dáusulas e condições seguintes:

plo concreto do resultado de uma rtgida e finne
,açio conjugada que está sendo implantada pelo
governo, a qual deverão se juntar outros órgOOs
oongêneres para, a exemplo da Sudepe, produzir
um resuitado de completa proteção à natureza
do Pantanal.
O convênio terá a dJ.u'açã.o de cinco anos. Todo
o material pertencente à fiscalização da Sudepe
em .Mato Grosso, como vek:ülos, barcos, motores
e- outros equipamentos, foram repassados p8ra
a Polfda Militar de Mato· Grosso e Batalhão de
Polícta Aorestal, órgão executor do convênio.
Além disso a Sudepe concedeu uma verba de
500 mil cruzados, renovada anualmente, para auxílio combustível da estrutura implantada em
Cuiabá.
1-000B.JETO
Não poderia encerrar nosso pronUnciamento
da Tribuna do Senado Federal sem reconhecer
Cláuaul!t Primeira- Constitui objeto do preos esforços do Presidente da Repóblica, José Sarsente Convêruo estabelecer um regime de estreita
ney, do Ministro da Agricultura, Iris Rezende e_ _ cooperação entre os partícipes, visando a execu~
o Superintendente da Sudepe, ~lo Antônio Marção, a nfvel estadua1, dos serviços de competênda
ques Pereira em criar uma estrutura séria que
à<f Administração Federal, consistente na fiscali·
zação da atividade pesqueira, em conformidade
permita o desempenho de um excelente trabalho
visando o desenvolvimento e a preservação -da
com as normas legais e regulamentares. e, por
finalidade, a promoção do maior interesse social
flora e da fauna do Pantanal matogrossense. Não
e ecanômico, atual e futuro, no aproveitamento
medimos esforços junto ao Presidente Samey e
dos recursos pesqueiros.
ao Ministro Iris Rezende, visando a aprovação e
libemçao de recursos no valor de 24 milhões de H- DA BASE LEGAL
cruzados, oriundos do Banco MundiaJ.
CJ4usuJa Segunda - O presente ·convênio
Essa !mpor!Anciajá foi aprovoda pelo Governo . ê regido pelas disposições e normoslegals vigene será apllcoda na montagem de uma excelente tes.
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m- DAS OBRIDAÇÓES
Cláuaula Terceira- Compete à Sudepe estabelecer as direbizes básicas para a execução dos
trabalhos de que trata este Convênio, sendo suas
obrigações:
a) exercer a orientação técnica, o controle e
a fiscalizaçao das atividades decorrentes deste
Convênio, através de suas Unidades Centrais e
Regionais;
b) participar neste e nos exetefcios subseqUentes, na vigência deste Convênio, com recursos
fmanceiros necessários à execução dos trabaJhos
anualmente fixados, em função das _exigências
doseMço;e
c) manter o Estado informado sobre as norma,s
e_orientações em vigor, para o exercício da atividade pesqueira;
Cláusula Quarta - São obrigações do Estado~---- a) executar os serviços objeto do presente Con~
vênio, através da Polícia Militar, obsenradas as normas e orientações emanadas da Sudepe e a legislação em vigor;
-·
b) manter um setor especializado, devidamente
aparelhado, de modo a oferecer o adequado desempenho dos serviços e apropriado atendinento
aos interessados nos assuntos relativos a este
Convênio;
c) fazer constar em todos os trabalhos, publicações. materiais de informações, obras, escrft6rios.
vefcuJos _e embarcações que se referirem a este
Convênio, os dizeres: Convênio SudepeiPJII..fo\T
-Fiscalização da Pesca;
d) enviar à Sudepe, até o dia 5 (cinCo) dõ primei~
ro mês do trimestre $j.i_bseq0ente e c:onfonne modelo por esta determinado, o relatório das atividades desenvolvidas no trimestre anterior e, até o
dia 30 de janeiro do exercido seguinte, o relatório
final;
e) fomecer pr~n::!~ente à Sude~. sempre que
lhe forem solicitadas e independentemente dos
relatórios ordinários, todas e quaisquer informações relativas à execução deste Convênio;
f) prestar contas dos recursos recebidos da Sudepe, na forma e prazos que esta estabelecer;
g) manter registro, em separado, dos bens adquiridos com recursc>S provenientes da contrapartida da Sudepe, de forma a permitir a sua pronta identificação pelos órgãos de frscalização e controle:
h) permitir, em qualquer época e independen~
temente de comunfcaçao prévJa, que os servidare~ crede~ciadf?S pela Sudepe tenham livre
acesso aos escritórios, canteiros de obra e a documentos que se referirem a este Convénio;
i) designar, dentre os servidores do seu Quadro
de Pessoa], o Executor deste Convêruo e encami~
nhar à Sudepe cópía do respectivo ato de designação;
j) organizar técnica, administrativa e fmanceíra~
mente os serviços, de modo a conduzi-los eficientemente, observadas as leis e reguJamentações
pertinentes, e em c_onforrnfdad_e com os programas, Critérios e princípios que forem estabelecidos:
l) promover, na área de sua atuação, junto aos
órgãos municipais e associações rurais, ampla
divulgação das normas que regem a pesca. especialmente no que tange a direitos e deveres daquele que, em carátei científico, empresarial ou
desportivo, a exercitem;
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m) expedir as respectivas GWas de Recolhi-

mento provenientes da aplicação de multas decorrentes das infrações autuadas e entregá-las
ao infrator para recolher as respectivas importândas em qualquer Agência do Banco do Brasil
S.A., a crédito da Sudepe, conta n• 101503-6
Autarquia à Vista - Recursos da Pesca, 'ou e~
qualquer Banco integrante da rede oficial que
vier a se[ indicado pela Sudepe;
'
n) arquivar, em separado, a documentação
cornprobatória das despesas reaJizadas com este
Convênio, à conta dos recursos da Sudepe, juntamente com os balancetes e demais demonstrativOs, de forma a evidenciar o volume global dos
recursos aplicados, inclusive os de sua contrapartida, bem como dos relatórios periódicos expe-

didos;
o) p~dpar, neste e nos exercícfos subseqUen-

tes na VIgência deste Convênio, com recursos financeiros necessários à execução dos traba1hos
anualmente fJXados, em função das exigências
dos serviços;
p) _executar, com os recursos destinados peJa
Su~epe. somente despesas com a aquisição de
equtpamentos para emprego exclusivo nas ações
decorrentes deste Convênio.
IV -DOS RECURSOS

Cláusula quinta- Para a execução dos tra~
balhos objeto do presente Convênio, a SGDEPE
contribuirá com a importância de Cz$ 500.000,00
(quinhentos mil cruzados), no presente exercido,
à conta da atividade04.15.089:2216, Fisca1ização
e Regulamentação das Atividades do Setor Pes~
queiro, subprojeto/subatívidade Fiscalização da
Pesca, Elementos de Despesas 3132, -Fonte de
Reeursos 000 000 O~. SOnfÕtrn_e Nota de Empe~
nho de no 154, ,· 26 de junho de 1987; e, nos
exercidos su' ......-qUentes, serão firmados Termos
Aditivos de acordo com o Programa de Trabalho
que vier a ser aprovado, o qual passará a faze;
parte deste instrumento, independentemente de
transcrição.
Parágrafo único -A liberação dos recursos
ser6 feita em consonância com o cronogcama
de desembolso aprovado.
CJáusuJa sexta - Os recursos financeiros
transferidos pelos participes serão depositados no
Banco do Brasil SA, a Agênda CentrO em conta
especial intlbJlada "Convênio Sudepe/Polida Mili~
tar do Estado do Mato Grosso - Fiscalização
e Regu]amentação das Atividades do Setor Pesqueiro, a ser movimentada pelo Executor deste
Convênio, reservando-se à Sudepe a fiscalização
financeira, mediante tomada de contas e audi-

toria.
Cláusula sétima -Os recursos financeiros

previstos neste instnunento deverão ser utilizados
com estrita observância nos planos de trabalho
e de aplicação aprovados, que dele farão parte
integrante, independentemente de transcrição.
V -DO PRAZO DE VIG~NCIA
Cláusula oitava- O prazo de duração deste
Convênio é de 5 (cinco) anos, a partir da data
de sua publicação, em extrato, no Diário Oficial
da União.

VI-DA RESCISÃO
Cláusula ~na- O presente_Convênto pode.:
rá ser resolvido a qualquer tempo, atendida a conveniência dos serviços e dos participes, ou rescindido por inadimplemento de qualquer cláusula.
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Parágrafo primeiro -A resolução será automática e independerá de qualquer notificação judicial ou extrajudicíal, operando seus efeitos no
trigésimo dia do recebimento da denúncia pelo
convenente _que lhe deu causa.
Parágrafo segundo - Ocorrendo a hipótese
de rescisão,_ serão apurados os haveres resultantes do Cõilvêffici, refumarido os saldos de recursos
ao partícipe que Os transferiu.
VIl- DAS DISPOSlÇÓES GERAIS
Cláusula décima- aOs serviços objeto deste
Convênio serão executados pela Polícia Militar,
no âmbito do Estado, representada pelo Executor
que for designado, cujas ações serão acompanhadas a nível local pela Coordenadoria Regional
da Sudepe, e orientar-se~ão tecnicamente, segundo as diretrizes emanadas das Unidades Centrais
daSudepe.
Cláusula dédma primeira - Os bens adquiridos com recursos do Convênio serão escrlturad_os, conforme a modalidade de cada convenente, e ficarão sob os cuidados da Polída Militar.
Entretanto, fmdo, resolvido ou rescindido o Convênio, serão restituídos ao convenente que con~
correu com os recursos para a suã aquisição.
Cláusula dédma segunda- O pessoal que,
porvenbJra, e a qualquer título, vier a ser admitido
J)ãra a execução dos serviços de que trata o pre-sente inst;nunento, não terá com a Sudepe qual~
que! vincuJo empregatído.
.
-Cláusula décima terceJra- Fica eleito o foro
da Justiça Eleitoral, Seção Judiciária do Distrito
F~~al, para resolver as questões que emergirem
do presente Convênio.
E, por estarem justos e convencionados, fir~
mamo presente Termo em 3 (três) vie.s de igual
teor e para um só efeito.
Brosília-DF,
dejunhode1987.-Cados
GomesB~ Governador do Estado-ênio
Antônio Marques Pereira, Superintendente ln~
terino -Coronel PM Altalr das Neves Magalhães, Comand_a.l!te Geral da PMIMT.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Pompeu de Souza.

