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FaÇo saber que 1, o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 52,
item 30, do Regimento ln~rno, promulgo a seguinte
.
RESOLUÇÃO N• 120, DE 1987
ReTttifica a Resolução n• 47, de 1987.

Art. 1• O artigo 1\da Resolução n• 47, de 26 de maio de 1987, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1•. É a Prefeitura Municipal de Palmas, 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 dà,Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito_ no valor correspondente,
em cruzados, a 40.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Federal,
esta na qualidade dé. agente financeiro da operação, destinada à execução de obras de canalização
do lajeado da cidade, melhorias no estádio de futebol, pista de atletismo e outras obras no município."
Art. 2•

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de agosto de 1987. -'-- Senador 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• 121, DE 1987
Rerratilica a Resolução n• 362, de 1986.
Art. 1• O artigo 1• da Resolução r!" 362, de 5 de dezembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Jaguaquara, 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 operaç1jo de crédito no valor corresj>ondente,
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PASSOS PORTO

Oiretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

ASSINATURAS

Oiretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA
Diretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Diretor Adjunto

Semestral ................... ···~···-~~~--~~~-~-·~-~····~·· Cz$ 264,00
Despesa c/ postagem ............... , .................... Cz$ 60,00
(Via Terrestre)
330,00

TOTAL

Exemplar Avulso ........................._~·u·····-~··· ~Cz$

2,00

Tiragem: 2.200.exemplares.

em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto ao Banco do Nordeste
do Brasil S/A, este na qualidade de agente financeiro da operação, destinada à execução de obras
de infra-estrutura no municipio."
Art. 2' . Esta resolução entra emvigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 28 de agosto de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

SUMÁRIO
1 -ATA DA 5& SESSAO, EM 31 DE
AGOSTO DE 1987
1.1 -ABERTURA

turas Municipais de Almenara, Araújos, Bambuf, Bom Despacho, Brumadinho, Buritis, Coromandel, Iguatama, Moema, Perdigão, Prata,
São-João Evangelista, Serra do Salitre, Tim&.
teo, Ubá e Várzea da Palma-MO; Belém-PA;

12 - EXPEDIENTE

1.2.1- Comunicação
Do Senador Marco M.aciel de que se ausen-

tará do País.

--

--

1.2.2 -Requerimentos
- n"' 133/87, do Senador Alfredo Campos,
solicitando o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado no 73/S6.
- n9 134/87, do Senador Pompeu de Souza
e outros senador~_s, solicitando a convocação
de sessão especial para homenagear o poeta
Carlos Drummond de Andrade, recentemente
falecido.
.-

1.2.3- Comunicações da Preatde:nda
-Designação de Srs. Senadores para integrar a Comissão Espec:ial destinada a levantar
o grau de estatização da economia brasileira
e a participação das empresas estatais no en~
ç!Mdamento externo e interno do País.
-Recebimento da Mensagem n9 159/87
(n"' 273/87, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República solicita autorização
para que o Governo do Estado de Minas Gerais
possa elevar, em caráter excepcional e temporariamente, o limite de endividamento daquela
unidade federativa, a fim de que possa emitir
títulos de sua responsabilidade.
- Rec:ebimento da_s Mensagens_ # 160 a
183/87 (n~ 260 a _212 e 274 a 284/87, na
origem}, pela qual o Senhor Presidente da RepúbUca solicita autorização para que as Prefei-

-

Gualba-RS; Mossoró·RN e Petrolina-PE' pos~m ·contratar operações de crédito, para os
fins que especificam.
1.2.4 - Discursos do Expediente
.SENADOR FERNANDO HElYRJQUE OIR·
DOSO -Apoio ão trabalho realizado pelo
Relator da Constituinte, Bernardo Cabral.
SENADOR ITAMAR FRANCO, como Uder
___,.Declaração do Ministro do Exército, na últi~
ma reunlão ministerial.
SE/'IADOR MAIJR!ao CORRJ!:A, como Lí·
der- A. venda de imóveis funcionais. Despoluição do lago Paranoá.
· _SEf.iADoR JAMIL HAJ)DAD, como UderSeminário sobre educação realizado no Colégio Pedro D, no Rio de Janeiro. Falecimento
do jornalista S~ndro Moreira.

1.3 - ORDEM DO DIA
....... Projeto de Resolução n9 123, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Indaiatuba, Estado de São Paulo, a contr-atar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 128.315,000brigaçõesdo Tesouro Nacional - OTN. Aprovado.
--- ........:.--Redaçã.o final do Projeto de Resolução
n~ 123/87. Aprovada. A promulgação_.

-Projeto de Resolução_ n9 124, de 1987,
queaútoriza a Universidade de São Paulo/Hos·
pita! de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio-Palatais a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
802.11 't.OO Obrigações do TesOuro NacionaJ
- OTN. Aprovado.
- Redação final do Projeto de Resolução
n 9 124/87. Aprovada. À promulgação.
-Projeto de Resolução n~ 125, de 1987,
que autoriza. a Prefeitura Municipal de Piracicaba, Estado de São Pau1o, a contratar operação de crédito_ no valor correspondente em
cruzados, a 466.000 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN. Aprovado:
- Redação fmal do Projeto de Resolução
n 9 125/87. Aprovada. À promulgação.
-Projeto de Resolução n9 126, de 1987,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Piracicaba, Estado de São Paulo, a contratar operação de -créditO no valor _correspondente, em
cruzados, a 281.955 Obrigações do TeSõuro
Nctcional - OTN. Aprovado.
- Redctção fina] do Projeto de Resolução
n"' 126/87. Aprovada. À promulgação.
~_Projeto de Resolução n9 127, de_ 1987,
que autoriza a Prefeitura Munkipal de Santa
Rosa de Viterbo, Estado de São Paulo a contratar operâ.ção de crédito no valor correspon~
dente, em cruzados, a 120.000 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, Aprovado.
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.......
. .Westphalen, Estado do Rio Orande do Su),
a contratar operação de crêdito no valor de
Q.$ 6~688.955;42 (seis inühões, seiscentos e

- Projeto de Resa1ução n? 128, d~ 1987,
que autoriza a _Prefei~a Municipal c:Ie Rio Verde, Estado -de Goiás, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 125.000 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Aprovado.
- Red.ação fmaj do Projeto ç3e Resolução
n~ 128/87. Aprovada. À promulgação.

· Oitenta e oito mil, nov_ecentos e cinqüenta e
··cinco· cruzados e quarenta e dois centavos),
Aprovado.

. -:-=. Redaçã.o fi'n.31 d9 Projeto _cfe ResoluçB.o_
ri<? 132/87. Api'Qvada. À promulgação.

...::..: Requerimento n 9 84, de 1987, de autoria
do Senador Mauricio Corrêa, solicitando, nos

-Projeto de ~esolução _n' 129,de 1987,
que autoriza a Prefe[tura Municipal de Pedra
Preta, Estado do Mato Grosso, a Contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a .~5.000 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN. Aprovado.

termos regimentais, através do Gabinete Civil
da Presidência da República, informaçôes do
Governador do Distrito Federal com relação
-às suas viagens a outros Estados e ao exterior.
- -· Aprovado.

-- Redação final do Projeto _d~ _Resolução .
n• 129/87. Aprovada. À promulgação.
-Projeto de Resolução n9 130, de 1987,
que autoriza o Município de Diamantino, Estado do .Mato Grosso, a confratãf-OJ)éfação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 80.000 Obrigações do Tesouro NacionalOTN. Aprovado.
-

Redação final do Projeto de _Resolu.ção

n~ 130/87. Aprovada. À promulgação.

-Projeto de Resolução n9 131, de 1987,
que ratifica a Resolução nç 110, de 1980, que
autorizou a Prefeitura Municipal de lrecê, Estado da Bahia, a elevar em Cz$ 195.132.000,00
(cento e noventa e cinco milhões, cento e trinta
e dois mil cruzados) o montante de sua dívida
consolidada. Aprovado.
- Redação final do Projeto de Resoll!ção
n' 131/87. Aprovada. À promuglação.
- Projeto de Resolução n9 _ 132, de 1987,
que retifica a Resolução n" 351, de 1986, que

Ata da

56~

- --

.......

·.

-

..

-

SENADOR MAURO BENEVIDES- Falecimento do Desembargador José Colombo de '
Solllé).
SENADOR RAIMUNDO URA- Seca no.
alto sertão da Parru.ba.

autorizou a Pr.efejtt,lfa Municipal de Frederico

- Redação final do Projeto de Resolução
n9127/87. Aprovada. À promulgação.

·
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~-ProjetQ de Lei_ da Câmara n 9 20, de 1987

(n<? 3/87, na Casa de origem); de inicjatiya_ d_o__
Senhor Presidente da República, que dispõe
sobre o aproveitamento dos servidores da Empresa de Engenharia e Construção de Obras
Especiais SA-ECEX. no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER.
Discussão adiada pór 30 dias, nos termos
dORequerimento n<> 135/87.
-Projeto de Lei da Câmara n9 13, de 1987
(nç 7 .6_78186. na Çasa de Origem). de iniciativa
.do Senhor Presid~nte da República, cjue altera
a composição do Tribunal Regional do Trabalho da }9 Região e dá outras providências.
- Aprovado. À sanção.
- 1.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
- ~equerimento nç 134/87, ~c;lo no Expediente da presente sessão. Aprovado.
__ --1.32 -Discursos após a Ordem do Dia
-SENADOR NABOR JÚNIOR- Disputa
_fr_onteiriça entre os Estado!;i do Acre ~ Rop.- dônia.
--

SENADOR MARio MAt4 - Declaração do
Ministro do E.Xercíto, na última reunião ministerial.
SENADOR JOSÉ IGNÁC/0 FEkREfRA Irrigação de lavo_ur~ _no Espírjto Santo. Dificuldad~s dos produtores rurais do _Esj)frito
Santo,
________ _
SENADOR J(JTAHY MAGALHÁES - Propostas apresentadas à Assembléia Nacional
Constituinte.
SENADOR L()(fRJVAL BAP7TSTA- O Pia
Nacional de Comb~e ao Fumo.
SENADOR JOAO CAlfliON- Homenagem póstuma a Joaquim CaJmÕn.
1.3.3 - Comunicção da Presidência
- Convocação de ses~ç e:xtrapy_dinária a
realizar-se dia 2/9, às 1O horas, com Ordem
do Dia que designa
1.4 -ENCERRAMENTO
2 - DISCURSOS PRONCNCIADOS
EM SESSÕES ANTERIORES
-Do Sr. Senador Pompeu de Souza,proferidos nas sessões de 24. e '?.7 çle agosto de
1987.
3 - ATO DA COMISSÃO DIRETORA
- n• 40, de 1987 (Republicação)
4-PORTARIASD01•-5ECRETÁRIO
DO SENADO FEDERAL
n~ 20,21 e 22, de 1987.
5 -MESA DIRETORA
6 - LIDERES E VlCE-LIDERES DE
PARTIDO

7 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES

Sessão, em 31 de agosto de 1987

1' Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs- José lgnácio Ferreira, Jutahy Magalh#es e Meira filho.·
As 14 HORAS E 30 MJN(JTOS, ACHA/11-SE doso - Mário Covas - Mauro Borges - Iram
_Saraiva ::..... Pompeu de Souza- Maurício Corrêa
PRESENTeS OS SRS- SEiyADORES:
- -.Meíra Filho - Robe"rto Campos - LouremMário Maia- Aluísio Bezerra- Nabor Júnior
berg Nunes Rocha - .Mendes Canale - Rachid
-Leopoldo Peres -A~_Mello" ----:-_Odacir So~- - Salc.1anha Derzi -:-Wilson Ma~ns -----:- Affonso Cares - Ronaldo Aragão - Olavo Pires - Jarbas
margo - José Rícha ~-Ivan Bonato - Carlos
Passarinho - Alexandre Costa - Edison Lobão
Chiarellj -José Paulo Bisol-Josê Fogaça.
- Chagas Rodrigues - Virgílio Távora - Cid
O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira)
Sabóia de Carvalho -Mauro Benevides -José
-A lista de presença acusa o comparedrilento
Agripino ;..._ Lavoisier Maia - Raimundo Lira de 50~Sfs. Senãdores. Havendo número regimenMarco Ma<:iel - Mansueto de Lavo_r - Divaldo
tal, decJaro aberta a sessão.
Suruagy- Lourival Baptista -Jutahy Magalhães
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra- Ruy Bac_elar-José lQriádo Ferreira- Gerson
balhos.
Camata ~ João Cahnon-...:..:... Jamil Haddad ·Sobre: a mesa, comunicação que vai ser lida
Afonso Arinos- Nelson Carneiro -Itamar Franpelo Sr. Primelro-5ecretário.
co - Severo Gomes- Fernando Henf!gue Car-

É H~a a seguinte
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo 5:om. o disposto no art. 43, alínea
a, do Regimento lntemo do Senado. Federal, que
me ausentarei dos trabalhQS_ ç:lª Casa no período
de 4 a 12 de !}etembro d9 corrente _CUJO, para
breve viagem à República Federal da Alemanha,
a convite da FUndação Friedric;h !"'aJ.Jmann.
Sala das Sessões, 31 de cwosto_ de 1987:Marco Maclel.
O SR. PRESIDENTE (J_osé lgnácio Ferreira)
-A comunicação lida vai -à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido
·
pelo Sr. Primeiro-Secretário._

I
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É lido o seguinte

·O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferre~a)
--0 requerimento-que vem de ser lido será votado após a Ordem do Dia, nos termos regimentais.