O SR- POMPEU DE SOUZA. (PMDB- DF.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Venho hoje prestar breve depoimento nesta Casa, de maneira a complementar o pronunciamento, daqui mesmo proferido há poucos dias, em
que manifestei, Sr. Presidente, o nosso reconhe-cimento ao extraordinário trabalho que vem sendo desempenhado pelos servidores do Congresso
Nacional, durante este periodo histórico da elaboração constitucional. Destacava eu, naquela ocasião, também o trabalho do CEGRAF e, de modo
especial, os serviços prestados pelo Centro de
Processamento de Dados do Senado Federal, o
nosso PRODASEN, sem o qual não estaria Sendo
possíveJ sequer o cumprimento dos rígidos e exí~
guos prazõS regimeritafu, -pelas múltiplas subcomissões e comissões em que se subdividiu a As~
sembléia_~acional Constituinte. Foi urn reconhe~
cimento tão sincero quanto breve, Sr. Presidente,
pois o curto tempó de que dispunha précisava
ser usado também para fazer wn apelo aos Chefes
de nossas gloriosas Forças Armadas no sentido
de que vissem, na justa e necessária complemen~
tação da an[stia aos militares punidos arbitraria~

Quarta-feira 1•

1417

mente, um importantíssimo e irrecusável instru~
mento de pacificação nacional.
_ Foi-me, portanto, insuficlente o tempo para
destacar, como pretendia, Sr. Presidente, o igual·
mente dedícadíssimo trabalho dos servidores do
Centro Gráfico e da Sub~cretaria de Taquigrafia.

O trabalho do CEGRAF, em relação à Assembléia Constituinte, começava já no segundo se-mestre- de 1986, com a impressãO deOO!s milhões
de questionários_ distribuidos_ à população para
a coleta de sugestões para a noW: Carta, objetodo "Projeto Constituição", brilhante iniciativa do
brilhante Senador, noSso companheiro José lgnicio Ferreira. Durante o processo mesmo de eJabo..
ração constitudonal, Sr. Presidente, Srs. Senadc>
res, têm sido utilizados todos os 1.188 servidores
do CEGRAF, que trabalham ininterfuptãmeõte
em quatro turnos de seis horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Além da impressão
rotineira do "Diário do Congresso Nacional", têm
sido impressos, pelo CEGRAF, o •loiário da Assembléia Na~Ional Constituinte" - com tiragem
de 4.000 exemplares - e o "Jornal da Constituinte", com tiragem semanal de 50.000 exemplares, distribuído~ ~m todo o Brasil, o que ~mpli·
cou, até aqui, o consumo de 294 toneladas de
papel, equivalente à distância rodoviária entre Brasí'lia e Salvador.
Quanto aos nossos taquígrafos e taquígrafas.
Sr. Presidente, não poderia eu deixar de trazer
a esta tribuna o reconhecimento público pelo in·
substituível trabalho que ao longo da história do
Parlamento brasileiro tem sido desempenhado
por estes profissionais. São eles que, nesse dedi~
cadfss!mo entra-e-sai do Plenário, registram com
a necessária fidelidade as propostas, os discursos,
as discussões, os protestos, enfim, a cotidiana
afirmação do trabalho parlamentar.
Somente durante as sessões das Subcomissões, Comissões e do Plenário da Constituinte,
foram realizadas mais de mil horas de apanha·
mente taquigráfico. Não fora, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, este devotamento dos servidores à grande causa nacional que é, neste momento, a Assembléia Nacional Constituinte, não
seria realmente posSnrel que se cumprisse - como espero se cumprirá - com o compromisso
de se eJaborar e promulgar, ainda neste ano, a
nova Constituição do País!
O SR. PRESIDENTE (Francisco Ro!lemberg)
-Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar a presente sessão, designando para a
sessão ordinária de segunda-feira, dia 3 de agosto,
a seguinte

ORDEM DO DIA
-lVotação, em turno único,_ do Requerime_nto Il9
91, de 1987, de autoria do Senador Divaldo Su~
ruagy, que requer a Constituição- de Comissão
ESpeciãl destinada a apurar fatos constantes de
publicação jornalística datada de 17 de junho de
1987, tendo
PARECER ORAL FAVORÁVEL, proferido em
plenário.

-2Discussão, em turno único, do ProjetO: d~ r,..~i
da Câmara n• 22, de !987 (no 8.057/86, na Casa.

de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que concede imunidade tributária
às instituiçõêS que menciona, toma impenhorá-

Constituição e Justiça. Contrastêmo-lo com o §
39 do art. 15.3 da Constituição Federal, que assim

veis os seus bens e dá outras providências (dependendo de parecer).
-3Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n' 27, de 1987 (n' 8331/86, na Casa

"A lei não prejudicará o direito adquirido,
o ato jurídico p~rfeito e a coisa julgada."

de origem}, de iniciativa do SenhOr Presidente

da República, que autoriza a Petróleo Brasileiro
SA - Petrobrás e a Petrobrás Distribuidora SA
- BR A, nas _condições que estabelece, participarem do capitaJ de outras sociedades (dependendo de parecer). (Dependendo da v_otação do
Requerimento n<? 102, de 1987, de autoria do Senador Roberto Campos, de adiamento da c(jscussão por 30 dias).
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 55 minutos.)

DISC(JRSO PRONUNCIADO PELO SR.
ROBERTO CAMPOS NA SESSÃO DE

29-6'1987 E QllE, ENJREG(JE liREWS{o
DO ORADOR. SERIA PUBliCADO POS7ERIOR/>1ENTE.
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS -
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Para discutir.)- Sr. Presidente, as diversas Leis
de Inquilinato que têm sido passadas em diversos

perfodos de nossa história recente, são uma ladainha de equíV'CX:os. Baseiam-se num conceito do
falso social, que resulta ser anti-social. A idéia
tem sido sempre subvencionar o locatário às ex-

pensas do locador. Locador não tem direito à
correção monetária de seu investimento. Espe-

ra-se que o agente de mercado se tome wn agente filantrópico. O resultado deplorável tem sido

uma tremenda e auto-agravante escassez de habitações de aluguel; praticamente cessou o investimento para aluguei. Isto é apenas um dos vários
episódios de nossa sempiterna repetida revogação da lei da oferta e da procura.
O projeto de lei da Câmara, Sr. Presidente, nada
resolverá. É apenas uma nova tentantiva artificial
de minimizar um problema que s6 pode ser mini-

mizado quando, realmente, voltarmos a incentivar
a oferta de imóveis de aluguel.lsso implica observar as leis do mercado.
A esta altura doJ acontecimentos, Sr. Presidente, tendo recebido este projeto em óltima hora,
não cabe uma análise mais detalhada, limitarme-ia a apresentar uma emenda supressiva, que
já encaminhei à Mesa, para corrigir, não erros
de doutrina económica do projeto, que são incorrigíveis a curto prazo, mas para evitar uma flagrante violação do texto constitucional. A rigor,
nos §§ 19 e 29 do art. 19 estamos, simplesmente,
revogando o art. 153, § 39", c;:la Constituição Federal. Estaríamos fazendo, indiretamente, uma
emenda constitucionaJ, o que exigiria 2!3 dos votos das duas Cj\Sas.
Leiamos o § ]9 do arl ]9 do projeto:
"Nenhuma sentença de despejo será executada, mesmo que proferida anteriormente
à vigência desta lei".
É este o texto que foi considerado - para minha surpresa- constitucional-pela Comissão de

reza:

Sr. _Pi'eSicfente, !lão acredito que os autores desta )~~ __tenham querido, ingênua e indiretamente,
modificar a Constituição por simples maioria da
CaSa, do Senado. Este dispositivo, § 19, é absolutamente inconstitucional. Cor~latamente, também
o é. o_ §:___2o, que também susta o efeito da coisa
julgada, ao sustar a execução da sentença.
Por isso, Sr. Presidente, apresento, como já indiquei emenda supressiva dos §§ 2? e 3c do art.
I'
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ROBERTO CAMPOS NA SESSÃO DE
29-6-1987 E QQE, ENlREGUE AREVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POSlERIORMENTE.
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS -

MT.

Para discutir.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Infelizmente, não é a primeira vez, e talvez não
será a última, que somos chamados a votar projetas f(e lei de grande importância e profundas repercuSsões financeiras, sem o tern__po necessário
para Uma análise detaJhaQa. Mas uma simples
inspeção superficial do texto indica a existência
de um ~to grau de ousadia financeira na concessão de wna autorização eXtraordinária de fornecimento de fundos do Banco Central ao Banc-o
do Brasil, para propósitos que, sem dúvida, são
interessantes, porém, cuja execução pode demandar do contribuinte, em geral, um enorme
esforço financeiro, seja por emissões diretas de
papel-moeda, seja por uma autorização, em branéo, ao Banco Central, para a emissão de títulos
governamentais.
Atentemos primeiro para os aspectos puramente formais.
O projeto em cauSa choca-se com o art. 61,
§ ]9-,(etra "c", da Constituição em vigor. E, neste
momento em que falamos tanto em Constituinte,
e nos dedicamos à tarefa complexa de fabricar
uma nova Constituição, convém não esquecer
que o importante não ê fabricar leis, e sim cumpri-las.
Que retáo art. 61, § ]9, letra "c", da atuaJ Constituição?

"t vedada: c) ...a abertura de crédito especial ou suplementar sem prévia autorização
legislativa ... "
defeito que seria sanado com a apresentação
da presente lei - mas conclui o § 1~. letra "c"
do art. 61:
"...sem indicação dos recursos... "
Não há indicaç:~. ne:ste documen.to, dos recursos ·correspondentes. Há uma autorização, em
branco, ao Banco Central, para suprimentos espeáficos ao Banco do Brasil, para propósitos extraordinariamente amplos.
_
O art. 2~ do Projeto de Lei da Câmara n9 2.8,
reza o seguinte:

As operações de que trata o art. 19 terão

como finalidade:
l-atender, total ou parcialmente, o serviço da dívfdll: interna contratada atê 30 de

abril de 1987, bem como o refinanciamento
de obrigações autorizadas pelo Conselho
Monetário Nacional até a data da publicação
desta leí, compreendendo valores referentes
a principal e encarfJoS, inclusive moratór!_os,
vencidos e não pagoS, bem como vincendos
até 31 de dezembro de !987;

l l - suprir recursos para atender, total ou
parcialmente, o déficit relativo a despesas
correntes de ex.ercícios financeiros anteriores
e de 1987 - déficit ainda não conhecido
-.- "limitados a valores a serem defiJÚdos
pelo Ministro da Fazenda".

Isto ê uma delegação de poderes ao Ministro
da F~_~r_:~.da, que, em s~ encerra uma inconstitucionalidade. E uma proclamação da moratória
interna a favor dos Estados.
Quando se discutiu o problema da moratória
extema, indiquei claramente, aqui mesmo no Se~
nado, que havia sérios perigos nessa declaração
de insolvência. Os objetivos implícitos do Governo
, eram provocar um pânico bancário, causando um
efeito dominó, que levaria a uma reforma global
do sistema fmanceiro internacional. O efeito que
ocorreu foi o contrário. Não abalamos o sistema
financeiro internacional; as perdas foram absor~
vidas; o que, sim, al;ialamos foi_ o _sistema fiMilceiro interno. O efeito dominó se realizou intemarnente. Um dos exerílplos é, especificamente, o
caráter amplo e vago desta autorização.
Se lembrarmos o art. 69 da atual Constituição,
verificaremás que também não foram cumpridos
os requisitos constitucionais para operações de
resgate e colocação de tftulos do Tesouro. O que reza o art. 69? Diz o seguinte:
"As operações de resgate e de colocação
de títulos do Tesouro Nacional, relativas à
amortização de empréstimos internos, não
atendidas pelo orçamento anual, serão reguladas em lei complementar."
Não há nenhuma referência. nem na exposição
de motivos do Ministro nem no texto da lei, à
lei complementar que autorizaria essas operações
de resgate e de colocação de títulos do TeSow'o.
"Nós estamos embarcados." - assim diz o
GoVerno, e assim diz o Ministro dã Fazendanuma grande operação ele corte de déficit público.
E o projeto em causa sanciona déficits público
já oconidos e. em os sancionando, desvirtua a
credibilidade de qualquer programa antiinflacío-nário. Tenho em mãos o último relatório do Banco
Centrai sobre os adiantamentos já feitos a Estados
e Municípios. De janeiro a maio, eles totalizaram
8 bilhões, 968 milhões de cruzados. Pensei que
esse fosse um algarismo, já em si, um pouco ·
iiltimidanteL Vejo que, só no mês de junho, esse
algarismo foi duplicado. Os créditos especiais de
antecipação de receita aos Estados e Municípios
subiram, em 1 mês, de 8 bilhões, 969 milhões
de cmzados, para 18 bilhões, 917 milhões, ou
seja, dobraram.

O Sr. João Menezes -

Permite V. ~ wn

aparte, nobre Senador?
O SR. ROBERTO CAMPOS -

Pois nilo,

com muito prazer.

O Sr. João Menezes - Estou ouvindo a exposlçáo de V. EX', que, com muita clareza, demonstra que se trata de um cheque em branco.
Realmente o ê. E ainda mais nessa parte constitu-
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clonai, V. Ex" verifica que no art. 59 todas as opera~
ções e autorizações previstas nessa lei dependerão, sempre, em qualquer caso, de aprovação prévia do Congresso Nacional O Senado ficou fora,
o que se tem garantido pela Constituição Federal.
A única coisa que ficou para o Senado é que
se dê o direito de, quando se tratar de projeto
de lei, fazer de acordo com as limitações dadas
pelo Senado. O Senado não vai mais opinar em

coisa nenhuma. Fica entregue, exclusivamente,
à orientação do Ministério da Fazenda. De ma-

neira que esse projeto retira completamente a
alçada do Senado e, portanto, é wn artigo inconstitudonal desse projeto de lei. Continuo ouvindo
V. Ex'

O SR. ROBERTO CAMPOS - Concordo,
perfeitamente, com V. Ex' Aliás, a última inconstitucionalidade a que pretendia me referir é, precisamente, a do art. 5", que transfere para o Congresso Nacional atribuições que são privativas do
Senado Federal, segundo o art. 42, inciso IV, da
Constituição Federal.
_
O importante em tudo isto, Sr. Presidente, é
a velha questão: "Quem paga a conta?" Não há
nenhuma indicação sobre a carga real que advirá
para o contnbuinte. E essa carga pode vir de ma·
neiras extremamente disfarçadas. Se for uma
emissão monetária, sentiremos o impacto diretamente; se for uma emissão de títulos, senti-laemos indiretamente. De qualquer maneira, a inflação será um imposto inflacionário que seremos
chamados a pagar, para supostamente sanear,
mas, na realidade, retardar o esforço saneador __
dos Estados e Municipios.
O Sr. Mansueto de Lavor um aparte?

Perrnfte V. Ex'

O SR. ROBERTO CAMPOS- Pois niiol

O Sr. Mansueto de Lavor - Senador, ê só
para complementar a pergunta de V. EX': "Quem
paga a conta?" Ahl, se esta pergunta tivesse sido
feita pelas administrações anteriores, não teríamos uma conta a pagar de I I O milhões de dólares! V. Exl' descreve muito bem, pela votação, pelas emendas deste projeto que estamos aqui discutindo, para votá·lo logo depois, o quanto de
irregularidades estão aí, como herança, nas mãos
dos atuais administradores. É lamentável que não
se tenha levantado esta questão antes: "Quem
paga a conta?" Os governadores e os prefeitos,
agora, estão perguntando: "Quem P.aga a conta?"
Então, a aluai administração federal, também. 56
lamento é que essa questão não tenha sido levantada, com o cuidado com que V. Ex" o faz hoje,
nos anos anteriores. É lamentável isto.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Tenho a impressão de que o PMDB se especializou, durante
vários anos, em criticar, e, às vezes, merecidamente, os diferentes Governos revolucionários,
pelas dlvldas que contralram e pelos déficits públicos que geraram.
O que eu não esperava é que a administração
da Nova República não só não corrigisse os erros
do passado, mas até os agravasse, levando o Brasil a. uma moratória, queimando reservas cambiais
de quatro a cinco bilhões de dólares, sem nenhwn
efeito corretivo para a economia nacional.
Não me cabe defender os vários Governos revolucionários da Nova República. Eu defenderia o
perfodo em que estive à frente do comando eco-

nômico. Talvez o ilustre Senador não saiba, mas
foi o único período da História brasileira em que,
surpreendentemente, a dívlda externa baixou, embora insignificantemente. Declinou de três bilhões
e seiscentos e oitenta para três bilhões seiscentos
e oito. Mas que, em três anos, nós tenhamos baixado a. dívida externa brasilefra,já é alguma coisa.
E, quanto ao déficit público, nós encontramos
um déficit público da ordein de 5%- do PIB. Reduzimo-lo a 0,4% do PIB.
Houve, depois, na História braSileira períodos
de triunfalismo, em que o GoverhO embarcou às
vezes, com aplausos da oposição. Lembro·me
de que ela aplaudiu o Programa Nuclear, fez essa
patriotada que hoje nos está custando caro. Os
Governos revoludonário_s se entregaram a-programas faraónicos, que representavam endividamento patrioticamente tolerado pela oposição. É
forçoso reconhecer que erraram, mas um erro
não justifica outro. Acredito que os erros que a
Nova República vem acumulando em dois anos,
conseguindo fabricar uma moratória internadona!, no momento em que baixavam os juros da
dívida externa, baixavam os preços do petróleo,
o comércio mundial estava em expansão, constituem realmente um desempenho absolutamente
extraordinário.
O Sr. Ronan nto- V. EX" me permite um
aparte?

O SR. ROBERTO CAMPOS- Com muito
prazer.

O Sr. Ronan 11to-V. Ex' se refere ao episódio de 1982, quando não pudemos solver os nossos corilpiófriissos interbancárlos em Nova Iorque, quando não pudemos nem realmente cumprir com os compromissos da compensação? É
a isto que V. Ex' se refere?
O SR. ROBERTO-CAMPOS- O Governo
revolucionário, àquela ocasião, fez um esforço de
ajuste intemo_extremamente penoso. Foi acusado
de recessivo e o fo~ mas rião declaramos moratória. Procuramos conviver cQm o sistema fmanceiro internacional e fazer penosamente o ajuste
interno, que se acelerou em 1983, quando, então,
fomos ao Fundo Monetário Internacional. Ao contrário do que se diz habitualmente e do que dizia
o Ministro Dilson Funaro, em 1981 e em 1982,
sofremos uma recessão interna sem nenhuma
interferência de programas do Fundo Monetário
Internacional. Pelo contrário, o slogan do Governo revolucionário, até as eleições de novembro
de 1982, era "FM!nuncal" O slogan do Ministro
Delfun Netto era estranhamente similar ao slogan
que, hoje, é popular nos meios peemedebistas.
S6 fomos ao Fundo Monetário Internacional
para acelerar nosso programa de reajuste interno,
em janeiro de I983, e, em fevereiro do mesmo
ano, fizemos umã max:idesvalorização. Foi essa
única parte do programa do Fundo Monetário
Internacional que realmente cumprimos e o fizemos com sucesso espetacular, porque, ao fmal
de 1983, tínhamos um saldo ·cambial de 6 bilhões
de dólares.
Em 1984, a economia voltou a se expandir
num ritmo saudável de 4,5% ao ano. Conseguimos 13,5 bilhões de dólares de superávit cambial.
Em 1985, já na Nova República, as nossas ex·
portações deixaram de crescer, não por que o
mercado internacional fosse ingrato. Ac contrário,
Taiwan e Coréia do Sul acumulavam reservas.
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A Coréia do. Sul até está-se propondo a antecipar
o pagamento de sua dMda externa; Taiwan ae,u·
mulou reservas cambiais de 56 milhões de dólares. O Mundo estava em plena expansão. E que
fizemos nós? Em I 985, as exportações declina~
ram um pouco para 12,5 bilhôes de dólares. Já
em 1986, em plena Nova República, caíram desastrosamente. Os algarismos oficiais falavam em
9,5 bilhões d_e dólares, mas sabemos que foram
falsificados pela omissão de I bilhão e duzentos
milhões de dólares nas contas de importação.
Na realidade, reduzimos praticamente em 40%
as nossas exportações, quando todos as @CI'andiam.
ESta perf01111ll11Ce certamente não é brilhante
e não ~eve causar orgulho ao meu nobre Colega.

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador, há uma
diferença de enfo_que tremenda entre o que V.
Ex' faz e o que fazemos. V. EX analisa o País
como se fosse um empório comercial, e fica muito satisfeito quando encontra superávit Não se
importa pelo que passou o povo brasileiro naquele
período. Devo dizer a V. Ex' qu__e, no ano de
1982/83, eu era Secretário do Trabalho do Estadn
de Minas Gerais e vi a fome que grassou naquele
Estado, pois, com o desemprego que houve, o
povo brasileiro não tinha mecarUsmo algum naquele momento. A quantos enterros assisti causados pela fome! Mas isso não deve sensibilizar V.
EX' nem os que pertencem à corrente de V. E;x'
A nós, do PMDB, importa-nos o bem-estar da
população brasileira. Se for preciso fazer, não a
suspensão do pagamentO- dos juros, mas uma
moratória para valer, e concitar o povo a participar,
se isso for importante para o povo brasileiro, o
PMDB deve fazer. Sei que isso não sensibiLiza_ V.
EX' O que- sensibiliza V. Ex'· são números, números
principalmente da balança. Não cremos que o
Brasil seja um empório. O Brasil é um País que
abriga cento e trinta e cinco milhões de brasileiros
e estes são muito importantes para o PMDB.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Nobre Senador, credito a V.~ todos os méritos, exceto o
do monopólio da piedade humana.
Também eu me se~sibilizo pela sorte dos pobres e sempre vim pregando que o Governo deixasse de brincar de industrial, deixasse de inventar
monopólios, para se dedicar à sua tarefa espe-cífica- assistir aos pobres através de programas
de educação, treinamento e bem-estar social.
Acredíto ter contribuido para isso. Acredito ter
contribuído para a solução de vários problemas
brasileiros. V. EX' fala no desamparo do operário,
mas se esquece que está falando com o criador
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

O Sr. Ronan 11to - Que acabou também
com a estabilidade do trabalhador.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Vejamos,
agora: V. EX' faz essas acusações aos períodos
recessivos de governos anteriores. Está nos jornais a evidência de que nunca o salário real esteve
tão baixo corno agora na Nova República, quer
medido pelo salário minimo, quer mesmo pelo
salário real médio. Estamos agora, simultaneamente, em recessão e em moratória.
A moratória não nos auxiliou em nada. Está
provocando uma recessão interna grave. Estamos
atingindo, na realidade, Sr. Senador, como é voz
corrente e reconhecimento atê mesmo do Oover-
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no, o salário mínimo real mais bWxo da história.
Isso sob o domínio do PMDB, Partido que, aJiás,

toma qualquer Governo ingovernável, simples~
mente porque não se entende dentre si mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Peço ao nobre Senador conclua seu pronuncia-

mento logo após o novo aparte do nobre Senador
Ronan Trto, pois o tempo de V. ~já está esgcr
tado.
O SR. ROBERTO CAMPOS por concluído.