REQUERIMENTO
N• 133, de 1987
Nos termos do disposto no art. 367 do Regimento Interno, requeiro o desarquivamento do
Projeto de Lei do Senado N9 73, de 19fi6, de
autoria do Senador José Fragelli, que "Altera a
redação dos artigos IS. 27, 33 e 34 da Lei N?

5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre
a proteção à fauna e dá outras providências", feita
a reconstituição do processo, se necessáriO.
Sa1a das Sessões, 31 de agosto de 1987. Alfredo Campos.
O SR. PRESIDENTE (José Ignádo Ferreira)
-O requerimento lido será publicado e incluído
oportunamente em Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimento cuja leitura será
feita pelo Sr. Primeiro-SeCretái:lo.
É üdo o seguinte

REQUERIMENTO
N• 134, de 1987
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado

Federal,
Nos termos dos Arts. 222 e223 dá Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência a convocação de Sessão Especial em
homenagem ao poeta Carlos Drummond de Andrade, recentemente falecido.
Justlftcação

A morte de Carlos Drummond de Andrade
criou uma aura de verdadeira, expontânea e proftmda emoção nacional. Poeta maior do Brasil,
dos maiores da língua portuguesa em todos os
tempos e dos mais altos da literatura universal
contemporânea - Drummond alcançou o milagre de grandeza de ser entendido, admirado_ e
amado pelas camadas mais cultas e as menos
letradas do País. Produto de sua singular capacidade de transfigurar as coisas mais simples e
até prosaicas da vida de cada dia em altíssimas
criações de beleza ao mesmo tempo requintada
e singela -alcançou na poesia a mesma simplicidade de grandeza e aJtitude de Machado de Assis
na prosa. Intérprete incomparável da alma nacional de nosso Povo -ao mesmo tempo que minerlssimo, brasileiríssimo e universalissimo - soube, como ninguém, sentir e exprimir as dores,
as privações e os sonhos do Homem Brasileiro.
Nada mais justo, portanto, que o Senado da República dedicar to_da uma sessão exb"aordinária tão cedo quanto possível - a um 'primeiro inventário, celebração, análise e reflexão sobre o significado e o exemplo de Drummond nos destinos
de nossa Pátria e nosso Povo.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1987.-

Pompeu de Souza- Marcondes GadelhaItamar Franco - Melra Alho - JamU Had·
dad- Alfonso Camargo- José FogaçaNabor Júnior- Leite Chaves - Ronan 11to
-Alfredo Campos.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Tendo em vista a criação, através de Requerimento no 73, de 1987, aprovado em 25 de maio
de I 987, de autoria do eminente Senador Irapuan
Costa Júnior e mais vinte e três Srs. SenadOres,
da Comissão Especial destinada a levantar o grau
de estatização da economia brasileira e a participação de empresas estatais no endividamento exM
temo e interno do Pa"ís, a Presidência designa,
de acordo com as indicações das Uderanças, para
integrar a referida Comissão os seguintes Srs. Senadores: Titulares, lrapuan Costa Júnior, Chagas
Rodrigues, José Fogaça e Djrceu Carneiro, do
PMDB; Suplentes: Nabor Júnior, Saldanha Derzi
e Mansueto de Lavor, do PMDB; pelo PFL (Titulares): Divaldo Suruagy e José Agripino Maia; SuM
plentes;_Qda__cir Soares; pequenos Partidos: PMB
(Titular) Antônio Farias e pelo PDS (SUPlente);
Senãdor Vrrgl1io Távora.
O S~. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
--A Presidência recebeu a Mensagem n1> 159,
de 1987 (n' 273/87, na origem), de 26 de agosto
do corrente, pela qual o Senhor Presidente da
República, nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, e de acordo com o art. 2~ da Resolução
n~ 93n6, do Senado Federal, solicita autorização
para ·que o Governo do Estado de Minas Gerais
possa elevar, em caráter excepcional e temporariam~te. p lim_ite_ de ~E:OCÜvidamento daquela nnidade federativa, a fim de que possa emitir títulos
de sua responsabilidade, no montante de Cz$
732.551.232,00 (setecentos e trinta e dois milhões, quinhentos e cinqüenta e um mil, duzentos
e trinta e dois cruzados).
Nos termos da Resolução n9 I, de 1987, a Presidência designará, oportunamente, o relator da
matéria.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
- A Presidência recebeu as Mensagens n\)1 160
a 183, de 1987 (N• 260 a 272 e 274 a 284/87,
na origem), de 26 do corrente mês, pela qual
o Senhor Presidente da República, nos termos
do arl 42, item VJ, da Constituição, e de acordo
com o arl 29 da Resolução n9 93n6, do Senado
Federal, solicita a autorização para que as Prefei·
turas Municipais de Almenara, Araújos, Bambuí,
Bom Despacho, Brumadinho, Buritis; Coromandel, Iguatama, Moema, Perdigão, Prata, São João
Evangelista, Serra do Salitre, Timóteo, Clbá e Várzea da Palma (MG); Belém (PA); Guaíba (RS);
Mossoró (RN) e Petrolina PE) possam contratar
operações de crédito, para os fms que espedficam.
Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, a Presidênda desiQmlrá, oportunamente, o relator das
matérias.
O SR. PRESIDENTE (JoSé lgnácio Ferreira)
- Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao
nobre Senador _Fernando Henrique Cardoso,_
·· · O SR. FER1'IANDO HEI'IRIQaE CARDOSO (PMDB- SP. Para uma comunicação. Sem

revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pedi a palavra a V. Ex" para uma comunicação
pessoal, tendo em vista o notici6rio dos últimos

Setembro de 1987.
dias e tendo eu tomado conhecimento de .carta
enviada pelo eminente Relator Bernardo__ Cabral
a um dos jornais da República. Queria, ein primei·
ro lugar, trazer aqui o meu testemunho, não s6
de apreço pessoal como do imenso esforço que
fez o Relator Bernardo CabraJ, nestas semanas
em que se empenhou para produzir um texto
que pudesse ser submetido à Assembléia Nacional Constituinte e que contivesse reMndicações
as mais variadas. O relator, e sou testemunha
absolutamente isento da matéria, o relator fez o
que pôde para atender, democraticamente, as
opiniões de vários setores do Parlamento. Em
nenhum momento, que eu tivesse presenciado
- e tenho certeza de que em nenhum momento
- houve_qualquer referência à questão da anistia
nas nossas discussões. Relatos que li sobre reunião havida no Prodasen, referindo-se a eu ter
advertido o Relator Bernardo Cabral sobre as
eventuais_conseqOências da formulação da anistia
tal como se encontra no texto, não tem proc~
dênda. O texto expressa nesta matéria, como nas
demais. a opinião do Relator. Não foi essa matéria
objeto de qualquer reparo, nem de minha parte
e nem da parte de nenhuma dos relatores adjuntos.
Na carta do relator, ele esclarece que a matéria
onde eventualmente pudesse ter_ havido confusão,
com respeito à anistia, diz respeito a outra questâo: a destinação constitucional das Forças Armadas. N. sim, e não no mérito, fiz uma ponderação
sobre quando se deveria entrar com tal ou qual
formulação._E _o relator tomou a decisão que lhe
cabia. E tomou a decisão com o propósito único
e exclusivo de expressar um ponto de vista que
tenha acolhida nesta Casa -que eventualmente
pode não ser majoritário e, como em todo texto
ora apresentado, estará sujeito a debates e à eventual modificação.
O relator não podia se furtar a ouvir a opinião
- como eu próprio ouvi, cOmo todos ouvimos
-dos mais variados setores.
-- Sabe a opinião pública que quantos me procuraram e com mUito maior ênfase, com muito
maior-disponibilidade de atenção, ainda o fez o
relator, foram ouvidos. Todos sem exceçáo!
O Sr. Mauricio
aparte?

C~-

Permite V. Ex! um

O SR. FER1'IANDO HENRIQ{IE CARDO·
SO - Pols não.
O Sr. Maurid9 ÇOfl'ê:a- Endosso as palavras de. V. Ex!' no que diz respeito ao trabalho
do eminente Deputado representando o Amazo..
nas, ex-Presidente do Conselho Federal da Ordem, Bernardo Cabral. T'we o privilégio, juntamente com V. Ex", de também- embora reduzidamente - ter auxiliado em alguma parte como
um dos relatores adjnntos, convidado pelo nobre
Deputado Bernardo Cabral. Agora vejo essa sarai·
vada de acusaÇões_ contra o 11obre Deputado,-absolutamente improcedente, injustas, iníquas e inqualificáveis, na medida em que, s6 nós que estivemos ao seu lado, pudemos obseJVar toda a
sua preocupação, toda a sua fadiga, todo o seu
sacrifício em busca da compatibilização de um
texto que pudesse resumir aspirações dessa sociedade cansada e exausta. Gostaria de me referir
especialmente a uma declaração que li do nobre
Consultor~Geral da República, contendo despau~
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tériosà dignidade e ao brilho do Deputado Bemar:do Cabral, a despeito de que, no meio dos advogados, ele é conhecido como político e. no meio
dos políticos ele é conhecld.o como jurista. Nada
mafs insidioso, nada mais injusto. Tive o prazerde ser o Presidente da Ordem dos Advogados

aqui em Brasflia, durante o manck\to de Bernardo
Cãbral, como Presidente _do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, essa

idéia de se procurar fazer um texto fQra da Assembléia Nacional Constituinte, que é o redutO:_ élde...
quado para discutirmos a delegação que .recebe--

mos do povo, é, sem dúvida nenhuma, uma intfo..
missão índébita e, por isso mesmo, eu quero,
aproveitando a observação que V. Ex' traz a este

plenário, manifestar-me inteiramente solidário
com as suas palavras e transmitir ao Deputado
Bernardo C-abral o meu -~apreço e o meu respeito,
porque só_ nós, que estivemos ao seu lado, sabemos o que ele passou e, mais do que isso, Sena~
dor Fernando Henrique Cardoso, como V. Ex' sa..
lientava, nós sabemos que o texto não-é perfeito,
mas quem leu o trabaJho da compatibilização,
que foi o primeiro projeto, e _vê, agora, ~o substitutivo sabe que avançamos profundamente. Nós
não vamos fazer uma C:onstitujS::ão para agradar
ao Presidente da República, não vamos fazer uma
Constituição para agradar a este ou àquele setor:
temos que elaborar um pacto que seja um modo
de estabelecer parâmetros para que este Brasil
possa, realmente, viver com tranqüilidade e progredir, como es_tá assentado que um dia fará,. no
concerto das nações intema!=:ior:g~is. Muito obrigado a V. Ex' pelo aparte.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO-

SO - Sou eu que agradeço, Sena,dor Mauricio
Corrêa.

O Sr. Dlvaldo Suruagy - Nobre Sen~dor
Fernando Henrique Cardoso, V. Ex' permite-me
um aparte?
O SR. FERNANDO HEJ'IRJQ(IE CARDO-

SO - Pois não!
O Sr. Dlvaldo Suruagy- Gostaria de exaltar
o esforço, o trabalho e a oompetência desse gran~
de Constituinte que é o Sr. Bernardo Cabral. S~
EX' ficou com o papel ma[s difkil. O seu papel
de Relator da Comissão de Sistematização fez
de S. ~ um· estuário de todos os anseios, d.e
todas as reivindicações, de_ todas as dúvidas e
de todas as angústias da Nação brasüeira. Essas
críticas que, por acaso, lhe estejam sendo feitas
são conseqüências naturais da perplexidade que
domina e da gama de paixões e interesses que
envolvem a sociedade brasileira. Gostaria que o
D'eputado Bemar~o Cabral tivesse consciência
desse fato, da admiração, do respeitO e do _alto
conceito que toçlos nós tributamos à sua pessoa.
M~us parabéns pelo trabalho que realizou. lnde-pehdenternente de concordar ou não com o conteúdo de sua obra, quero exaltar, por dever de
justiça e por um reconhecimento à sociedade brasileira, o que S. Ext símbolíza para este Pais.
O SR. FERNANDO HEI'IRIQUE CARDOSO -Agradeço a V. EJct o aparte.

O Sr- Pompeu de Souza- Meu nobre Líder,
dá licença para um aparte?

V.~
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O SR. FERriAl'IDO HENRIQUE CARDOfor cOridescEmdente,
ouvirei a todos com o maior prazer.

SO _..:..: Pois~ nllol Se a

Mesa

O Sr. Pompeu de Souza - Meu caro Uder
Fernando _Henrique Cardos.o, quero trazer também a minha palavra de solidariedade ao pronunciamento de V. Ex', o que, aliás, constitui um lugarcomum, porque apóio sempre o meu Uder. Nest~
caso, não poderia me omitir, porque é_ da maior
justiça que se desagrave o Constituinte Bernardo
Cabral, cuja dedícação, cuja competência, cujo
amor ao trabalho que lhe foi conferido pela. Constituinte, por todos os Constituintes, constitui
exemplo para todos nós. E ·comO a·vontade pública deve ser honrada, S. E:Jcf, sem dúvida, fez o
trabalho possível. O projeto de ConstituJçâo que
S. & apresenta não é o projeto de nenhum de
nós individualmente. Eu próprio devo eSWr encaminhando cerca de 50 proposições, porque tenho
uma série de pontos de vista divergentes, mas
o que compete ao RelatQr é__ relatar o venCido,
relatar o que a maioria propôs e Isto é o que
S. Ex1 eStá fazendo. Quero acrescentar que, na
verdade, esta campanha não me surpreende, corno não surpreende a nenhum de n6s. Na verdade, a campanha contra a Assembléia Nacional
Constlttiillte -data de antes da instalação da Assembléia, porque forças muito poderosas, forças
do poder econômico, sobretudo empenhadas em
que não se_ faça uma Constituição para o povo
brasileiro, desde antes da instalação da ~sem
biéfa, tem feito uma campanha prévia, uma campanha de vacinação contra uma Constituição um
pouco menos injusta do que a injustiça que reina
hoje neste País. E, pOr outro lado, neste momento,
verificamos que há, em certas áreas do poder,
pessoas interessadas- em elaborar urna Constituição aJternativa, pessoas que não foram eleitas,
que não têm nenhum m.?Indato, que querem
substituir a própria Constituinte. E isto a dignidade
de ~dos os Constituintes ~o pode _admitir de
maneira nenhuma. Muito obrigado a V. Ex'
O Sr. José lgnáclo Ferreira- V. Ex' permite

um aparte?

O SR. FERNANDO HEI'IRIQUE CARDO-

SO - Pois não, Excelênc;ia.

O Sr. José lgnáclo Ferreira - Eminente
Senador Fernando Henrique, quero juntar a minha voz à de V. e,c. e à doS derriãis colegas do
Seoad_o,mbf~hado à de V. óe' e do Senador Mauricio, que mais de perto viVeram, com o Deputado
Bernardo Cabral, aqueles dias que precederam
o of'eredmento do_ texto do substitutivo, essa proposta que tem sido tão comentada. Quero diz:er
a V. Ex" que, juntamente com V. EX' e· Corri tOdOs
os outros, relatores adjuntos, tive a oportunidade
de sentir como é penosa a tarefa do Relator, a
dificuldade que tinha S. ~ para, muitas vezes,
até deixar de lado o seu próprio ponto de vista
para encontrar a1guma fórmula que compatibilizasse, que se sintonizasse com a média das_ opiniões dentro da Constituinte. O que faz o Relator?
O Relator relata, e neste caso, cabe incumbir ao
Relator encontrar fórmulas, para oferecimento de
UO'I sub_stitutivo que possa viabilizar na votação
em plenário, isto é, ·na votação na Comissão de
Sistematização e depois em plenário. Assím sendo, eu,_ pessoa1mente, conheço muito de perto
o Relator Bemardo Cabi'al. Fui Presidente da OAB
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no ESpírito Sãh.tO Qitãnâo ele presidiu o Co~ho
Federal da Ordem, e quando honrou, engrandeceu o Conselho FederaJ e a classe dos advogados. Ele ensinou a gerações neste Pafs que o
Advogado não tem senhores. ~Cim?l da c~eça
do Advogado não existem péssoas, existe apenas
a lei. Foi isto que gerações aprenderam com Bernardo Oiliral ao longo do seu períOdo cOf!lO Presidente do Conselho Federal e, d~pois d~o, na
esteira de sua vida coli)o Advogado e atê hoje,
agora, corno Relator da Constituinte. Quero, nesta
oportunidade, dizer a V. EX' que me sintonizo com
o seu pensamento,·seguramente com todos que,
de bom sen_s_o, compreendem a alta ~esponsa
bilidade, a alta dignidade com que o Relator Ber~
nardo Cabral desempenha esSa tarefa enorme,
onerostssima, de Relator da Constituinte, e dizer
também que seguramente ele haVerá de vencer
a todas essas criticas com um substitutivo escoirnado daquilo que ainda precisa ser retirado do
texto que aí est(l. que não é perfeito, é verdade,
mas representa o que se pôde apresentar até agora; e, seguramente, vai ser ainda muito mais melhorado, muito mais lapidado. E é com ele q1,1e
vamos dar ao Brasil a Constituição que os brasileiros esperam.
O SR. FERriAl'IDO HENRIQUE CARDOSO -Agradeço ·o aparte de V. Ex'

ó -Sr. Maurõ- Benevldes Ex' um aparte?

Permite-me V.

O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Pois não. Ouço V. ~ com muítO prazer.

O Sr. Mauro Benevldes- Nobre Líder, Fernando HenriqUe CardQSO, V. Ex' interpreta, sem
dúvida, o pensamento do Partido, e o faz. com
sua autoridade de Uder de nossa_ Bancada, reforçado agora pelas manifestações dos eminentes
companheiros Pompeu de Souza e José lgnácio
Ferreira. Eu me perrl'l.lto, também, me juntar a
este enaltecímento, justo e merecido, que V. Ex'
entendeu de fazer do magnífico trabaJho, levado
a efeito pelo Relator Bemarc;l.o Cabral, na sua 1-esponsabilidade de apreciar não apenas ·o projeto
originário das comissões temáticas, mas sobretudo em função das vinte mil emendas que foram
apresentadas na fase estabelecida pelo Regimento. Eu diria a V. Ex', nobre Uder Fernando Henrique Cardoso, que há cer<:a de 20 dias, quando
se pretendeu numa notícia, em um dos órgãos
da imprensa brasileira,. insinuar uma restrição_ à
conduta retilínea ilibada de -Belnardo CabraJ,
na sua postura de Relator do projeto da nova
Carta Magna, eu que, eventuaJmente como Primeiro-vice-Presidente da ANC, dirigia os trabalhos
rfãquele plenário, desci da cadeira_ presidencial,
para que no próprio plenário pudesse, na condição de simples constituinte, tomar pública a minha solidariedade ao ilustre Relator e representante do Estado do Amazonas na ANC. Portanto,
diria a V. Ex", nesta breve intervenção, qUe Bernardo Cabral paira adma de tod;:ts e{>saS criticas.
S. Ext soube, sem dúvida nenhuma,. até hoje, enobrecer e dignificar a cultura jwidica e a vida pública nacional.

e

O SR- FERNANDO HEI'IRIQUE CARDO-

SO- Muito obrigado.
O Sr- Nelson Carneiro- Pennite V. Ex' um
aparte?
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O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO80 - Concedo o aparte ao nobre Senador Nel-

son Carneiro.

do parlamentar, das críticas que se fazem ao seu
trabalho. Natura1mente, qualquer um de nós que

_____ tentasse-fazê-lo, teria também críticas, até porque

O Sr. Nelson Carneiro - Compreende-se
a crítica ao projeto. O que -não se Compreende
é que essa critica atinja 6 Relator. Pode-se divergir
e eu divirjo de alguns dispositivos do texto apresentado pelo nobre Coilstituinte Bernardo Cabral,
mas nem por isto, sinto-me autorizado a atribuir
interesses escusas ou propósitos injustificáveis,
ou menos claros à redação do texto proposto.
É predso distinguir a obra do homem que a faz.
S. Ex' não fez um projeto seu, ele recolheu as
numerosas, as milhares de emendas que lhe fcr
ram apresentadas e para se julgar um homem
não basta um fato, um parecer, um voto ou um
dispositivo legal, é preciso julgar o homem pela
sua vida. E nós que viemos do passado, da velha
C"arilãra dos Deputados, que assistimos o Bernardo Cabral, cassado violentamente, que o vimos,
depois, advogado militante no Rio de Janeiro, alçando-se _à___Presidência do Conselho Federal,
prestigiado por todas as correntes de opinião daquele Estado, hoje o vemos na Câmara dos Deputados, outra vez eleito pelo seu Estado do Amazo-:
nas, temos de respeitar esse homem, embora divirgindo, muitas vezes, das suas idéias. O que
se faz hoje é confundir a divergência de algumas
idéias com a personalidade do relator. Isto é _que
é preciso acabar no BrasiL
O Sr. Carlos Chiarelli- Permite V. ~ um
aparte? (Assentimento do orador.)
Senador Fernando Henrique Cardoso, gostaria
de fazer wna intercalação nesta sua comunicação
que se toma das mais longas, evidentemente pela
capacidade do proponente e também pela competência com que, na oportunidade, a encaminhou e pelas qualidades da pessoa, que é o nosso
ilustre colega Constituinte, Bernardo Cabral, fazer
não apenas em meu nome, mas em nome da
nossa Bancada do Partido da Frente Uberal, que
antecedentemente já teve a palavra do ilustre Senador Divaldo Suruagy, a nossa solidariedade. Per
demos ter algumas ou várias divergências com
o Deputado Bernardo Cabral, mas, evidentemente, sobre elas, além delas, paira o princípio do
respeito e do apreço. S. Ex' tem feito um trabalho
dedicado, sério, no sentido de dar o melhor de
si em favor dessa tarefa fundamental que é elaborar o anteprojeto ou os anteprojetos de nossa
Constituição. Queremos aSSêgurar-Jhe o direito
de fazer esse trabalho com a mais absoluta llberdade, dentro dos critérios da convivência política
que implicam na necessidade da conversação,
da busca do consenso e do atingimento daquilo
que vem a ser a aspiração média da sociedade
brasileira, que eu sei que também é o que S.
Ex!' persegue nesse trabalho com muito afinco
e com muita predisposição. Nós, e agora falo
corporativamente como Advogado, nos sentimos
orgulhosos da sua condição de representar, além
do Amazonas, além da classe politica, a classe
dos advogados nessa tarefa. Temos certeza de
que vamos ter muitas divergências, mas temos
certeza de que muito mais do que as divergências,
vamos ter muitas oportunidades, e renovadas
oportunidades desse intuito fundamental de buscar, através do diálogo aberto, franco, idôneo, sem
mesquinharias. separando a figura respeitável e
re~peitada de S. Ex' do cidadão, do político e

aqui é uma Casa para críticas e para debates.
Gostaria de salientar que, tendo assistido a reunião do Conselho de Ministros do Presidente José
Samey, f!8 (j:ualidade de Líder do Senado, do Partido da Frente Uberal, gostaria de ajudar a reco-

locar as coisas nos seus devidos lugares, como
certamente já o fez e o fa-rá de maneira evidentemente mais bn1hante _o Senador Fernando Henrique Ccifâoso. O Ministro do Exército, General Leônaquela reunião, para um público interno, deflagrou uma Série de comentários e versões. Em
rriomento:-algum S.

Ex~

fez qualquer referência

menos ·respeitosa ao traba1ho e muito menos à
pessoa do Relator. Apenas, como Ministro e, portanto,- exercendo um cargo político, fez algumas
considerações sobre o andamento do processo
político do Pais - evidentemente é preciso que
fique bem· claro, para que não se estimule um
tipo de desentendimento que não soma. Estou
aqui para fazer a boa intriga, mas a boa intriga
em nome· da verdade e acho que não poderia
deixar de fazê-la em dever do nosso próprio compromisso de homem público. Por isso, receba
o- nosso apreço, a certeza do nosso vigor nos
debates e, como já tenho dito outras vezes, digo
na presença de S. Ext: acho que o trabalho de
S. Ex" pelo menos em dois terços do seu conteúdo, já conseguiu atingir a aspiração média. Vamos
trabalhar neste último terço com muita fé para
chegar a um resuhado objetivamente satisfatório.
~ito obrigado!
O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Concedo o aparte ao nobre Senador Jamil
Haddad, pelo Partido Socialista Brasileiro.