O Sr. Ronan Tito -

Já o dou

Sr. Senador, disse o

famoso Disraeli que existem duas maneiras de

tapear o povo: uma. mentindo descaradamente,
outra. citando estatísticas. No entanto, às vezes,
temos que nos socorrer delas para fazer referências a períodos históricos. De 1960 a 1980, segundo os dados oficiais do Governo a que V. Exl'

pertenceu, o crescimento da economia deste País
foi de 396%. No entanto, o poder de compra
do sa1ário mínimo, nesse período do crescimento
da economia de 396%, que é de dar inveja até
em japonês, decresceu 40,1%. Neste momento,
Sr. Senador, estamos vivendo a ressaca dessa
embriaguez terrível destes 20 anos que vivemos.
Não fabricamos a dívida de 20 bilhões de dólares,
não fabricamos a dívida interna que recebemos
e, principalmente, não fabricamos esse débito social que herdamos. O PMDB quer e está trabalhando para ver se sana esses débitos.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Estranha é
esta forma de saneamento da dívida interna, dando-se wn cheque em branco ao Banco Central

para suprimentos, sem propósitos exbitamente
definidos e mensuráveis, ao Banco do Brasil.

38, e 97, inciso IV, do Regúnento Interno, e de
acordo com a delegação de competência. que

Q Sr. Ronan Tito -Também sou contra.
.OSR. ROBERTo CAMPOS- V. EX' é contra.

lhe foi outorgada peJo .ND dl!. Comissão Diretora
n"' 2, de I 973, e tendo em vista o que consta
do Processo n"' 010367/87..(), resolve retificar o
Ato desta Presidência n9 12, de 1985, que aposentou Aiman Guerra Nogueira da Gama, no cargo etn comissão de Diretor-Geral, código SFDAS-101.6 do Quadro Permanente do Senado
Federal, a fim de incluir no fundamento legal de
sua aposentadoria a opção pelos benefícios da
Resolução SF n~' 21, de 1980, alterada pela Resolução SF n• 15, de 1987.
Senado Federal, 30 de junho de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

O Sr. Ronan Tito- É inacreditável que nós
dois estejamos num mesmo barco.
O SR. ROBERTO CAMPOS - Concordamos, então, pelo menos nisso. Quanto à emb{i&guez que V. -Ex!' fala, a embriaguez de clue me
recordo, em periodo recente, é a do Plano Cruzado.
(*)ANEXO AO ATO 1'1• 26, DE 1987
DA COMISSÃO DIRETORA

ATO DO PRESIDENTE
N• !59, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso de
sua competência regimental e consoante no disposto no art. 65, do Ato da Comissão Diretora
n9 31 , de 1987, resclve:
Designar os servidores Jaime Luiz Collares, José Aparecida Campos, José de Ribamar Duarte
1\'\ourão e Fernando Estevam Dantas para, sob
a presidência do primeiro, comporem, como
Membros Efetivos, a Comissão Permanente de
Ucltação e, como Suplentes, os servidores João
Basco Altoé, Paulo Cézar Siqueira Birbeire, Luiz
Roberto de Proença Rosa e Fred.eric Pinheiro Barreira, para o mandato de I (um) ano, a partir
da data de publicação deste Aro, vedada a recon~
dução nos2 (dois) anos seguintes, exceto quanto
aos Suplentes.
Senado Federal, 25 de junho de !987.- Humberto Lucena, Presidente.

QUADRO DE PESSOAL DO
SENADO FEDERAL

Parte Espodal
CARGOS -Assessor Legislativo
CÓDIGO -SF -AS 102.3
Relação l'lomlnal
Onde se lê:
54. l.uiz Antônio de Pádua
62. Maria Luiza Ervilha Barbosa de Castro
63. Man"Stela Bezena Bernardo
82. Victor Rezende Castro Caiãdo
Leia-se:
54. Luiz Antonio de Paiva
62. Maria Luiza Pereira EJVilha
63. .MariSteJa Bezerra Bernardo
82. VICtofRezende de Castro Caiado

REMAI'IEJAMEI'ITO DE EMPREGOS
Situação r~ultante da
aplicação do Ato n' 26187

Situação atual
Cargos

..

Total

Cargos

Total

64

Téc. em Leglsl. e Orçamento
Assessor Parlamentar

63
9

Téc. em Legislação e Orçamente
Assessor Parlamentar

75

('") (RepubnCM!o por haver safdo com lncorreções no DCM. U, de 9-6-87.)

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
1'1• 37, DE 1987
AlteraoAton•33, de 1987, da Comis-

são Dlretora.
A Comissão Diretora do Senado Federal, no
uso de sua competência lega] e regimental, re-

solve:
Art. I• O art. 2• do Ato n• 33, de 1987, da
Comissão Diretora do Senado Federal, passa a
vigorar com a seguinte redélção:
"Art. 2~ O contrato cujo objeto tenha
prazo de execução ou duração superior a
90 (noventa) dias corridos, ou o equivalente
em dias úteis, quando for o caso, terá o respectivo preço reajustado mensalmente, segundo a variação da Obrigação do Tesouro

Nacional (OTN).
Parágrafo 11nico. O reajuste far-se-á segundo a variação "pro rata" da Obrigação
do Tesouro Nacional (OTN) ocorrida entre
a data da proposta e o mês do reajuste, em

Julho de 1987

conformidade com as tabelas expedidas pelos órgãos competentes do Ministério da Fazenda".

Art:. 29 As disposições deste Ato aplicam-se
somente ao reajuste das parcelas cuja execução
ou fornecimento, na forma contratual, tenha oco-rrido a partir de 1~ de maio de 1987, ressalvadas
as disposições do Decreto-Lei n"' 2.335, de 12
de junho de 1987.
Art. 3 9 Este Ato entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora. 25 de junho de
1987. - Humberto Lucena -José lgnádo
Fen-elra-LourivaiBaptista-Jutabyl'lagalbies - Fnmclsc:o Rollemberg.
-ATO Do PRESIDEI'ITE
1'1' 158, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item

ATO DO PRESIDENTE
1'1' 160, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52. item
38; e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de
acordo com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Aro da Comissão Diretora
n~ 2, de 1973, e tendo em vísta o que consta
do Processo n1' 004314/87-5, resolve readmitir
Luiz Antônio Soares Laranja no cargo de Técnico
Legislativo, Classe Especial, Referência NS-23, do
Quadro Permanente e Vrrgínia Maria de Faria Laranja, no cargo de Técnico em Comunicação Social, Classe Especial, Referência NS-25, do Quadro Permanente, de acordo com o disposto no
artigo 345 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, a partir de 25 de junho de 1987.
SenadoFed.era1,30 defLmho de 1987. --Senador Humberto Lucena, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
1'1• 161, DE 1987
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe corúerem 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 n' 0!1.357/87-8. Resolve aposentar, voluntariamente, Antonio Agil~
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_o que consta dos Processos n'i" 007034/86-5 e signar PauJo Roberto Mendonça Silvério, Assessor
"002536/87-0. Resolve retificar o Aro n~ 75, de Legislativo, Dja1ma José P~re_ira _çta Costa; ASses1986. desta Presidência, para manter aposentado, sor Legislativo, e Antonio Carlos Simões,Assessor
por invalidez. Ubânio Teixeira de Albuquerque, Legislativo, para, sob a presidência do primeiro,
lnspetor de Segurança Legislativa, Classe ~'Espe integrarem a Comissão de Inquérito incumbida
Constituição da República Federativa do Brasil,
combinados com ~ artigos 428, inciso H, 429, _ cial", Referência NS-19, do Quadro Permanente de apurar os fatoS· Constantes do Processo n~
do Senad_o__ Federru. nos termos dos artigos 101, 011891/87-4.
indso~430, incisosiVeV,414, § 49,daResolução
inciso I, e 102, inciso I, a1fnea b, da Constituição
SF rr.' 58, de 1972, e artigo 29, parágrafo único,
da Resolução SF n~' 358, de 1983, e artigo- 3~>
da_República Federativa do Brasil, combinados
Senado Federal, 30 de junho de 1987.- Senada Resolução SF n~" 13, de 1985, com proventos
como~ artigo~_428, inciso m,429, inciso III, 430, de r Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretário.
incisos !V e V,414, § 4~. e434, inciso !I, da Resoluintegrais, observado o limite previsto no artigo
ção SF n~" 58, de 1972; _e artigos 2 9 , parágrafo
102, § 29, da Constituição Federal.
PROCESSO N• 001833/86.3- CEGRAF
único, e 3~> da Resolução SF rr 358, de 1983,
Senado Federal, 1~' de julho_ de 1987. - Senaartigo 3~' da Resolução SF _n9 _13, de 1985, e artigo
dor Humberto Lucena, Presidente.
Versa sobre a proposta de alteração do OrÇa19 da Lei n~ 1.050, de 1950, a partir de 27 de
mento Interno do Fundo do Centro Gráfico do
setembro de 1986, com proventos integrais, observado o limite previsto no artigo 102, § ~. da Senado Federal- FUNCEGRAF- no exercício
financeiro de 1987, na CorUoimidade das-discri~
Cói1Sfl.fiiiça6 Federal.
ATO DO PRESIDENTE
Senado Federal, ]9 de julho de 1987. -Sena- minações constantes dos quadros de Ia V, anexos.
N• 162, DE 1987
A matéria foi relatada pelo- Senhor Primelrodor Humb_~!l Lucena, Presidente.
Seêretário e após análise e debate da questão
O Presidente do Senado Federal~_ no uso das
pelos demais membros da Comissão Diretora
atnbuições que lhe conferem os artigos 52,
presente à 13• reunião ordinária, realizada em 25
38, e 97, inciso N, do Regimento Interno, e de
PORTARIA N• 16, DE 1987
de junho de 1987, foi aprovada
acordo com a delegação de competência que
O Primeii'O-Secretário do Senado Federal, no
Brasília, 26 de junho de 1987.- José Passos
lhe foi outorgada pelo Aro da Comissão Diretora
uso de suas atrib\.lições regimentais, resolve: de- PõrtOJ, Diretor-Geral.
n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista

Cavalcanti, lnspetor de Segurança legisiativa,
Classe "Especial", Referênc:ia N8-19, do Quadro __ _
Permanente do Senado Federal_, nos termos dos
artigos 101, inciso m. 102, inciso ~ alínea a, da

item

l

Oa:llO·- SENADO fEDERAl
02102 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL - FUNCEGRAF
EXERCÍCIO DE 1987- 11 ALTERACm
RECEITA

.....

,_..

"""""""'

ANEXO I
., /ne/•7

·-

'"""""""""'

RECURSOS ORDINÁRIOS

<o

Co<

SI!\!J,ÇAOAILIAI.

~·"~

""""'

·~~

~~~,;;~~~:1:~~

CAl~~

!tGNOWICA

~~2;~~~â~

TRANSFEFtl!:NCfAS COHREN'rES
Hecursos consignocio;:; no Orçanento Geral da União, nos tenro."! dos paragrafes
3•

• 4'

do artigo 4ti3, da Resol~ão

57/76, do Senado Federal, a _serem

repassados ao FUNCEGRAF. ·•••.. _•• _••
RECURSOS

DE

200.000,00

200.000,00

50

OUTRAS FONTES

50

~~;~~~~~~~:1:~~

~~~~~;.;2~~:1:~~

RECEITAS CORRENTES
Receita Operacional, oriunda de Ócgãos da ~ãO. a 3el' executada nos te_::
mos do § 2Q, do art,4Q, do Ato n!l 10/80,
da Conissão Diretora cio _Senado

I

I

_F~deral •.

I

10.000.000,00

TlW<SICOIIRDITES

T

10,000.000,00

90

J

I

IIEall.UD(CAI"'i.....

,cr.....

90

J l~
___._'_"_"_"'_"_""l_..J
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-

....

""""""

...

...

"""'"' I

21/05/87

Em ""'

SI'IIJAV,OAJ'WJ..

.Sil'I,J.O.CI.CAI'IltRI(lll

CAITCilRt.l
EtaNOII.U.

<M"'

~

""""

·~"'

32.659.052,90

90

C.O.lt!'.OIIIO

""-'

Saldo positivo do FUNCEGRAF, v e-

rificado no fim do exercÍcio

do>.

1986 (parágrafo Gnico.db artigo

7' do Ato n• 10,1.,?9, da

CóinJ:ssãõ-

Diretora do Senado Federal; art.!_

go 483, do Regulamento Aàninistra
t1vo do Senado Federal, aprovado

pela Resolução 58/72, com a n·ava

redação dada pela Resolução

. n'

57/76) ...•••..••••.•••••.••••.••

I

T-

T

-

-

-

·-----

l ,-

0
~.....,
ll(a.r~ P.o.m'"""'""'
Rf.wl~ INOV$1111Al
IIW<SF COl!Ronu -r- ~1°~~~~5~ ~~~~!fs.RcoRRI.Nics ,o,.... T
~~~:rorAS"'" wlf.o.. w,....
lti.C!JTA ro1....
(l______:_____"J[_L_____:~-------L----~~----L~'o~o~.o~o~o~·~o~o~~_tl~D~-~o~o~o~-~oo~o~.o~?l1--C'~o~·~'~o~o~·~o~o~o~.o~o~'ll-____~e------- _l_+g_zoo aoo

lllCVTA

----,

~

siTUAÇÃO ATUAL

r-

200.000,00 /42.559_.__052,901

.

~

.

_,

SENADO FWERAL
. .
..
. .c.
- FLNDO DO CENTRO GRAfiCO DO SENADO fEDERAL ~ FUNCEGRAf
EXERC!CIO DE 1987 - 10 Alteração

""""
L E G I

RECURsOS Ot TODAS AS FONTES

PROGRAMA DE TRABALHO

...

"'""""""

~.

42.859.052,90

42.859.052,_90/

2L05.87

........

ADMINIST RAÇÂO ••••••••••••••

ANEXO 11

Cz.$

'

. S!!!JAÇAQIMIJI,O!I

s LAT I V A•••••••••.•••••

Em

101.0...

_.,

Slrl,.o.;i.UAf\J-'-1.
Alllo-10-'JJ!:S

0.200.000 00

2.859.052,90

10.200.0-00 60

42.859.052,90

02102.
01070232.232

Contribui cão ao Fundo do Centro Grãfic~ do Senado Federal.

TOTAL ••

10.200.000,00

-

TOlA!,

42.85:•.052,90

10.200.000 ,o o 10.200.000,00

TOTAL

~[

r? -
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5<1\MI;~~

HPKIFI(IoC,lO

~

3.0.0.0

'

RECURSOS OE TODAS AS FONT::S
-ANEXO 1!1
-

21/05/87

Cz$

...-.Tt'i:Oil
.

-

DESPESAS COERENTES ••• , ••• , •••.•••••••-••• -.-· ••.•••• ••••••

3.LO.O

DESPESAS DE CUST:gro ••.•••.••••••••••••••••• ,,.,.,., .••

3.1.2.0

Material de Consumo ••••••.•••• -·-·-~·~--·-· •••• -••••.••••• ,

-

-

-

-

::.·t~co"'

QVTJVS fOI<IU

VI~CLMOOS

Ql!tl"'.u!IO$

I

-

tcOt•t .. c•

U"'E:~lC~

~;;~~,;~~~:::~~
2.700,000!00

3.1.3.0

Serviços de Terceiros e Encargos ...•............. , ..

70.000,00

-

.. ~.1.3.1

Remuneração de Serviços PeSSOais •.•••••••••••••• -••

30,000,00

-

3~1.3.2

Outros Serviços e Encaraos •••••--•••• -;-•••••••••••••.

40.000,00

-

3.1.9.0

Diversas Despesas de Ci.lstejo, •••••••••••••••..•.••••

60.000,00

-

40.000,00

100.000,00

3.1.9.2

Despesas de __ Exercic i os Anteriores •••••••••••••••••

60 .ooo,. 00

-

40.000,00

100.000,00

4.0.0.0

DESPESAS DE CAPITAL •••••••. ,.,._ •.•.•••••••.•••••••••••••

-

-

-

~~~~~,;~~~b~~

4.1.0.0

INVESTIMENTOS ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-

-

-

7.300.000,00

70.000,00

1.000.000,00 1.070.000,00
1.460.000,00 1.530.000,00

490.000,00

460.000,00

1.000.000,00 1.040.000,00

4.1.1.0

Obras e Instalações •••••••••••••••••••••••••••••.••.

-

-

1.000.000,00 1.000.000,0()

4.1.2.0

Equipamentos e Material Permanente •••••••••••••.••••

-

4.1.9.0

Diversos Investimentos •••••••••••••••••.••• ,_, •••••••

-

2.100.000 00 2.100.000,00

4.1.9.2

Despesas de Exercicios Anteriores •••••••••••••••••

-

-

4.2.0.0

INVERSÕES FINANCEIRAS •• , ••••• , • .- .-•••••••••••••••••••••••

-

-

-

-

4.2.5.0

Aquisição de Titulos Representa ti vos de Capital

•• •.ttttCAAGs.rxwsT' -ourii..OSct:!.Pt_.oRAOIICS.

-

J

TOTN.ll(SPC:;IIRL.,;tS

~

12. 100. ooo, ao _ 2. 7D-O.ooo, ao j

t---:

•N•ESTi,.Emos

?

'

M(R~OEsr.~.o.NCtoAAS

T

mo.~SF-C~:Wrw.

I

-

....

.

..

--

==~~~,;2~~J.~2

'
200.000,00

TO!A.CUPC<t.>?I1A.

l

200.000!00

~

·~•~<..ÇUt•L

~

~200. o?ú, ao~

J

-

RECURS9S OE TODAS AS FONTES

NATU REZA DA DESPESA
SITUA

'

-

\.L_7_._a_o_o_._o_o_o_~_o_o.L__
2o_o_.o_o_o_,_o_o__
,______J..J._7_._s_o_o_._o_o_o.:.,o_o~

- SENADO FEDERAL
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2.100.000,00 2.100.000,_00

Já

Integralizado •....•••••••.••••••••••••• , •.... , •••...••

-

.200.000,00 6.200.000 00

21/05/87

Em

Cz$~

ANEXO III

O ATUAL
C.O:(-;~R .. t:r.t~~I.UCA

• Etl... (~10~

3.0.0.0

~CORRENTES .... ~ ••

, ••••••• , •••••••••••••••••••.•• ·-· ••••

3.1.0.0

DESPESAS DE CUSTEIO ••••••• ,,,,,, •••••••••••••••••••••• ~ •••••••• ••.

3.1.2.0

Material de CClnSlll'X:> •••••••••••••••••••••••••• , , •••••••••••••••••

3.1.3.0
3.1.3.1
3.1!.-9.2

14,0CO.COJ,OO

70. 0:::0. 00

9.930.COO,OO

10.000.000,00

Serviços de Terceiros e Encargos .•.•••..•••••..•••••..••••••••••

70.COJ,CO

3.930.COJ,OO

4.0CO.oo:J,OO

Rerruneração de Serviços Pessoais ••••••••••..••••••••••••••••••

30.COJ,OO

970.000,00

OJtros Serviços e Encargos •••••••• ~ •••••••••••••••••• -~ •••••••

40.o:::ú,OO

2. 95o. oco, oo

l,OOO,OXJ,OO

3. oco. oct1 ;u.:r

.4.0.0.0

DESPESAS

~

CAPITAL •••••••••••••• ~ ...................... , ••••••• , •••

4.1.0.0

INVESTIMENI'OS .................................................... .

4.1.1.0

Obras e InstalaçÕes •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•

4.1.2.0

Equipamentos e Material Permanente •••••••••••••••••••••••• ··-· •••

4.2.0.0

INVERSÕES F'INA1\0EIRAS .........................• ..................... .

4.2.5.0

Aquisição de TÍtulos Represent-ativos de Capital

já Integralizado •.•

~~,;,~~~,;~~~~~=
28.659.052,90

60.Cü:l,OO

1.000.000,00

l.OOO.OC(l,OO

27.599.052,90

2'/,599.052,90

200.COO,OO

•
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-

ANEXO IV

NATUREZA DA DESPESA

EXERcício DE 1987 - 1• ALTERJ ;Ao

Em Cz$

21/05/87.

SITUA ÂO ANTERIOR
:llleEL!JoiE1<10E I!Eio!

3.1.0.0

DESPESAS CORRENTES ••••••••• , •••• , .~.... ~ •••• '" •• • • ~ • • ~ ••••••••••••••••••

~;2~~;,~~~~~~

DESPESAS DE CUSTEIO •• , ••••••••••••••••• ·•••• •••• •• • •• ••••• • • • •· • .. • • •

2.700,000,00

I

3.1.2.0

Material de Oonsumo ..

3.1..3.0

Serviços de Terceiros e Encargos ..• .-..... -••••..••••••.••••••••••••

~-J-3.1

3.1•. 3.2

RemuneraçãO' de s·erviços

Pessoais.~--~

1,53ü.OOO,OO
490,000,00

Outros Serviços e Encargos., •••••.•••. , •••••••.•••••• , •••••.••• l.040.ooo,oo
Diversas Despesas de Custeio •..••.•••• , •••..••. , ..••••••..•••••..