O Sr. Jamll Haddad- Nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, V. Ex' faz neste momeriic:i justiÇa 8o Reiator da Corriissão de Sistematização, o COnstituinte Bernardo Cabral. Quero
deixar bem claro que quando S. ~.o Ministro
do Exército, declara que não gostou, é um direito
que lhe assiste, também não gostei. Quanto ao
problema da anistia, estou radicalmente contra
o que se encontra no projeto do substitutivo Bernardo Cabral,""ãssim, vou continuar emendando.
É um direito que me cabe emendar. Nós vimos
ontem, rlo Jornal do Bra$1, uma reportagem
em que ilustres figuras, deste País, inclusive o
Ministro Odílio Denys, o Brigadeiro Eduardo Gomes, que é o patrono da Aeronáutica, o Marechal
Outra, Cordeiro de Farias, Ju~ Távora, todos,
no passado, foram anistiados e chegaram ao final
de carreira. Outro dia, o argumento explêndido
contra o nosso posicionamento foi o de que aquelas anistias tinham sido em_istias muito rápidas.
Que culpa têm os cassados, se essa anistia levou
vinte anos para ser decretada? Mas como S. Ex'
não gostou da anistia, também não gostei como
ela se __encontra. Agora, nem por isso acredito à
má fé, nern credito à falta de hombridade do Relator Bernardo Cabral Não gostei de _uma série
de outros- artigos que se encontram, e, regimentalmente, democraticamente, estou preparando
as minhas emendas para apresentar. E se o parecer for __contrário, vou pedir destaque e defend~
las. Este é o regime democrático que desejamos.
Não tenho, em absoluto, nenhuma crítica pessoal.
CuS~· me a crer que S. Ex!', o Ministro do Exército,
8
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tenha dito que urna minoria de esquerda esteja
comandando, na realidade, o processo da elaboração da Consbluição. Sentir-me-ia até muito feliz.
porque me incluo nesta minoria de esquerda no
Congresso, se isso fosse verdade. Mas na prática,
no regime democráctico, há de prevaJecer a von~de da maioria, democraticamente, no voto. Minha solidariedade ao nobre Relator Bernardo Cabral.
O SR- FERNANDO HENRIQUE CABRAL
- Srs. Senadores...

O Sr. Itamar Franco -

4J11 aparte?

Permite-me V, Ex!'
-- -

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Nunca neguei a palavra a V. Ex', não seria
hoje.

O SR. Itamar Franco ""':"' Eu neril vou Pedir
descUlpas, porque V. Ex' mal iniciou a sua fala
-e _os ~partes surgiram:
O SR.~ FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - V. Ex!' fala pelo Partido Uberal?

O Sr. Itamar Franco- Exatamente. Não poderia deixar juntar a minha Voz a de- tOdos Os
companheiros que prestaram homenagem ao Relator, o Constituinte Bernardo Cabral. Acho que
não estamos aqui para fazer desagravo- a: S. Ex'Se-agravo ou desagravo tivesse que-ser feito, teria
que ser em relação ao Congresso Nacional, e
caberia ao Deputado Ulysses Guimarães, que é
o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte,
fazê-lo. Mas temos que nos acostumar com essas
vozes estridentes, com essas vozes saudosistas
que ouviremos durante algum tempo. Se esta Assembléia for livre e soberana, como esperarrros
que o seja, e o Relator Bernardo Cabral tem demonstrado isto, com a sua simplicidade, sua inteli·
gência, com a sua independência, nós, do Congresso Nacional, iremos fazer ouvidos moucos
em relação a essas vozes que nada mais representam no País, a não ser, evidentemente, se quisermos dar importância a elas. Seria o caso, meu
caro Uder, naquela altura dos acontecimentos,
se fosse em outro país, talvez o Ministro do Exército, nesta altura, estaria preso pelo Presidente
da República ao invés de estar falando da Assem·
bléia Nacional ConstitWnte.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Sr. Presidente, Srs. Senadores, queremos
apenas reafirmar o que já disse: muitos ajudaram
o nobre Relator Bernardo Cabral, mas poucos
estiveram tão próximos a S. Ex' como eu, em
todos os episódios aqui referidos. É por isto que
quis dar este testemunho, porque posso lhes assegurar que em nenhum momento, no que _diz respeito à questão da anistia, houve qualquer reparo
de quem quer _que fosse. Os reparos que existem,
e existem, são como o fez o nobre Senador Jamil
Haddad, em função da opinião de _cada um de
nós, mas não em função de ter havido qualquer
deslise do Relator ao tratar desta matéria Sentime na obrigação de dar este testemunho ao Senado da República, e reafirmo, embora desneces-sário, o que disse o nobre Senador Chiarelli: na
reunião dó Ministério, que causou tanta celeuma
- eu estava presente - e é público e notório,
pedi a- -palavra para me manifestar, porérri -nao
houve essa possibilidade, porque havia encerrado
a reunião, nao houve qualquer referê.nci.a do Ge-
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neral Ministro do Exército ao Constituinte Bernardo Cabral e nem sequer houve reparos aos textosque ora se falam, de anistia ou_ qualquer outro;
houve apenas uma referência relativa aos gastos
que eventualmente seriam causados por medidas
que estão propostas no anteprojeto. Esclareço,
para também deixar bem claro, o que já me foi
atribuído, que o que está nas disposições transitórias, multas vezes, é o modo pelo qual o Relator,
diante de demandas de fortes categorias sociais,
escolhe, para poder, posteriormente, depois do
debate, chegar a um texto mais singelo e mais
enxuto. É wna questão do processo-de desenvolvimento da elaboração da Constituição. E muitas
das críticas que têm sido feitas são por ignorância
do processo da Assembléia Nacional Constituinte:
não percebem que o Relator tem que incorporar
com forte apoio, e que no estágio atual - está
em estádio de discw;são- esta discussão é que
permitirá, no estágio seguinte, o Relator apresentar um texto escoimado, de eventuais exageros
ou, muitas vezes, até mesmo de contradiç:ões.
Quero dizer, também, Sr. Presidente, que o que
estamos fazendo é o normal. Quando a mim me
foi perguntado a respeito das opiniões sobre a
matéria, pelo Sr. General Ministro do Exército,
minha declaração foi muito simples, embora tenha sido mal compreendida pelos outros MinJstros da República, foi de dizer que neste momento
todos têm mais do que o direito, têm o dever
de falar e portanto que o Ministro, na medida
que falou como Ministro; dispôs um ponto de
vista, e o ponto de vista de S. Ex' há de ser acatado,
como há de ser acatado o ponto de vista do Bispo,
do Uder Sindical, do Uder, como recebi em meu
gabinete, Ronaldo Caiado, que sabidamente tem
imposição no espectro político, bastante distante
da minha, não obstante nós termos que, neste
momento, ouvir e acatar a opinião de todos.
· Eti disse que a decisão para os Constituintes
há de ser formada a partir da consciência de cada
um, e que eu, ao votar, penso sempre nos que
me elegeram,- não por um argumento de que
tive mais ou menos votos do que quem quer
que seja, mas pelo respeito que todos nós temos
que ter pelo nosso eleitorado. Se a opinião for
correta, se o meu eleitorado puder assimilar essa
opinião, não tenho dúvida nenhuma no sentido
de apoiar a opinião de quem quer que seja. Mas.
de forma alguma, nesta Casa, pode-se aceitar
pressão, a pressão s6 existe quando o Constituinte
cede a ela. Eu dou meu testemunho: assisti o
Deputado Bernardo Cabral em muítas discussões; S. Ex" nunca- cedeu. (Muito bem! Palmas.)

DOCCJMENTOA Ql/E SE REFERE: O SR.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO EM
SEXJ DISCURSO:
BrasíJia, 31 de agosto de 1987
limo Sr.
Dr. M. F. Nascimento Brito
MO. Diretor-Presidente do Jornal do Brasil
NC Dr. Luiz Orlando Carneiro
Rio de Janeiro - RJ
Meu caro Dr. Nascimento Brito:
Sabe V. S• a estima p-essoal que lhe dedico.
Nem por Isso posso deixar de registrar que é
profundcunente desolador verificar que a seriedade de um jornal- como é a do seu - possa
vir a ficar toda comprometida ao dar a lume um
editorial como o de ontem, sob o título "Rumo
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ao Impasse", às fls. 1O, pela absoluta falta deveracidade no que ali se afirma
Nele se Vê: ''Não é de estranhar que, chegada
a hora de apreSeO.taÇâO- do anteprojeto pela Co-missão de Sisteritatização, um ato de traição fique
impresso nos anãis da Constítuirite. O relator desse trabalho, Deputado Bernardo Cabral, fez um
acordo com as Forças Armadas, por intermédio
do Ministro do ExércitO, a respeito do que deveria
figurar sobre anistia no texto da Constituição. O
Senador Fernando Henrique foi testemunha do
acordo e estava presente quando o relator, em
cima da hora, cedeu às facções de esquerda e
incluiu no trabalho final uma alteração que Violava
o combinado: "eu acoltro a proposta", declarou
o relator, imediatamente advertido sobre as corisqüências pelo líder do PMDB, Fernando Henrique
Cardoso."
E- rrtais adiante: "O Deputado Bernardo Cabral
comportou-se evasivamente~ do ponto de vista
ideológico e políticó; até o ato de ruptura do acordo sobre a anistia, incluída no anteprojeto na undécima hora." - -- Quero que toda a Nação saiba- e não apenas
V. S•, eis que darei conhecimento deste texto no
PlenáriO da- CaSa legislativa à qual pertenço .;_
de que não cedi a nenhum@ facção e não traí
nenhum acordo feito com o Ministro do Exército
sobre a anistia que deveria figurar no texto do
substitutivo que apresentei. Até porque nunca recebi solicitação do Ministro do_ Exé(cito ou de
qualquer outro Ministro com esse objetivo, uma
vez que sempre tive o privilégio de manter a independência do Poder ao qual tenho a honra de
integrar.
Ade~ais, em nenhum instante, o Ministro Leônldas Pires GonÇalVes a mim fei ciualquer decla!-ação;em público ou em particular, deter eu traído
acordos. E tampouco o Senador Fernando Henrique Cardoso me "advertiu" sobre as conseqüên~
cias da a_nistia. Nem tinham cunbos por que fazHo,
Portanto, a palavra traição é fruto de uma especulaçbo- de_ nítida má-fé- que nela se aplica,
por qualquer ângulo, à minha atuação parlamentar ou profissional. Aliás, desafio a quem quer
que seja que prove ter eu cometido o mais simples
ato de ruptura de acordo sobre anistia.
A reunião com as facções de esquerda- como
tantas outras realizadas com as de direita- ocorreu dentro do natural e recíproco respeito e teve,
única e tão-somerite, como conseqüência, a alteração da redação anterior sobre o papel das Força$ Armadas para a adaptação daquela de autoria
dO-projeto da Comissão Afonso Arinos.
._ Al~@ç.ào _que me pareceu mais apropriada e
da qual assumo total e inteira responsabilidade.
Esperando que V. S• me assegure, na integra,
o direito _de resposta a este esclarecimento, enviolhe um cordial abraço. - Bernardo CabnaJ,
~

Durante o discursO do Sr._ Fernando
_Henrique Cardoso, ocupa a cad_eira da Pre__siâência o Sr, M_eíra Filho que é, a seguir,
ocupada novamente pelo-Sr. José lgnác!o
Ferreira.

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar
Francõ, corno Uder do PL
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O SR. ITAMAR FRANCO (PL- MG. Como
Lider, sem reviS;âo do or.:,.dor.} -.Sr. PresJdente,
Srs. Senadores:
Gostaria de -Começar eSta filla, lembrando Axel
Munthe, em San Mich~Je:

"Resta sentarmos numa poltrona, escutando O longínquo ruído de Vozes dos tempos
idos."
VQ?.es dos tempo idos! Quando ouvimos o quê?
Eleição direta para Presidente da República é
ci ci!lffiínho que se apresenta para a rotatitivade
do pOder vedada pelo regime autoritário. Eleição
direta_ é o caminho mais dlreto para o Estado
democrátiCO. - - -Elevação do salário médio real, em função do
alUllento da produtividade média da economia
naciohal e redução met6dica e substancial das
-diferenças entre salários mais baixos e mais ahos.
Aumento da eficiência e da competitividade do
setor estatal da economia desconectando-o da
especulação financeira, rediredonando-o SQb o
controle do Congresso.
'Vozes que diziam o quê, Sr. Presidente e Srs.
Senadp_~e&?

Priorização de um programa social de saneamento, educação, habit?lção popular, transportes
e previdêm::ia.
E que vozes ouvimos hoje, Srs. Senadores? _
t Acabamos de ouvir há pouco o nobre Uder
do PMDB e os apartes de diversos Srs. Senado_res.
Tive a oportunidade de apartear S. Ex", dizendo
dos ruídos até estriç:l.entes e preocupantes, não
só para com o Relator, mas para com todos nós.
A fala do eminente General Ministro do Exército,
extemporânea, não contribui em nada, no momento, para o processo político nadonaJ, quando
fala numa ConStituinte rpanipulada por setores
radicais, quando fala que esta Constituinte que
está sendo realizada não corresponde aos anseios
do povo. Diz-se que a fala de S. ~ foi proferida
numa reunião fechada do Ministério. Mas, no momento em que essa fãia transpôs os umbrais do
Palácio_ do Planalto, ela tornou-se pública._E, sendo pública, merece _a contestação de todos nós
democratas.
Vozes __que são verdadeiros cantos.. de _cisnes,
saudades de um passado que esperamos jamais
volte ao Brasn, saudades talvez do autoritarismo
do regime antipopular.
Cheguei mesmo, Srs. Seiiadores_, a d_i.zer no
meu aparte ao Senador Fernando f1enriqu~ Cardos_O, que a palavra de S. Ex.' o Miolsb:o do Exérc;;ito
deveria ter sido conte_s_ta_da não por n6s Constituintes, ma.s pelo Senhor Presidente da República.
No meu entendimento, _S. Ex' extrapolou sua flmção de Ministro e de C9mandante do Exército,
e deveria, quem sabe, Sr. Presidente, ter sido detido pelo próprio Presidente da República.
Há riqueza no processo e na produção da Constituinte!
- É claro que há c.ontradiç~s_,_ mas elas existem
em muito maior amplitude e profundidade no
selo da sociedade. São as contra.dições típicas
do real, e isso, quer queira quer não S. Ex', o
eminente General Le:ônidas PiTE:s Gopçal.ves, ou
quaisquer outros, terão que entender as contradições existentes no seio da sociedade, que haverão -de se refletir e refl~terri no seio da ConstlbJinte.
N está, Srs. Senadores, um processo ric:o, não
apenas pelo trabalho dos Srs. Constituintes. V.
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Ex', Senhor Presidente, que tem sido um dos mais
dedicados nesta tarefa, sabe que aí estão também

as emendas populares trazendo, talvez pela primeira vez na história republicana, uma contribuição efetiva do povo na nova Cõnstituiç_ão. Onde,
então, a manipulação de setores radicais? No
comportamento dos Srs. Constituinte$? No trabalho de todos nós que aqui estamos, neste instante,
em Brasília?

A nossa responsabilidade é histórica. Ela é por
si indelegável e intransferivel; nem para amanhã
ou depois de amanhã: é para hoje; nem para

outros. mesmo que sejam princfpes ou generais.
Este é nosso dever -e nossa responsabilidade.
Todo cidadão se pergunta se pode dar a sua
opinião. Pode e deve dar a sua conbibuição à
Assembléia Nacional Constituinte através de
emendas populares, inclusive de propostas dos
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nheç:a de perto o traballio do nobre Relator Bernardo C:abral, não conheça, sequer, talvez, na sua
totalidade, no seu universo, o texto elaborado, atê
agora, da Constituição, que haverá de receber
emendas, haverá de sofrer transformações por
todos nós, Constituintes, pela própria sociedade.
Coilcluo. Sr. Presidente, para dizer que, legftimos representantes do povo, porta~vozes e intérpretes desta realidade, entendemos que já não
é mais tempo de tradição, é tempo de mudança,
e é preciso aceitar a mudança, se queremos uma
Nação forte. Estamos no limiar do terceiro rnilê~
nio, e, ao entrar no terceiro milênlo, o Brasil haverá
de ser forte, se for uma democracia, haverá de
ser forte, se souber respeitar o estado de direito.
Muito obrigado, Sr. Presidente, (Muito bem! Pai~
mas.)

Quando o Ministro do Exército fala, num País

O SR- PRE81DEI'ITE (José lgnácio Ferreira)
- Concedo a palavra ao eminente Senador Mau~
ôdo_Cqrrêa, cOmO Uder do PDT.

corno o nosso, não é um simples cidadão ou
o porta~voz do Govemo, mas o porta~voz dos que
detêm o monopólio da força. Isso é grave! Neste
instante, o próprio General, Ministro do EXército,
há de entender que a sua fala em nada contribuiu
para o processo constituinte.
Sr. Presidente, ou não nos curvamos, ou tere-.
mos de assumir o ôn_us de tr~idores da Naçãq,
de defesados no tempo e no espaço.
Digo aos Srs. Senadores e a V. Ex" em espe~
cial, Sr. Presidente que, por sorte talvez do Brasil,
esta fala processou~se agora, ainda no processo
de elaboração da Constituição. Mas, imagine V.
Ex', se esta fala Se desse já com a COnstituição
promulgada o que teria havido neste País!...
Vou encerrar, Sr. Presidente, na esperança cada
vez mais forte de que, como nos ensinava o gran~
de mineiro Milton Campos, "a Constituição nãó
pode refletir uma realidade qualquer; ela há de
refletir a realidade nacionaJ". É preciso que as
Forças Armadas, os trabalhadores, enfim todos
nós entendamos que esta Constituição tem que
refletir a realidade nacional. E: esta reaJidade, neste
instante, neste momento e neste agora está cheia
de contradições da sociedade, e que se refletem
aqui no Congresso Nacional, na Asssembléia Na~
cional Constituinte. A Constituição deve refletir
a: realidade no seu imperativo premente de trans~
formação e mudança - e é preciso deixar bem
claro, de transformação e de mudança e não de
uma ação retrógrada. O grande desafio, Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores, as grandes questões da
sociedade brasileira ainda não foram equaciona~
das: o problema da dívida da externa, o problema
da questão agrária. O País que teln, nunca é de ..
mais repelir, a oitava economia mundial, está si~
tuado socialmente entre os países mais pobres
do mundo. Tudo isso leva exatamente a que esta
Constituição, que esperamos duradoura, que es~
peramos seja respeitada por aqueles que têm o
dever de respeitá~Ja, se tome, realmente, uma
CóhstitiiiÇãoque expresse o-pensamenlo moder..
no da sociedade brasileira, através de seus repre-sentantes.
Nâo há, pois, como aceitar ameaças ou intimi~
dações. EsPeramos Sr. Presidente, que não tenham sido nem ameaças nem intimidações. Es~
peramos que isso tenha sido apenas um desabafo
extemporâneo de quem, talvez, não c:onheça de
perto o trabalho dos Srs. C:OriStituintes, não c~

O Slt MAURiCIO CORRêA (PDT '-' DF.
Con_lo ~der, pronuncia o seguinte discurso. Sem
reviSão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores:
En~Ontra-se aqui no Senado o Projeto de Lei,
originário da Câmara dos Deputados, sob o n9
8, de I 986, que "Dispõe sobre a utilização de
imóYeis residenciais élé propriedade da União, das
entidades da Administração Federal e das fundações, sob supervisão ministerial, localizados no
Di,$trito Federal."
Esse projeto, apesar de já ter tramitado pela
Comissão do Distrito Federal e de outras Comia~
s_ões, até hoje não chegou ao Plenário. São 7
mil funcionários públicos que estão esperando
uma decisão desta Casa. Não é justo que não
se ac_elere, de tal modo que o Projeto possa ser
encaminhado ao Plenário desta Casa para· sobre
ele decidirmos, respondendo, assim, à ansiedade
desses 7 mil funcionários Públicos do Distrito Pedral, muitos deles aguardando, inclusive, que es~
_sas vendas sejam efetivadas para poderem aposentar~se.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, cotidianamente
os jornais e as emissoras de rádio e televisão
-desta Capital vêm noticiando uma série de escân~
dalos e sucessivos desmandos ocorridos no Governo do Distrito Federal, cujos _episódios, além
de comprometer a fidúcia na Administração Públi~
ca e ferirem- a dignidade de importantes cargos
públicos, ofendem sobremodo o brio da própria
comunidade.
Sobre ai cantantes denóncias de corrupção,
malversação dos dinheiros públicos, peculatos,
prevaricações e outras investidas que entremostrarn descalabros admin~trativos no Corpo de
Bombeiros, na Policia Militar, na Companhia Imobiliária éle-BfaSítía --TI;RRACAP, no Serviço de
Um~ Urbana- SW, nas Administrações Re~
gionais da Ceilândia e do Gama e em outras entidades integrantes do complexo administrativo do
[)istrito F~deral, o Sr. Governador não se dignOu
ã prestar nenhUma informação cabal a esta Casa.
Como se não bastasse, eis_que agora nos defrontamos com fartos noticiários denunciando
um rol de irregularidades cometidas pela CAESB,
no que tange á cóntrataçâo, a peso de ouro, de
duas poderosas empresas privadas do ramo da
engenharia, pã_ra adaptãção e ampliação -de esta~
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ções de tratamento de esgotos, a pretexto de despoluir o Lago de Brasília.

Oxalá seja esta a mostra última da incompe~
tência administrativa do último dos biônicos e
que as eleições diretas que estão porvir nos resga~
tem_a honra, primazia e glória de a_qui vivermos,
Atenho~me, nesta oportunidade, à inculcada
farSa de deSpoluição .9-o Lago Paranoá, que nos
custará mais de 156 -rq_ilhões de dólares, mas
que não será a solução raci9nal, dada à precariedaqe do próprio projeto e por--dis.crepar da orienta~
ção técnica_r~omendável, cjonstituihdo-se, por
isso, num verdadeiro escám!p aos contnôuintes
já ~corchados pela voracida~e tnbutária implan~
taQ~ pelo regime de arbítriofseguida com todas
as homenagens pelos que h ~e detêm o Poder.
Vários são os motivos par, se questionar sobre
a probidade dos contratos/recém~firmados pela
CAESB, merecendo realc_t{ por propiciarem opíparos ganhos para as en,presas contratadas, a
anu1aç:ão da licitação anb}tlormente realizada para
dar lugar à ora questiohada, com o substancial
aumento do valor do empreendimento que pas~
sou de 45 milhões para 125 milhões de dólares;
a falta de aprese_ntação do Relatório de _Impacto
Ambiental (RIMA); a opção pelo tratamento terciá~
rio, dentro da Bacia do Pªranoá, ao invés da exportação dos esgotos tratados a nivel secundário,
fora da mesma Bacia; a inserção da clásu1a contratual prevendo a aplicação da correção monetária a favor das coritratadas, em: detrimento_ dos
recursos orçamentários e financ!firos da CAESB.
Esc:uso~me a priori, e em reverência_ao Poder
Judiciário, de expender opinião de natureza juri~
dica a propósito da falta de apresentação do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), que deveria
ter sido submetido à aprovação do órgão licenciador competente, que no Distrito Federal é a
COAMA - CoOrdenação do Meio Ambiente,
Ciên<:ia e TeCnologia, sob a Supervisão da SEMA~
1EC - Secretaria Extraordinária para Assuntos
do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, eis que
a matéria ainda se encontra sub judke, em dec::orrênc::ia da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público -do Distrito F eder:al contra a

CAESB.
Numa atitude inusitada, para não dizer inquali~
ficável, mesmo estando a matéria sub jUdlc:e,
a CAESB, faltando com o devido respeito à Justiça, firmou os malsinados ~ontratos, em que pese
a Procuradoria Geral do <lavemo do DF exarado
parec:er no sentido da aprcisentação do RIMA. para
o qual o Sr. Governador fez ouvidos moucos.
O mesmo Governador, afleimado e vingativo,
que deniitiu o Df. Benjamim Sicsu, por não lhe
haver dobrado a Cerviz, do cargo de Coordenador
do Meio Arnb1ente, no exato instante em que este
prestava seu depoimento perante ODouto magls~
trado incumbido do deslinde da tormentosa ques~
tão.
Que densos mistérios são esses que fazem com
que o GDF tema a verdadeira avaliação do impacto ambiental que as famigeradas qbras caus~?
À Camisão dó Distrito Federal, no Senado, com
sua altivez, espírito Suprapartidárío e voCação pú~
blica, cabe desvendá~los.
Quanto a05: métodos considerados para a necessária despoluição, pe!o que pude depreender
à vista os documentos que me vieram às mãos,
foi escolhido o pior para o Erário e, c:onseqO.entemente, o melhor para as felizardas empresas que
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aboscarão fabulosas somas de lucros às expensas
do dinheiro do povo.
É que no programa de despoluição do Lago

Paranoá, dois foram os métodos considerados:
o do tratamento terciário dentro da Bacia e o
da exportação dos esgotos tratados a nível- secundário, fora da Bacia.
O primeiro consiste na ampliação e melhoramento do tratamento dos esgotos sanitários que

apartam às duas estações de tratarnei1tã de esgotos situadas às margens do Lago Paranoá, ou
seja, do aumenta na capacidade de recebiffiento
dos esgotos (passando das atuais 225.000 pessoas para 710.000 pessoas) e da melhoria do
processo de tratamento dos esgotos (passando
de tratamento secundário para tratamento terciário ou biológico).