3.1.9.2

Despesas de Exercicios Anteriores •.••••••.••••••.••••••.•••....

4.0.0.0

DESPESAS DE ~······~••••··························•·•··········
INVESTIMENTOS ••••••••••••••• ~ ••••• -•••• ~ ~-••••••••••••••••••

Obras e Instalaçõe-s., •• ,., ••..••••..•••

4.1.2.0

Equipamentos e Material Permanente, ..•••..•••••• , ••.•.•..

4.1.9.0

Diversos InVestimentos ••..

6.200.000,00
100.000,00

o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. • .... .

4.2.0.0

INVERSÕES FINANCEIRAS •••.••• ~ , , _.. , __ , ....._.... -·-· ~ ... ~ • • •••.• •••••••• ~ • ·-· • • • •

Aquisição de TÍtulos Representativos de Capital

I'USOJ.L' ~ $0CWS

1

EEiiffiAt -

100.000,00

200.000_,00

já Integralizado .•.••...••••

OVIAA$ Dt:IP CQAIII;MU

--- 2.700.~00,00

-

(

EXERCÍCIO DE 1987 - ,. ALTERAÇÃO

1.000.000,00

o •••••••

Despesas de Bxerc:Ícios Anteriores ............................. .

SENADO FEDERAL
2102 - FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO

2:.~~2:.~~~,;~~
7.300.000,00

o ••••••••••••••••••• • •• • o •

4.1.9 .2

:roo -

100.000,00
100.000,00

o ••••••••

4.1.1.0

4.2.5.0

1,070.000,00

•••.•••••..•• ~ •• ~ •••••••.• •.

3.1.9.0

4.1.0.0

!UM!fllO

FlJNCEGRAF

NATUREZA DA DESPESA

T

lOfloJ. Dt~P COI!R(NTU ~

2.700.000,0~

0

J

l<fl.I.I.DtSI'.OlC4Pll.o!.

7.500.000,00

~

~

IW•.Gt'W.

~200~000,00

RE.CURSOS OE TOOAS"AS"f6NTES-

~

ANEXO IV

Em CZ$

21/05/87

SITUACÃO ATUAL
•

3.0.0.0

DESPESAS CORRENTES, •••• , , • , ••• _., •••••••• ,., ••••••• , , , • , ••••• , , ••••••

~.,3.1.0.0

DESPESAS DE CUSTEIO , , , •••••••• , , , , •• -: •• , , ••• , ••••••••••••• , • , •••••
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t28•Reunlão
Às onze horas do dia trinta do mês de março
do ano de mil novecentos e oitenta e sete, na
sala de reuniões do Conselho de Supervisão do
CEGRAF, sob a Presidência do Excelentíssimo
Senhor Senador Jutahy Magalhães, Primeiro-Se-

cretário do Senado Federal e Presidente do Con·
selho de Supervisão do CEGRAF, Presentes os
Ccinselheiros José Passos Pôrto, Rubem Patú Trezena, José de Ribamar Duarte Mourão, Guida Faria de CarValho e Agaciel da Silva Maia. reuniu-se
o Conselho de Supervisão do Centro Gráfico do

Senado Federal, em sua centéssima vigésima oitava reunião. Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente colocou em discussão a AJ:.a da 127• reunião, deste Cons_elho de Supervisão, disbibufda

anteriormente para apreciação dos Senhores
Conselheiros e, após maiiifestações favoráveis de
todos os presentes foi a mesma aprovada. A seguir, o Senhor Presidente concedeu a palavra ao

Conselheiro Rubem Patú Trezena que apresentou
aos demais membros parecer sobre o Processo
mínero 0042/87, referente à Prestação de Contas
do CEGRAF, relativa ao 4 9 trimestre de 1986. -Em
seu parecer o Conselheiro diz, textualmente, que
"o CEQRAF inscreveu em Restos a Pagar o va1or
de Cz$ 21.625.637,13 (vinte e hum milhões, seiscertos e vinte e dnco mil, seiscentos e trinta e
sete cruzados e treze centavos), sendo que desse
total a importância de Cz$ 1.036.029,13 (huin
milhão, trinta e seis mil, vinte e nove cruzados
e treze centavos) destinam-se ao Fundo do Centro
Gráfico do Senado federal, procedimento esse
adotado em exercidos anteriores, não obstante
o parágrafo único do art. 79 do Regufamento Admklistrativo do CEGRAF, transcrito abaixo, não
ser daro em relação a esse aspecto. "Os Saldos
do fONCEQRAF, inclusive_os orçamentos, verificados ao fim de cada exercício, passarãO como
disponibilidades para o exercício sf!guinte e serão
levados a crédito do fundo como receita do referido exercício." Seria recomendtável, s.m.j., que
se providenciasse a adequação do Regulamento
e tipo de transferência, tomando expressa a autorização para o aproveitamento de saldos orçamentários resultantes da economia na execução do
orçamento do CentrO Gráfico apurados ao f1Jla1
de cada exercido financeiro. Após a apresentação
do parecer, o mesmo foi colocado em discussão,
sendo amplamente analisado pelos· presentes e,
a seguir, colocado em votação. recebeu aprovação por unanimidade, devendo ser a matéria submetida, posterionnente, à consideração da Douta
ComissãO Diretora do Senado Federal. Logo
após, o Senhor Presidente, Senador Jutahy Magalhães, passou a palavra ao Conselheiro José Passos Pôrto, que apresentou parecer homologatório
sobre o Processó n'~ 1.245/86 que_ vêfsa sobre
a aquisição de uma máquina guilhotina de corte
trilateral. Em seu parecer o Consellieíi'o diz que
"nota-se, prima fade, que o objeto de licitação
do presente processo encontra-se dentro do laudo técnico fornecido pela Comissão encarregada
do exame das necessidades. Assim, estando o
objeto dentro da política traçada pela Administração e o processo Iidtatório dentro das nonnas
legais. somos de parecer favorável à adjudicação
e conseqüente aquisição do material". Após a
condusio da exposição do parecer, a matéria
foi c:oloca!la em dlsc:ussõo. O Senhor Diretor Exe-
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cutivo, Dr. Agaclel da Silvo Maia, usando da pala- Patú Trezena, José de Ribamar Duarte Mourão
e Agaciel da Silva Maia. deixando de comparecer
vra, esclareceu ao$ demais membros sobre a necessidade da aquisição da máquina e sobre o
por motivo justificado o Conselheiro Guldo Faria
plano de reequipamento do CEGRAF, traçado pede Carvalho, reuniu-se o ConseJho de Supervisao
la Adminístração anterior e plenamente endosdo Centro Gráfico do Senado Federal. Abertos
sado pela atua1, por se tratar de um plano de
os trabéJihos, o Senhor Presidente colocou em
suma ·iniportância para o eficaz funcionamento
discussão a Ata da I 28• reunião, deste Conselho
do Órgão. Dando continuidade à reunião, o Sede Supervisão, distribuída anteriormente para
nhor Presidente colocou a matéria em votação,
apreciação dos Senhores Conselheiros e, após
sendo a mesma aprovada por todos. Passando-se _ manirestações favoráveis de todos os presentes
ao quarto item da pauta, o Conselheiro Guida
foi a mesma aprovada. A seguir, o Senhor PresiFaria de. Carvalho apresentou parecer sobre o Prodente concedeu a palavra ao Conselheiro Rubem
cesSo n9 1.670/86, referente à venda de aparas
Patú Trezena que apresentou aos derila1s merribros parecer sobre o processo do CEGRAF que
de papéis inservíveis, termos da concorrência n9
01/87 do CEGRAF. Em seu parecera Conselheiro
versa sobre 1• Alteração do Orçamento_do FUNesclarece que "os procedimentos da concorrênCEGRAF- exercício de 1987. Após a apresencia, fonna de licitação eleita para o caso, em contação do parecer a matéria foi colocada em dissonância com os termos legais, fOI'am rigorosa~
cussão,_.tendo sido aprovada por unanimidade de
mente cumpridos, tendo a firma vencedora devotos. Passando-se ao segundo item da pauta
monstrado idoneidade e liquidez financeiras adeR
o Senhor Presidente - Senador Jutahy Magaquadas, a par das garantias, em favor do CEGRAF,
lhães - passou a palavra ao Conselheiro José
insertas na cláusula sétima do contrato a ser celede Ribamar Duarte Mourão que apresentou parebrado". Após a conclusão do parecer, a matéria
cer favorável sobre a Prestação de Contas do CEfoi colocada em discussão, sendo amplamente
GRAF referente ao exercido financeiro de 1986.
analisada por tOdos os presentes, culminando
Em seu parecer o Conselheiro diz, textualmente,
com a recoffieltdação de que fosse transcrito na que "O Balanço Anual apresentado, assim como
presente Ata a defmição de "aparas" para wna
os demais demonstrativos legais, constituem a
maior garantia da Administração. A seguir, o Seconsolidação dos balancetes, já examinados e
nhor Presidente colocou a matéria em votação, aprovados por este Conselho de SupeiVisão, con~d_o a mesma aprovada e ficando assim caracforme publicação das Atas no Diário do Congresterizado como aparas. o seguinte: "Os trabalhos
so Nacional - -Seção II, cujas cópias seguem
gráficos, realizados pelo CEGRAF, obedecem a
anexas ao presente processo que encaminha a
Prestação de Contas". Logo após, o Senhor PresiformatoS ·radonals, isto é, obtêm o máximo em
_folha. Entretanto, para que no processo de im- dente colocou a matéria em discussão. E após
pressão possa ocorrer acertos, toma-se neces- considerações de todos os presentes a matéria
sário deixar em toda obra uma margem que, ao foi colocada em votação, recebendo_ ao final, aprofinal, sofre Um rifele, surgindo, então, as aparas, vação por unanimidade. Logo a seguir, o Senhor
Oiretor_Executivo do CEGRAF- Agac!el âa Silva
que para o CEGR,I\f' compõem-se das seguintes
categorias: a) aparas de papéis brancas, sem im- Maia -solicitando a palavra, apresentou ao SepressãO, sem ieVestfinerifciS; b) aparas de papéis, nhor Preside~?-te e demais Membros processo concartões e cartolina com percentagem mfnima de tendo reivindicações dos "Estagiários" do CEimpressão com revestimento; c) aparas de formuGRAF. Em sua exposição o Senhor Oireto~; Execulários contínuos (branco Sem carbono). papel im- tivo esclareceu que os "EstãQiários~&lsisi:ãS" do
prensa Qomal), cartão, cartolina, papéis de escri- CEGRAF se encoi1tram, atualmente, numã. difícil.
tório (manuscrito impresso, datilografado), cader- situação sódo-financeira, pois a retribuição fmannos usados, livros sem capa, papéis coloridos, ceira perc_ebida pelos mesmos é irrisória, o que
impressos em cores ou preto); d) canudos (sabu- inistrativos sérios à Administração do CEGRAF.
gos de bobina) papel Kraft, capas de resmas e A seguir, continuando com a palavra o Senhor
de bobinas (sem plástico); e e} capas de resmas Diretor Executivo apresentou proposta de aumene de bobinas, cartão e cartolina com plástico". to da retribuição percebida atualmente pelos estaNada mais havendo a tratar, agradecendo apre- giários-bolsistas, solicitando, também, a extensão
sença de todos, o Senhor Presidente - Senãdor dos serviços prestados pela Subsecretaria de AsJutahy Maga1hães, dedarou encerrados os traba- sistência Médica e Social do Senado Federal lhos e para constar, eu, Maurício Silva, _Secretário SAMS, aos cit~dos estagiá_rios-bolsistas. Após
deste COÍlseiho de SUJ:Íe!Vfsão, lavrei a presente considerações de todos os presentes as propostas
Ata que depois de lida e aprovada será assinada foram aprovadas por unanimidade. Novamente
por todos os Membros. ~rasília 31 de março de solidtando a palavra o Senhor Diretor Executivo
1987. - Jutahy Magalhães, Presidente- Dr. do CEGRAF- Agaciel da Silva Maia - eséiareJosé Passos Pôrto, \/ice-Presidente- Dr. Ru- ceu aos demais membros que, ultimamente, tem
bem Patú Trezena, Membro - Dr. José de
recebido várias solicitações de cursos, dentro- e
Rfbamar Duarte Mourão, Membro.
fora do Distrito Federal, para selVidores do CEGRAF que se encontram à disposição do Senado
129' Reunião
Federal. O Senhor Díretor ExeCutivo disse em
sua exposição das dificuldades encontradas pela
As onze horas do dia dez do mês de junho Administração para atender, uma vez que as dotado ano de mil novecentos e oitenta e sete, na
çóes orçamentárias existentes são destinadas a
sala de reuniões da 1' Secretaria do Senado Fedecursos específicos ligados às áreas de atlvidades
ral, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor industriais-gráficas. Após ampla apreciação o
Senador Jutahy Magalhães,. Primeiro-Secretário
Conselho concluiu que os cursos de funcionários
do Senado Federal e Presidente deste Conselho
do CEGRAF lotados no Senado Federal deverão
de Supervisio, presentes os ~eiras Rubem
ser analisados pelo Centro de Treinamento de
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Poder Executivo, com o objetiVo de instruir o estudo do Projeto de Lei da camara n• 22, de 1984.
Sessão: 18-6-87 (extraordinária)
Pessoal do Senado Federal. Nada mais havendo
a tratar, agradecendo a presença de todos, o Senhor Presidente- Senador Jutahy Magalhães declarou encerrados os trabalhos e para constar,