Compõe, ainda, o projeto, a colocação de redes
coletoras de esgotos ao redor de todo o Lago,
com a utilização de 19 estações de bombeamento
do esgoto, que circulará sob pressão às margens
do Lago Paranoá.
O segundo método, ou seja, o da exportação
dos esgotos, é wna alternativa amplamente con~
templada em diversos relatórios técnicos- produzidos para analisar o problema e consta, bas[camente, de s_e proceder ao tratamento dos esgotos
produzidos na Bacia do Paranoá, fora da Bacia,
a nfvef secundário, exportando-se pela calha do
rio Parnnoá.
Para implantação dessa alternativa seriam colocadas redes coletoras de esgotos ao redor do
Lago Paranoá, mas que funcionariam por gravidade, não sendo necessária a construção de_ estações elevatórias.
A título exemplificativo, pode-se citar, como
fonte dessa alternativa, o relatório "Estudos para
o Controle da PoJujção do Lago Parânoá" produzido pela Planidro, datado de maio_ de 1975, em
que está escrito textualmente no seu item Conc::lusões e Recomendaç:ões: - "A alternativa de exportação de esgotos corresponderá ao menor
custo, qualquer que seja o aspecto enfocado: custo do investimento inicial, valor atual dos custos
totais ou custo anual total."
Outro estUdo técrrloo a fazer afirmàtiva semelhante é o relatório intitulado ''The Lago Paranoá
Resturation Project~ Final Report, March, 1979",
assinado pelo Professor Sven Bjork, c:\o_ Department of ümno(ogy, University of Lund, Sweden.
Saliente-se que as duas alternativas citadas
eram o resultado final de todas quantas foram
analisadas como possíveis de serem implemen~
tadas.
A certa altura do processo de negociação, houve um entendimento por parte dos agentes fmandadores que a alternativa mais viável era a que
contemplava o tratamento terciário num flagrante
contraste com os relatórios técnicos já produzidos
~
e que apontavam para solução diferente.
Com a escolha promovida, passou-se a traba~
lhar com a hipótese realista de implementar a
solução do tratamento terciário que, para Um perfeito funcionamento, requer o atendimento es·
pecifico de detennlnadoa parâmetros de pro-

jeto.
Enfim, quem -deftniu a opção foi o Banco Mundial e não a engenharia brasileira.

Opção alienígena que se txaduz como imposição.
Imposição que se tradllZ _çomq_ subserviência
do Sr. Governador.
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· Tal incremento populacional dentro da Bacia
No que diz respeito aos parâmetros de fundodo Lago Paranqii represen_tará uma popu1ação
i!amento do trãtanlerl.to terciário foi com base
de cerca de um milhão e meio de pessoas ao
nas preffiissas do PEOT e no limite populacional
ali estabelecido (700.000 habitantes) que foram
final de dez anos. Esta q1,1antid~de é mais do que
o dobro do previsto pelo PEOT e cônternplado
desenvolvidos estudos e projetos técnicos para
o sistema de esgotos sanitários da Bacia do Lago
como premissa fundamental pelo processo
de Tratamento Terc;iário dos esgotos sanitários.
Paranoá. Convém. salientar que foram excluídas
Ou seja, a de implantar ta1 tratamento, estará sennesses projetas técnicos as p0pu1ações corresdo desconsiderado o Plano Lúcio Costa para o
pondentes ao MSPW, Vargem Bonita e Mansões
adensamentõ da Bacia do Paranoâ.
dO Lago que deverãO ter soluções individuais para
Eis aí, Sr. Presidente, as razões pelas quais,
seus efl!Jentes sanitários.
As estações de tratamento de esgotos que se
na qua1idade de representante do povo que me
confio_u~ por expressiva votação, o crédito..da sua
planeja construir objetivam operar um processo
C'Onfiança, não posso pactuar éitravés dO- sHênclo
de purificação de esgotos pioneiro no Brasil, o
conivente, com essa incúria admirústrativa, para
denominado Processo Bardenpho modificado.
não chamá-la de desonesta, bionlcamente linposOs processos biológicos de tratamento de esta ao Distrito Federal.
-gotos, como é o desse caso em questão, são
muito sensiveiS a variações nas c~cterlsticas
0 Sr. Itamar Franco - V. Ex' permite-me
quantitativas e quallt&itfvas dos esgotos. Desta
um aparte, Senador Maurício Corrêa?
forma é imprescindivel que as estações operem
OSR. MAURíCIO CQRRé:A,___: Com o maior
para os parâmetros ªdmitidos, sob pena de comprazer.
prometer todo_ o re_ndimento do processo.
O processo exige certas condicionantes dimáO Sr. Itamar Franco- Evidentemente, não
ticas em que Brasília é muito favorável e uma
vou entrar rias qUestõe_s téqtjc;as, porque não as
condido~nte maior que é represen~da pela poconheço e não saberia juJgá-ias tão bem qu-anto
pu1ação de conttiby_ição fixada em 710.000 habiV. EX' demonstra na Tribuna do Senado da Repú-tantes, segundo dados do projeto.
blica. Mas não possO aceitar, meU caro e prezado
Portanto, não se pode perder de vista o increamigo, Senador Maurído Corrêa - não como
mento popUlãciOOãl na: Bacia do Paranpá, cuja
amigo do Govél'nãdor, pois honro-me da sua amizal:le - o que V. Ex' diz do homem público Josê
panorâmica condena a contratação das obras peAparecido, quando afirma da sua subserviência.
lo desperdício de uma fabulosa soma de dinheiro.
Um homem, Senador Maurício Corrêa, que _com
Os principais inStrumentos de planejamento
menos de trinta anOs de idade; foi um dos primeiproduzidos para o Distrito Feder_~. tais como o
ros-a serem CãSSadOS ne-ste P~ís, na _éPoca do
PERGEB - Programa Especial dif Região Geoeregime auíOritárío, que não _se S1-1jeito_u ció regime
oonômica de Brasília, o PEOT- Plano Estrutural
em- que ~o_ País Vivia naquela época, não posso
=ele Organização Territorial do Distrito Federal, e
crer cfue·_este hOmem, na altura de sua vida, tivesse
mais recentemente o Anteprojeto de Lei do Plano
sUbserviência qualquer e, particularmente, com
de Ocupação e Uso do Solo do Dispj_to Fe<teral
Ofgànismos internacionais. Chocarain-me prosão todos d_oç~mentos que se basearam_em prefundamente essas argumentações de V. ~. um
missas tais COmo "população de saturação ou
homem inteligente, um homem preparado, um
cont~nção de cr.esc;írnento".
homem conscfente c;omo V._ Ext Se da Tribuna
Cóffio população limite para o Distrito Federal,
o PEOT referiu~se a dois milhões e quatrocentos do Senado g_~ República tivesse, como está apresentando detalhes técnicos da obra, contestando
mil habitantes.
·
ou não.a viabilidade da despoluição do Lago ParaTransconida uma década da apresentaç~ do
noá, n6S _aqui-não _est:arlamoS dando aparte a V.
P.EOT, evidentemente muitas das premissas técEJcP neste instante, mas temos -que f.:,.zê-lo, [)ão
nicas que lhe deram suporte sofreram modificano sentido de defend~r a dignidade do Goverções: a que mais se modificou ao longo dos anos
nador José Aparecld_O esta não precisa ser defen~
e- que é merecedora das maiores reflexões é a dida,
todo o povo brasileiro conhe<:e as mdos
relacionada com o aumento populacional no Dislimpas, a dignidade de S. Ex' Lamentavalmente
trito Federal.
os adjetivos ~ m~smo os $~S@ntivos que V. _Ex'
Assim é_ que em todos esses estudos havia uma
usou em relação ao Governador do Distrito Fede"população de saturação" para a Bacia do Lago
ral, tenho" certeza que, na revisão que fizer do
Paranoá fixada em tomo de 700.000 habitantes.
texto do seu discurso,_ V. Ex' há de ver que foi
A partir daí a palavra de ordem era "contenção
acre, que passou dos_!imites, não respeitando sedo -crescimento".
quer a figura humana do Governador. mas, sobreAté_então não_ se cogitava de aumentar o cOntintUdo, sendo injusto para com wn _homem que
gente populacional dentro da Bacia do Paranoá. ._tein dedicado muito, e muito, da sua vida em
beneficio do Pa.ís e dOs altos iiltet~eá do Distrito
Hoje já dispomos claramente- de Um_ projeto
Federal. Já disse m~itas vezes- e particu1argovernamental que propõe a expansão de Br~ilia
mente - ao GovewadQr do Pistrito Federal, e
para detenninadas_ áreas. É o plano el~rado
posso dizei a V. ~. que desde- que cheguei a
por Lúcio Costa,_e aprovado pelo Conselho de
esta Casa; SenadOr Maurício Corrê-a, fuTuro dos
Afquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente- CAUprinleifos - senão o primeiro·::_· á ãprêsentar
MA, em sua reunião de 24f2/ff7. OS novos bairros
emendas propondo eleições dfretas para o Distrito
terão quadras semelhantes às do Plano PUoto,
Federal e, talvez, o primeiro a propor a eleição
CtJm Pr~ios_.~ 3, 4 e _i? an~~es, sobre_pilotis
~e Assembléia Legislativa, através de emenda
e se denomin.arão; -•J _Bairro Oeste Sul~ b) ~rro
constit\iõOiial, por duas vezes e, per duas vezes,
OeSte Norte; c) Quadras Planalto (incluindo a
rejeitada pela Maioria de então. Sou homem que, _
~ atual Vda Planalto); d) Quadra da EPIA; e) Asa
desde que aqui chegue~ representando o Estado
NOva Sul e f) Asa Nova Norte (que incluirá a
~ v.ia f'aranOã).
· ·
--·de Minas Gerais, Que vei1hõ defendendo as ele{-
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ções cliretas para o Governo ào Distrito Federa1,
a necessidade de uma Assembléia Legislativa e
a necessidade de representante do Distrito Federal, como tem hoje também na pessoa de V. Ex'
Ma~ não posso concordar, sinceramente, com as
observações que V. Ex" f<!4. num momento infeliz
de sua fala, sobre o Governador José Aparecido.

O SR. MACIRÍCIO CORRÍiA - Agradeço
a V. EJcl' esse aparte e quero reiterar que Ii, e por
ter lido e refletido mantenho exatamente o -que
está escrito no discurso. N.é lowo-v. ~nesse
esforço ingente de tentar defender o Governador
pelos laços de amizade, até por - até agora,
ao que sei -vinculações partidárias e por uma
outrn: série de razões que ligam V. Ex' ao Governador do Distrito Federal.
-

O Sr.Jtamar Franco- Não há outras razões,
EX' As razões são da minha: consciência que dizem
a verdade sobre a vida do Governador José Aparecido. V. Ex!' não deixe, no Senado da República,
qualquer aleivosia no sentido de que hã outras
razões. Em absoluto.
O SR. MACIRÍCIO CORRÍiA- Senador lta·

mar Franco, conheço V._ Ex!' há muito tempo, e
as razões às quais quero referir-me são aquelas
que levaram o Governador aMinas -Gerais aapoiar
V. Ex', que foi candidato ao Governo do Estado
de Minas Gerais, e fudõ- mineiro sabe disto.

O Sr. Itamar Franco- Evidente, mas então
V. Ex' precisa dizer...
O SR. MACIRÍCIO CORRÍiA - Está dito.
Quando fiz a referência não a ocultei propositadamente para esconder algum ato ilícito de V.
Ext O que V. Ex' está tentando defender é um
Governador que, -segundo pesquisa da opinião
pública, hoje detém noventa e_trt!:s pontos de JBO~
PEde rejeição. V. Ex' vaí me desculpar, mas conti~
nuo a achar que o GoVernador não dá a menor
atenção para esta Casa, não diz por que viaja
constantemente para o exterfor. A semana retra·
sada, inclusive, a Liderança do PMDB adiau um
requerimento de informações que havíamos encamínhado à Presidência da Mesa, no sentido de
que ele informasse o que foi fazer nessas reiteradas viagens ao exterior. Então, V. EX" há de admitir
que a cidade não ficou sabendo e não sabe as
razões exatas desse contrato. O que queremos
é aquilo de que fala constantemente: a transpa·
rência dos atas públicos. Não estou aqui dizendo
que ele é desonesto e não o estou taxando de
ter praticado ato ilícito.