eu. Mauricio Silva, Secretário deste Conselho de
Supervisão, lavrei a presente Ata que depois de
lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros. 8ra.SJ1ia, I 6 de junho
de 1987.- Senador Jutahy Magalhães, Presidente-Dr. José PassosPôrto~ Vice-Presidente
- Dr. Rubem Patú Trezena, Membro ....:.... Dr.
José Ribamar Duarte Mourão, Membro.
SECRETARIA GERAL DA MESA
(Resenha das matérias apreciadas de
1• a30 de junho de 1987- art. 293, O, do
Regimento Interno)

PROJETOS APROVADOS E
ENVIADOS A SANÇÃO
-Projeto de Lei da Câmara i1,? 14, de 1987
(n" 125/87, na Casa de origem), de iniciativa do
Senhor Presidente. da República, que concede
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados- !PI na aquisição de automóveis de passageiros e dá outras providências.
Sessão: 24-6-87 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n9 16, de 1987
(n9 113/87, na Casa de origem), de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que dispõe sobre
a administração do T errit6rio Federal de Fernando de Noronha e dá outras providências.
Sessão: 24-6-87 (extraordinária)
-Projeto de Lei do Senado n•16,de 1987-DF,
que acrescenta díspositivo à Lei nQ 5.619, de 3
de novembro de 1970, que dispõe sobre vencimentos. indenizações, proventos e outros direitos
da Polícia Militar do Distrito Federal, e dá ou~J"'ê!s
providêndas.
Sessão: 24-6-87 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n9 21, de 1987
-Complementar (n9 236/87- COmplementar,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que declara não sujeitas à
contribuição incidente sobre o produto rural para
o custeio do PRORORAL, as indústrias pesqueiras.
Sessão: 25-6-87 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n' 26; de 1987
(n9 163/87, na Casa de origem), de iniCiativa do
Senhor Presidente da República, que dispõe sobre
a suspensão dos processos de despejo e dá outras
providências.
Sessão: 29-6-87 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara rJ9 28, de 1987
(rt' 172187, na Casa de origem), de iniciativa do
Senhor Presidente da República, que autoriza a
realização. em caráter extraordinário, de operações de crédito a conta e risco do Tesouro Nacional, e dá outras providências.
Sessão; ·30-6-87 (extraordinária)
-Projeto de Lei da Câmara n• 23, cfe 1987
(n9 132/87, na
oriQ-efu), de iniciativa do
Serihor Presidente da República, que altera o va1or
do vencimento do cargo que especifica e dá ou'
tras providências.
Sessão: 30-6-87 (extraordinária)
PROJETOS APROVADOS E
ENVIADOS A PROM(Jl.GAÇÃO
-Projeto de ResolUção nt 16, de 1987, de au. teria do:Senador LourernJ?erg NWles Rocha, que

casa-âe
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a Prefeitura Municipal de Campo Grande, Eltado
altera a Resolução n 9 1·, de 1987; do Senado Fededo Mato Grosso éfo Sul, a contrãtar opêraçãO de
rai, QUe estabelece normas de elaboração leQis..
~dito no valor de Cz$ 155.857.080,80 (cento lativa durante o periodo de funcionamento da Ase cinqüenta e cinco milhões, oitocentos e cin-sembléfa Nacional Constituínte.
qüenta e sete mil, sessenta cruzados e oitenta
SesSão: I-6-87
centavos).
-Projeto de Resolução n' 61, de 1987, que
retifica a Resolução n9335, de 1986, que autorizou
Sessão: 25-6-87 (extraordinária)
a Prefeitura Municipa] de Umuarama, Estado do
- Projeto de Resolução n9 69, de .1987, CI!.le
Paraná, a contratar operação de crédito no valor
retifica a Resolução n 9322, de 1986, que ãütóriZ:ou
de Cz$ 53.418.758,40 (cinqifenta e três milhões, · a Prefeitura Municipal de Serra, Estado do Espfrito
quatrocentoS e dézoito mil, setecentos e cinqüen- Santo, a contratar operação de crédito- no -~_()_r
ta e oito ~dos e quarenta centavos).
de Cz$ 127.680!l00,00 {cento Ylri.fe e sete-m.íSessão: 10-6-87 (extraordinária)
!hões, seiscentos e oítenta mil cruzados)~
Sessão: 25-6-87 (extraordinária)
.,_projeto de Resolução rJ9 58, de 1987, que
autoriza a Prefeitur!=J_~nicipal de Santa Bárbara
- Projeto de Resolução n9 70, de 1987, que
DOeste, Estado áe SãO Paulo; a contratar operaautoriza a Prefeitura Municipa1 de Martinópolis,
ção de crédito no valor correspondente, em cruzaEstado de São Paulo, a contratar operação de
dos, a 15.455,00 Obrigações do Tesouro Naciocrédito no valor cor!espondente, em cruzados,
nal.
a 8.478,18 Obrigações do Tesouro Nacional.
Sessão: 18-6-87 (extraordinária)
Sessão: 25-6-87 (extraordinária)
-Projeto dti Resolução n_959, de 1987, que
-Projeto
de Resolução n9 71, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Capanema, Esautoriza a Prefeitura Municipal de ltatiba, Estado
tado do Paraná. a contratar operação de crédito
de São Paulo, a contratar operação d~ .crédito
no valor de Cz$ 4256.000,00 (quatro milhões,
no valor de Cz$ 21280.000,00 (vinte é~ú.m iniduzentos e cinqüenta e seis mil cruzados).
lhões,tduzentos e oitenta mil cruzados).
Sessão: 1&6-87 (extraordinária)
Sessão: 2.5-6-87 (extraordinária)
- Projeto de Resolução n' 80, de 1987, que
-Projeto de Resolução 'n9 72, de I9f!i7, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Anastácio, Estaautoriza a Prefeitura Municipal de Dois VIZinhos,
do de Mato O~ do Sul, a contratar operação
Estado do Paraná. a contratar operação de crédito
de crédito no vaJqr correspondente, em cruzados,
no valor de Cz$ 3.721.576,00 (três mDhões, setea 9.117,74 Obrigações do Tesouro Nacional.
centos e vinte e um- mil, quinhentos e setenta
Sessão: 18-6-87 (extraordinária)
e seis cruzados).
-Projeto de Resolução n9 62, de 1987, de
Sessão: 25-6-87 (extraordinária)
autoria da Comissão Diretora, que dispõe sobre
-Projeto de Resolução rt' 73, de 1987, que_
a criaçiio de Órgãos da Estrutura Admirllstrativa
autoriza a Prefeitura MWlicípal de Dom Aquino,
do Senado Federal e dá outras providências.
Estado do Mato Grosso, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
Sessão: 24-6-87 (extraordinária)
a 37.427,00 Obrigações do Tesouro Nacional.
-Projeto de Resolução n~ 63, de 1987, que
Sessão: 25-6-87 (extraordinária)
autoriza a Prefeitura Municipal de Caniridé do São
-Projeto de Resolução n~ 74, de 1987, que
Francisco, Estado de Sergipe, a contratar operaretifica a Resolução n~ 32, de 1987, que autorizou
ção de crédito no valor correspondente, em crúiã.-a
Prefeitura
Municipal de Barbosa Ferraz, EStado
dos, a 8.823~ 16 Obrigações do Tesouro -Naciónãi.
do Paraná, a contratar operação de crédito no
Sessão: 25-6-87 (extraordinária)
valor de Cz$ 3.721.576,00 (três milhões, setecen-Projeto de Resolução n_9 64, de 1987, que
tos e vinte e um mil, quinhentos e setenta e_ seis
autoriza o Governo do Estado do Amazonas, a
cruzados).
contratar operação de crédito no valor corresponSessão: 25-6--87 (extraordinária)
dente, em cruzados, a 422.932,33 Obrigações do
- Projeto de Resolução n9 75, de 1987, que
Tesouro Nacional.
retificaaResoluçãon9330, de 1986, queautorizou
Sessão: 25-6-87 (extraordinária)
a Prefeitura Municipal de Alegrete, Estado do Rio
- Projeto de Resolução n' 65, de 1987, que
Grande do Sul, a contratar operação de crédito
autoriza a Prefeitura Municipal de J uazeiro do Nornô valor de Cz$ 20.726.400,00 (vinte milhões,
te, Estado do Ceará, a contratar operação de crésetecentos e vinte e seis mil, quatrocentos cruzadito no valor correspondente, em cruzados, a
dos).
74.256,09 Obrigações do Tesouro Nacional.
Sessão: 25-6-87 (extraordlfiâria)
Sessão: 25:S:a7T.xtraordinária)
· ·
-Projeto de Resolução n• 76, dei987, qu
- Projeto de Resolução n• 66, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de São Miguel Aleiautoriza a Prefeitura Municipal de Cuiabá, Estado
xo, Estado de Sergipe, a contratar operação de
do Mato Grosso, a contratar operação de crédito
crédito no valor correspondente, em -cruzados,
no valor correspondente, em ·cruzado_s, a
a 17.646,32 Obligaç6es do TesciurORaCionaJ.
202.760,53- Obrigaçõ~ do J"esouro Nacional.
Sessão: 25-6-87 (extraordinária)
Sessão: 25-6-87 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n9 77, de 1987, que auto.._Projeto de Resolução n'~ 67, que retifica a
riza a Prefeitura Municipal de Mauá, Estado de
Resolução n9 191, de 1986, que autorizoU a Prefei~
São Paulo, a contratar operação de crédito no
tura Municipal de Aparedda de Goiênia, Estado
valor correspondente, em cruzados, a 97 537 S7
de Goiás, a contratar operação de crédito no valor
Obrigações do Tesouro Nacional.
de Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos
Sessão: 25-&87 (extraordinária)
e doze mil cruzados).
-Projeto de Resolução n9 78, de 1987, que
SesSão: _2~-§-87 (extraordinária)
aul:ofiia a Prefeitura Municipal de Campinas, Esta- Projeto de Resoluç!ó n• 68, de 1987, que
do de 5to Paulo, a contratar operação de crédi~
retificaa Resolução n9244, de 1986, que autorizoU
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no valor correspondente, em cruzados, a
7.880,~10,827 Obrigações do Tesouro Nacional.
Sessão: 25-6-87 (extraordinária)
- Projeto de Resolução n• 79, de 1987, que
autoriza o G6verilo do Estado de Santa Catarina,
a elevar em Cz$ 414.906.000,00 (quatrocentos
e quatorze milhões, novecentos e sessenta mil