O Sr. Itamar Franco- V. Ex' o chamou de
subserviente.
OSR. MACJRICIO CORRÍiA-Subserviente
é outra coisa. É uma pessoa a que se atribui
um plano que foi elaborado por organtsmos internacionais e impôs esse plano à capftal da República. O que não queremos é isSo. Louvo o seu
gesto desesperador de defender, o Governador
do Distrito Federal.
O Sr.Jtamar Franco- V. Ex' permite?
O SR. MACIRÍCIO CORRÍiA -

Pois não,

EX'

O SR. Itamar Franco -Gesto desesperador
é o de V. Ex!' Estou tranqüilo, porque sei quem
estou defendendo. Não costumo levantar a minha
voz para defender qualquer pessoa. Se V. EX" não

teve a correspondência da Mesa Diretora ou de
quem de direito do Senado Federal para que S.
Ex' não prestasse contas da responsabilidade de
seu cargo é outra coisa. Recordo a V. EX', Senador
.Mauricio Corrêa, que_ foi através do projeto de
resolução de minha autoria que se ouvia e que
se ouve o Governador quando da sua nomeação.
Até então a Constituição não mandava e não manda sequer que o Governador possa ser convocado, quanto mais s6 pode ser convidado. Veja
V. Ex' essas falhas que, ao longo do processo
parlamentar, nós, que estamos aqui há muitos
anos, temos notado, protestado também. Portanto, não estou fazendo nenhum esforço para defendê-lo. Esforço talvez faça V. Ex' quando talvez
machucado por esse ou aquele motivo - agora
_é _minha vez. de dizer --procura denegrir, mas
sem conseguir, a Imagem do Governador José
Aparecido.
O SR. MACIRÍCIO CORRiiA- Senador lta·
mar Franco, não estou machuCado com nada.
Fui eleito em Brasília, fui o Senador rilais votado.
ganhei do Governador, todos .sabem. Como posso, estar machucado? Estou apenas cumprindo
a· minha função parlamentar. Quando falo que
há subserviência é que a CAESB aceitou a imposição de um plano que foi ditado pelo Banco
Mundial.
Indago a V. Ex': isso não é subserviênc_iá? Se
os-dados técnicos, comprovadamente, esdarecedoramente do nosso conhecimento, não foram
usados. evidentemente que houve imposição.

Q_Sr. Pompeu de Souza - Pennite V. E>r
uri1 aparte, nobre Senador Maurícto.Corrêa?
OSR. MACJRICIO CORRÍiA-Com o maior
-prazer, nobre Senador_Pompeu de Souza.
O Sr~-Põmpeu Souzadizer que
neste debate que V. Ex~ trava com o Senador
Itamar Franco, sou eu absolutamente dotado de
condições de insuspeição _e de isenção, porque
tal como o Senador Itamar Franco sou amigo
-âo--aovemador José Aparecido de Olivelra há
muitos anos, como V. Ex' também sabe, Senador
Mauricio Corrêa. Entretanto, desadjetivando o discurso de V. Ex", quero dizer que S. Ex', substantiva·
mente, adota, reforça, documenta e desenvolve
o que tenho dito aqui ao longo de quatro sessões
deste Senado Federal. Na verdade, desde o princípio temos cobrado, e em respeito à atual e futura
população de Brasília, a CAESB que estava cometendo um crime contra a ecologia, um crime contra o meio ambiente, porque se recusava teimosa,
obstinada e inexplicavelmente a submeter-se à
exigência legal de antecipar qualquer providência,
no sentido do que ela chama de. despoluição do
lago, ao cumprimento dessa mesma exigência
legal, que estabelece a necessidade prévia do Relatório de Impacto Ambiental, o RIJY\A. - volto
a repetir- inexplicavelmente a CAESB se recusa
a fazer, íneJq>licável e muito suspeitosamente se
recusa a fazer. Não pretendo prejulgar ninguém,
nem a administração e nem pessoas, o que acho
é que - e nesse ponto concordo inteiramente
com V. Exl', nobre Senador Maurício Corrêaa função pública tem um dever para com o público, para com a opinião pública, para com o povo
e esse dever é não só o da limpidez e da limpeza,
mas, também, o dever de prestar contas à opinião
públlca. Desde o princípio estamos vendo que
toda essa questão que V. Ex' tio bem_ desenvolve

de
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no _seu discurso foi levantada por uma Secretaria
de Estado do próprio Governo do Distrito Federal,
que apontou o que havia de criminoso nessa opção, sem qualquer estudo do tratamento terciário
do esgoto no próprio leito do Lago Paranoá, ao
invés do tratamento, apenas, secundário e muito
menos oneroso, além da barragem, para que esses afluentes_ sanitários fossem postos em água
corrente, que se autodespoluiria a um c~ multo
menor. Realmente é algo inexplicável, e vou mais
longe. Pedi, com o honroso apoio de V. Ex' e
a do Presidente da Comissão do Distrito Federal,
o nobre Senador Meira Filho, que a Comissão
do Distrito Federal se constituísse nurria subComissão para apurar esses acontecimentos, agra·
vados em função da espantosa elevação dos custos previstos para tal obra, como V. Ex" acentua,
de 45,5 milhões de dólares, passando para 125
e provavelmente para 156 milhões de dólares em
cinco meses, sem qualquer explicação. Ainda
mais, há os problemas inclusos na própria concorrência pública, cheia de suspeições pelas irregularidades que foram noticiadas pela imprensa.
O que não compreendo é que nesse momento
em que dois órgãos do Governo do Distrito Federal, duas Secretarias de Estado do mesmo Governo di_scordam entre si, e foi por isso que há cerca
de uma semana solicitei do Presidente da Comissão__ do Distrito Federal que convidasse os dois
Secretários de Estado, isto é, o Secretário de Estado de Serviços Públicos e o Secretário de_Estado
de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, para
que os depoimentos fossem confrontados diante
o Congresso e diante do público, e que disso
resultasse um julgamento baseado na evidência
dos argumentos. Essa confrontação seria uma
verdadeira apuração da realidade, através das razões de cada parte, que funcionaria quase como
uma acareação no mais alto sentido da palavra;
e que é preciso que seja realizado para que as
instituições_democráticas sejam definidas. O que
acima de tudo não compreendo é que, nesse
momento em que tantas suspeições se levantam
- e faço questão de dizer: não estamos julgando
ninguém, não estamos prejulgando ninguém, estamos apenas procurando apurar a verdade e da
verdade sairão os justos justiçados e os que forem
devidamente culpados, também justiçados, porque a justiça é neutra e objetiva. Mas quero dizer:
o que não compreendo é que, justamente neste
momento, a parte que está sendo acusada de
irregularidade não sofre qualquer restrição,_ en·
quanto_ a parte que aponta a irregularidade, o brilhante e inatacável Engenheiro Benjamin Sicsu
seja sumariamente demitidq a_través de um simples bilhete, quando merecia não só a consideração que a sUa ·personalidade é devedora, mas
também a consideração pela posição de defesa
da coisa pública que ele assumiu. Muito obrigado
aV.EX'

·

O SR. MACIRÍCIO CORRÍiA - Agradeço
a V. Ext pelo aparte e quero dizer que mantenho
os adjetivos, os substantivos que V. Ext excluiu
para não concordar com o meu discurso.
Causa perplexidade constar~se o fornecimento
às poderosas empresas forãneas, com a ínserção
de cláusula contratual objetivando garantir-lhes
correção monetária por atraso do pagamento, ao
arrepio da legislação que rege a matéria. principalmente o Decreto-Lei n9 2.300, de 21-11-86, alterado pelo de n9 2.348, de 24-7-87, e
"ofensa

em
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ao principio jurídico~doubinário de que "ao cida-

gerações várias disso são testemwhas - dentro
O_SR._JAMILtfAPDAD-Agradeçooaparte
dos mais elevados padrões de efiCiência e digni.de V. Ex', que foi um dos professores daquele
dade. Suas cátedras foram_ ocupadas por mesb:es -<:olégio.
insigneS que, se as honraram, também, ficaram
Todos têm conhecimento, Sr. Presidente, das
altamente honrados por havê-las exercido._ E essa
dificuldades que tem a Secretaria de Educação
elevação, essa seriedade no ensino, continuou,
do Estado do Rio de Ja.n_elro, assim como a do
atraVésãos tempos, Corria prossegue nos nossos
Município do Rio de Janeiro, para suStentar a sua
-dias.
rede de ensirlo. Imaginem gue se e_!:lse colégio,
Aos estudantes que passaram pelos seus
que completa em dezembro 150 anos,· passar
bancos muito Valeu sempre esse fato, ostentado
para a órbita estadual, estará sendo decretada
com õrQulho.
a sua falência e o seu fechamento· em benefido
O ColégiO Pedro ll hoje espraia-se por oito seda indústria privada do ensino na Odade do RiO
ções,JocaJ~das em diferentes bairrç>s da ciçlade.
de Jan~Q. _Nãp __ quero nem imaginar que esse
Sr. Presidente, é este o complexo, ê este o gi~
fato seja -tentado, na realidade, por parte do Minisgante, que se vê agora ameaçado de ser abandotério da Educação, haja vista a revolta de todos
nado pelo Poder federal. O Pedro ll prestou _semque lá estiveram presente, a juventude empolpre os mais assinalados serviços ao Pais, ao Brasil,
gada, gar<:J,!OS ainda, revohados ao ver a possibicoino urh todo. AbSurdo, pois, regionalizá-lo.
lidade de se concretizar esse fato.
Já apresentei emenda ao texto das "DisposiEsperO, Sf. Pre-sidente, do fundo do meu corações Transitórias" ao projeto da nova Constituição, que talvez S. Ex" a Sr. MinistrO da Educação,
ção, para resguardar o tradicional colégio. ~are
num programa de televisão, tenha colocado, em
ceu-me esta uma providência enérgica a ser topassant.. sem esse intuito mais profundo de remada.
gionalizar o Colégio Pedro II, tenha sido um moÉ justa, juStíSSima, a revolta do corpo -docente
mento de pouca reflexão da parte do Sr. Ministro,
'e do corpo discente da 'instituição contra a matalvez respondendo a um questionam~nto,já que
nobra.
·
não vi o programa; fui sabedor da suã fà:la, porque,
Sr. Presidente, o Ministro da Educação, Jorge
Sr. PresJdente, Srs. Senadores, a revqlta e_ a repulBomhausen, num programa de televisão, talvez
sa serão- rnuito grande. Queremos_ que" aquele
pelo fato de não conhecer a tradição histórica, -" Colégiç, d~ trªdições históricas, continue prestancultural e política da cidade do Rio de Janeiro,
do à população careflfe do nosso ESta"do, da nosd&larou que hão se justifica mais que o Colégio
sa Cidade, continue a ser~o_exemplo_do que deve
Pedro n continue na órbita federal, entende que
ser uma escola pública, em- Que-seu-s "ãlunos, ao
deve ser regiona1izado. _
fim da curso, sem fazer cursinhos tenham um
Sr. Presidente, Srs. Senadores, amante que sou · · percentu8I de ~iova~o de 74% nas universidá rriinha cidade, testemunha que sou do que
dades, no momento em que há uma falência do
representou o que representa, e do que repreensino em termos gerais no nosso País.
sentará··-para ·a-nossa: cidade o Colégio Pedro II.
Sr. Presidente, aproveito a ocasião de me enColégio de tradição vinda desde o Império, neste
contrar na tribuna para registrar, com o mais pronioniénto· é grãiide a revolta que se apossa do fundo pesar, o falecimento do jornalista Sandro
corpo docente e do corpo discente. Vi _jovens,
Moreyra, que, por cerca_ de_ vinte e_ cínco anos,
garotos pobres, carentes, porque o Pedro n, na
ilustrou a seção de esportes do Jornal do BrasU.
realidade, atende à população carente gratuitaAntes disso, porém, já se dedicava à Imprensa.
mente na nossa cidade, num coro unissQna a
E!a um c::C?Iu[lim di~rio, bastant~ li_9_p-'-_pelo seu
gritar: "É federal, é federal", não aceitando, em
Conhecimento-das coisa$ do futebol, _escrevendo
absoluto, essa ameaça que parece vir do Miniscom uma verve _toda peculiar.
tério da Educação, para atingir aquele exemplar
Conb_eçi-o de_ perto e posso dizer, como hoCoJégio da Cidade ~ Rio de Janeiro.
_rnlimlli_gado à ~da esportiva, que Sandra Moreyra
foi uma grande expressão da nossa Imprensa es~
O Sr. Pompeu de Souza- Nobre Senador
pãrtiva. exercendo -a Profissâo dentrQ de uma noJamil Haddad, V. Ex'!' permite um brevíssimo apartável correção.
·
te?
Eram essas as considerações que desejavã fa·
O SR. JAMIL HADDAD - Com muita satis·
zer, Sr. Presidente. (Muito bem!_)
fação.
Durante o discurso do Sr. Jami/ Haddad
O Sr. Pompeu de Souza- Solidarizo-me
o Sr. .Meira Filho deixa a cadeira daz presiinteiramente com, V. Ex', e o faço não apenas
dência, que é OCt.Jpada pelo Sr. Jutahy Magapar motivo_ pessoal, sentimental, professor que
lhães.
fui do Colégio Pedro II, no inído da minha carreira
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) no magistério, pois tinha 18 anos quando ingresEStá finda a hora do Expediente.
sei como professor adjunto naquele Colégio, que
Passa~se à
é um dos títulos de glória que mantenho até hoje,
mas, sobretudo, pelo que aquele colégio significa
das melhores tradições culturais deste País. Esse _
desamor pela tradição, essa destruição dos va1ores tradícionàiS deste País precisam conviver com
os valores da renovação, porque uma nação só
se J~nova quando se tem apreço pelas suas oriItem 1:
gefiS e pelas suas raízes. Esse desamor, esse aten-Votação, enl turno único, do Projeto de
- tado que .se comete contra; o Cqlégio Pedro 11,
Resolução n" 123, de 1987, que autoriza a
cuja tradição vem de muitos anos antes da Repú·
Prefeitura Municipal de lndaiatuba, Estado de
blica, é um atentado contra a inteligência, é um
SãO Paulo, a contratar operação de crédito
at_e:ntado contra a cultura. é um atentado contra
no valor correspondente, em cruzados, a
a ~ação brasileira.