auzados), o montante de sua dívida consolidada.

crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 36.017,81 Obrigações do Tesouro_Nadonal.

Sessão: 29.6.87 (extraordinária)
-Piojeto de Resolução n• 89, de 1987, que
a~9riza a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires,
Estado de São Paulo, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,

Sessão: 2~..6-87 (extraordinária)
- Projeto de Resolução n• 80, de 1987, que
retifica a Resolução n• 329, de 1986, que aUtorizou
a ?releitura Municipal de Guarapuava, Estado do

a 32.076,20 Obrigações do Tesouro Nacional.
Sessão: 29.6.87 (extraordinária)
- -Prgjeto de Resolução n• 90, de 1987, que
retifica a Resolução n92!)0, de 1986, que autorizOu
a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Estado

Paraná, a contrar operação de crédito no valor
de Cz$ 63.840.000,00 (sessenta e três milhões,
oitocentos e quarenta ~ii ~do~).

no valor de

Sessão: 25-6-87 (extraOrdinária)
-

Projeto de Resolução n 81, que retiHca a
9

Resolução n" 40, de 1987, que autorizou a Prefei~
tura MunicipaJ de CorOnel Vivida, Estado do Para~
ná, a contratar operação de crédito no valor de
Cz$ 8.512.000,00 (oitO milhões,quinhentos e·daze mil cruzados).
Sessão: ~-6-87 (extraordinária)·
.
- Projeto de Resolução n~> 82,- de l987, que

reiifica a Resolução il'~31, de 1987, que autorizou

a Prefeitura Municipal de Pãto Branco, Estado do
Paraná, a contratar operação de crédito no valor
& Cz$ 8.512.000,00 (oito milhõOs. quinhentos
e doze mil cruzados).
Sessão: 25-6-87 (extraordinária)
- Prqjeto de Resolução n• 83, de 1987, que
·retiflca a Resolução n'l' 255, de 1986, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, Estado
de Minas Gerais, a contratar operaçãq de crédito
no valor de ez$ 10304.500,00 (dez milhões, Ire·
zentos e quatro mil e quinhentos cruzados).

de Minas Ger~ a contratar operação de crédito
Cz$ 372.400.000,00 (trezentos e setepta e dois milb®s e quatrocentos mil c~dos) ..

Sessão: 29.6.87 (extraordiriárla)
- Pr_ojeto de. Resolução n9 91, de 19Bi, que
retifica a Resolução n~ 337;de 1986, que autorizou
a Prefeitura MuniciPal de Canela, Estado do Rio
Grande do Sul, a contratar operação de cr~dito
no valor de Cz$ 6.881.915,00 ·(seis milhões, oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e _quinze

cruzados).
.
.
Sessão: 29-6-87jextraordinária)

-Projeto de Resolução _n9

~.

.

de 1987, que

retffica- a Resolução n~> 391, de 1986, que autorizou
aPrd'eitura Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor de
Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos e doze mil cruzados).

Sessão: 29-6-87 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n~ 93,' de 198i, que
retifica- a Resolução n~> 35, de 1987, que autorizou
a Prefeitura Municipal de Arapongas, Estado do

Paraná, a contratar operação de crêdito no ~r
de Cz$ 8.512.000,00 (oito milhões, quinhentos
e doze mil cruzados).

Sessão: 2~.6.87 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n11 10,_ de 1_987, que
autoriza o Governo do Estado do Pará a alienar
à Empresa Santa MartaAgrO--lnâúStrii:t Lida, terras

Sessão: 29-6-87 (extraordinária)
-Projeto de Res<>lução n• 42, de 1987, que
autoriza o Govemo do Estado de Mato Grosso

públicas de sua propriedade localizadas no Muni-

a ratificar a alienação de terras de que trata o

cípio de Moju e medindo até 12.000 (doze mil
hectares).
-Projeto de Resolução n11 56, de 1987, que
autoriza o Governo do Estado_ de Rondônia a con-

processo JncraJPF Corumbá n• 763r7~. de inte·

tratar operação de crédito no valor correspon-

dente, em cruzados, a 1~0.000,00 Obrigações do
Tesouro Nacional.
·
Sessão: 29.6.87
-Projeto de Resolução n' 8~, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi-Mirim, Estado de São Paulo, a contr- operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
~000,00 Obrigações do Tesouro Nacional.
Sessão: 29.6.87 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n• 86, de 1987, que
autoriza a Prefeiblra Municípa1 de C8nindé do São
Francisco, Estado de Sergipe, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 7.494,37 Obrigações do Tesouro Nacional.

Sessão: 29.6.87 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n• 87, de 1987, que
autoriza o Governo do Estado da Paraíba ~ contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 220.927,80 Obrlg~ções do

Tesouro Nacional.
Sessão: 29..6-87 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n• 88, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires,
Estado de São Paulo, a contratar operação de

resse do Senhor Horácio Sabino Coimbra.

Sessão: 30.6-87 (extraordinária)
-Projeto de Resolução f1l> 84, de 1987, de au~
teria do Senador Fernando Henrique Cardoso,
que autoriza, em caráter excepcional, a elevaçOC,
temporária dos limites a que se refere a Resolução
n' 82, de 28, I 0-7~. das opera'*'s que especifica.

Sessão: 30.6-87 (extraordiniirla)

PROJETO RETIRADO E
E!'ICAMINHADO AO ARQUIVO
-Projeto de Lei do Senado n• ~.de 1986,
altera a redação do arl 4v da Lei n11 7.007,
de 29 de junho de 1982, e dá outriis providências.
Sessão: 1-6-87
que

MENSAGENS APROVADAS RELATIVAS
À ESCOLHA DE AUTORIDADES
-Mensagem n' 33, de 1987 (n• 828186, n•
origem), de 24 de dezembro de 1986, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação dO Senado a escolha do Senhor Ja)1Tle
Villa-l.obos, Ministro de Segunda Classe, da Car·
relra de Diplomata. para exercer a !unção de Em·
balxador do Bru11 )1.mto à Repúblico Gllbonesa.
5eulo: 25..6-87 (extraordin~a)

Julho de 1987,
-Mensagem n~' 34, de 1987 (n9 829/86, na
origem), de 24 de dezembro de.1986, pela qual
o Senhor Presidente da República submete~ delberação do Senado a escolha do Senhor Qlrloe
Alberto Leite Barbosa, Embaixador do llrasilj<rto
à República Italiana, para, cumulativamepte, ~
cer a função de Embabíador do Brasil junto à
República Popular da Albânia.
Sessão: 25-6-87 (e)(!raordinária)
-Mensa90m n• 35, de 198.7 (n' 20/87, naorf..
gem), de 22 de janeiro do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor LQ{z
Fernando do Couto Nazareth, ErilbiiOOidOr do
Brasil junto à República Popular de Moçambique,
para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino do Lesoto.

Sessão: 25-6-87 (extiÍiordinária)
-Mensagem n9 36, de 1987, (n~ 21/87, na
origem), de 28 d~ janeiro do._q>rrep_~e ano, pela
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor
Oswaldo Biato, Embaixador do Brasil junto à R.,.. .
Q.(lblica de G_~a. para, cumu1ativamel)te, exercer
a fUnçãO -de Embaixador do Brasil junto à República da Ubéria.
Sessão: 25-6-87 (extraordinária)
-Mensagem n9 39, de 1987 (n11 24/ff7, nãorigem), de 28 de janeiro do corrente ano, pela qual

o Senhor Presidente da República submete à deli·
beração do Senado a escolha do Senhor Ouy
Mendes Pinheiro de Vasconcelos, Embaixador do
BrasiJ junto à República da Guiné-Bissau, para,
cumulativamente, exercer a função de Embaixador do BrasiJ jun~ à República da Guiné.

Sessão: 25-6-87 (extraordinária)
-Mensagem n9 51, de 1987 (n9 61/87, nâorigern), de 17 de março ·do corrente ano, pela <PI!
o Senhor Presidente da República submete~ deli-

beração do Senado a escolha do Senhor Moacyr
Moreira Martins Ferreira, Ministro de Segunda
Oasse, da Carreira de Diplomata, para exercer

a função de Embaixador do Brasil junto l Repú·
blica da Coréia.

Sessão:. ~-6-87 (extraordinária) .
-Mensagem n• 57, de 1987 (n• 71/87, naori·
gem), de 31 de março do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor José
Ferreira Lopes, Embaixador do Brasil junto à República Unida da Tanzânia, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto
à República de SeycheDes.
Sessão: ~-ey.-87 (extraordinária)
-Mensagem n~> 58. de 1987 (n9 72187, na origem), de 31 de
do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente cta República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Lw.
Femavdo do Couto Nazareth, Embaixador do
Brasil junto à República Popular de Moçambique,
para, cumulatiY-ªfllente. exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Suazilindla.
Sessão: 25-6-87 (extraordinájia)

março

REOOERIMENTO APROVADO
-Requerimento n•.64, de 1987, de autoria dos
Senadores Itamar frOjlco e Jarnil Haddod, solicl·
tando, nos termos do art. 239, inciso I, alínea
"b", do Regimento Interno, lnfonnações junto ao