dão é permitido tudo que a lei não proíbe; ao
Estado proíbe-se tudo que não for autorizado em

lei".
De tal benesse não participavam as construtoras nem os fornecedores estabelecidos em Bra$Üia, aos quais o Governador a_ tem 11egado.
Isto é uma iniqüidadel

Causa espanto verificar-se que, jurldi_camente
como partes distintas, tio e sobrinho e$tão interligados num mesmo empreendimento ~Contratado
por instrumento regido pelos preceitos de direito

público. O tio, Sr. Emerson Pelisson Penido, por

ser o Presidente da empresa vencedora da Uc::itação; o sobrinho, Sr. Willian Penido, na qualidade

de Presidente da Caesb, ou seja, da empresa que
promoveu a licitação.
Dá náuseas testemunhar-se despejos de infelizes e miseráveis favelados, enquanto o Sr. Gover-

nador e o Presidente da Caesb gastam dos de
dinheiro com inexplicáveis viagens empreendidas
peJas Europa, África e América do Norte, e ainda
propiciam condições para que certas empresas
privadas suguem do Tesouro Nacional uma astronômica fortuna financiada por banco estrangeiro
que d_aria para construir um sem-número de pequenas moradias.
_ _
__
Estes e outros que tais é que são os agentes
provocadores da cólera popular.
Que não se debite além deles a eventual convulsão scx:ial, alertada pela Igreja, como se fora uma
nova Bastilha.
Dada a gravidade dos fatos apontadas, ê tempo
ainda bastante para inStar a Comissão do Distrito
Federal e apurar, até com minudêndas, esse mirabolante negócio cuja forma oculta o conteúdo,
esse derrame de dólares a serem pagos por anos
a fio por uma obra efêmera e inadequada. (Muito
bem! Palmas,)

Durante o discurso_ do Sr._ Mauricio Corrêa

o Sr. José lgnáclo FerreirO deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. /VIeira
Filho,
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) - Concedo a palavra ao ilustre Senador Jamil Haddad,
como Uder do PSB.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - R.t Como
Líder. Pronuncia o seguinte dlscurso. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Na última sexta-feira, interrompendo minhas
atividades na Comissão de Sistematização da Assembléia Nac::lonal CoristitLJinte, estive no Rio de
Janeiro para participar de um importante seminário sobre educação.
Nessa reunião, professores e entidades de classe debateriam com representantes de partidos
porrtioos ternas de atualidade e de interesse para
a elaboração constitucional.
O Colégio Pedro 11, o velho e tradicional Pedro
n, foi o cenário do encontro, a que _compare<::eram
mais de quinhentas pessoas.
Não é esta, por certo, a oportunidade de fazer
ao Senado uma súmula das discussões ali trava~
das, sob a coordenação c;lp ilustre Professor Luís
Filipe Ribeiro. Mas é este, na verdade, o momento
de colocar a Casa a par de uma arneaça_jogada
sobre a cabeça daquela instituiç:ão de ensino. Esse fato agitou os debates e trouxe preocupações
gerais.
..
O Pedro ll está próximo de comemorar o seu
sesqulcentenárlo de fundação. VIVeu sempre -
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128.315,00 ObrigaçõeS do Tesouro Nacional
- OTN, tendo

PARECER FAVOAAYa, proferido em Plenário.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão

extraordinária anterior.
Passa-se à votação, em turno único, do projeto.
O Sr. Gerson Camata- Sr; Presidente, pela
ordem,
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador
Gerson Camata. -

O SR. GERSON CAMATA (PMDB -

E5.

Pela ordem. Sem revisão do orador.)"""":"'" Sr.

Pr~,si

dente, todos nós, ?enadores, por cootatos que
mantive no Plenário, estamos recebendo manifestações aflitas de Prefeitos e Governadores, que
desejam saber se as resoluções já aprovadas no

çQes sugeridas por V. EX', mas infelizmente não
podemos retirar de pauta aqueles processos que
já estão em tramitação no dia de hoje. Poderiamos
fazer a inv~o da Ordem do Día por requerimento escrito de V. Ext
OSR.GERSONCAMATA-Diantedainformação de V. EX', retiro, então o requerimento
que

.O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Sobre a mesa, redação final da matéria.. elaborada
pelo Sr. Relator Pompeu de Souza, que será lida
pelo Sr. Primeiro-Se<:nitário.

É lida a seguinte

Plenário do Senado Federni, autorizando empréstimos da Caixa Económica, do FASe de outros
órgãos financeiros oficiais, e~º em vigOr; se efetivamente esses órgãos vão efetuar o desembolso
relativamente _aos Projetes CORA, ligados ao FAS,
os de reformas e melhoramentos de escolas e
hospitais.
_
Essa preocupação dos Prefeitos se.. manifesta
diante das últimas determinações .ocorridas na
área ec::onôm[ca, em que a contenção de gastos
governamentais atinge, também de .maneira drástica, esses organismos.
Parece-me, Sr. Presidente, que s.eria de bom
alvitre que Y. EX" suspendesse, até o item 9 da
pauta, as votações da tarde de hoje e fizesse wna
consulta ao Ministério da Fazenda, no sentido de
saber se os processos já aprovados pelo Senado
Federal vão ser incluídos ou não nos cortes anunciados na semana passada, na reunião do Ministério com o Senhor Presidente da República.
Se aprovadas essas automações de empréstimos que estamos apreciando agora, poderíamos ter a resolução do Se:n.!}do aprovada e, posteriormente, a negativa dos órgãos financeiros do
GOverno, o que não ficaria bem nem para o Senado, nem para o Governo._·
De modo que sugiro a V. Ex" que converta o
item 9, que trata apenas de retificação de resolução já aprovada pelo Senado, em item 1 da pauta,
ficando os demais em SYSpenso, até que o Ministério da Fazenda informe ao Senado Feder.al sobre o desembolso ou não dos recursos já aprovados neste Plenário.
_
.
· Era este o requerimento que submeteria à decisãodeV.E'.x'"
-

fiz.

. O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Em votação.
Os Srs.• Senadores que aprovam o projeto queiram pertnanecer sentadoS. (Pausa.)
Aprovado.

Redação HnaJ do Projeto de Resolução
D' 123, de 1987.
O Relator apresenta a redaçâ.o final do Projeto
de Resoluçao n1> 123, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de lndaiatuba (SP) a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a_J28.3l5,00 OTN.
Sala das Sessões. 31 de agosto de 1987.
Pompeu de Souza, Relator.

ANEXO AO PARECER
Redação final do Projeto de Rosolução
n• 123, de1987.

FaÇO.Sabe~ que o Senado Federal a~rovou, nos
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituiçclo,
e eu,
, Presidente, promulgo a se·
guinte

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Item 2:
Votação, em tUrno único: -dO Projeto de
Resolução n9 124, de 1987, que autoriza a
Univ.ersidade de São .Paulo/Hospital de Pesquisa e Reabilitação de Lesões lábio-Palatais
a contratar operação de. crédito no valor correspondente, em cruzados, a 802.111,00
Obrigações do Tesouro Nacional -:- OTN,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em_Pienário.
·A discussão da matéria foi encerrada na Sessão
Extraordinária anterior.
·· Passa-se à votação do projeto, em twno único.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)Sobre a rt)esa, ~dação fmal da matéria, elaborada
pelo Sr. Rela~or Pompeu de Sousa, que será lida
pelo Sr. Primeiro-Secretário.

É lida a seguinte
Redaçâo final do Projeto de Resolução
D' 124, de 1987.

O Relator apresenta a redaçãO final do Projeto
de Resolução n1> 124, d.e 1987, que autoriza a
Universidade de São Paulo/Hospital de Pesquisa
e Reabilitação de Lesões Lábio-Palatais (SP) a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 802.111,00 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN.
. Sala das Sessões, 31 de agosto de 1987. Pompeu _de Sousa, Relator.

ANEXO AO PARECER
Redação final do Projeto de Resoluçio
D' 124, de 1987.

RESOWÇÃO_N'
, DE 198'7
Autoriza a Prefeitura Municipal de ln·
dalatuba, Estado de São Paulo, a contratar Operação de crédito no valor corTeSpondent~ em cruzados, a 128.315,00
Obrigações do Tesouro Nacional OTI'I.

O senado Federai resolve:
Art -1 1" • É a Prefeitura MuniciPal de Indaiatuba,
· Estado de São Paulo, nos termos do artigo 29
da Resolução n1> 93, de 11 de outubro de 1976,
altei-ada pela ResoluÇão ri1> 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada
.a, ~ontr~.r. operação de crédito no valor corresO SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) V. Ex' poderia ter solicitado a inversão da Ordem - pondente, em cruzados, a 12.8.315,00 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Ecodo Dia, colocando o .itern_9. _ç_Qrno o primeiro da
nómica Federal, esta na qualidade de gestora do
pauta, e assim teria que enviar um tequerimento,
F~rtdo de_Apoio ao DesenVolvimentq Socialpor escrito, à Mesa.
A Mesa, por si, não tem condições de fazer . FAS, destinada à ampliação do sistema de abasteciinento _de água, no MuriJclpio.
a inversão da Orde.rn..d.Q Oia nem retirar da pauta
· Art 2~ Esta Resolução entra em vigor na data
os itens de n?S 1 a 8, A informação, entretanto,
de ·slfa l?_ubli~ação.
que temos é de que esses processos que chegaram ao Senado e alguns que ainda haverão de
chegar, enviados pela Casa CMI, pela Presidência
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) da República, estes processos terã.o andamento . Enr~discussão a redação final. (Pausa.)
normal e não estão sujeitos ao corte anunciado
N~Q _®vendo quem peça a palavra, encerro
na última reunião do Ministério. _
·
.discussã.o..
Esta é a informação que temos e, infelizmente,
A matéria é dada como definitivamente adota~
não posso considerá-la como oficial, apenas coda, dispensada a votação, nos termos regimentais.
mo informação. A Mesa poderá fazer as indagaO projeto vai à promulgação;

ª

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,
e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N'
, DE 1987
Autoriza a Univers.ldãcte de São Paulo/
Hospital de Pesquisa e ReabiBtação de
Lesões Lábio-Palatais, Estado de São
Paulo, a contratar operação de crédito
_ no valor correspondente, em cruzados,

a 802.111,00 Obrigações do Tesouro
· l'ladonal- OTI'I.
O Senado Federal resolve:
Art }9 É a Universidade de SãO Paillo!Hos·
pital de Pesquisa Reabilitação de Lesões LábioPalatais, Estado de São Paulo, nos termos do artigO 21' da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de
1976, alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de
dezembro de 1985, ambas do Senado Federal,
autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
11 I ,00
ObrigaçôeS do TesOuro Nacional - OTN, junto
à Caixa Ecotlômica Federal, esta na qualidade
de gestora do Furido de Apoio ao DesenvoMmento.Social- FAS, destinada à ampliação das
instalações do Hospital de Pes-quisa e Reabilitação
de Lesões Lábio-Palatais, no Campus.
Art. 29 Esta Resolução entrO! ern vigor_ na data
de sua publicaçã"o:

e

aoz.
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Setembro de 1987
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)-

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

ltem3:

Votação, em turno (mico, do Projeto de
Resolução n9 125, de 1987, que autoriza a
Prefeiblra Municipal de Piracicaba, f;stado de

São Paulo, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
466.000 Obrigações do Tesouro NaclonaiOTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple-

nário.
A discussão da matéria foi encerrad"' na Sessão
Extraordinária anterior tendo a sua votação sido
adiada por falta de quorum.
Passa-se à votação do projeto, em turno único.
OsSrs. Senadores que o aprovam queiram per-

manecer sentados. (Pausa.)

FAS, destinada à implantação de um Centro Cívico Cultural e Educacional, no Município.
Art. 21' Esta resoluÇãõ entra em vigor na data
. de sua public:ação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

_fr'!t-'-âiscussãq a redação fin!l!. (Pausa.)
Não havendo quem peÇa a palavra, encerro
-"ã disCUSSão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada coma
definítivê!Jllente adot_ada, _dispensada a votação,
nos termos regimentais.
Opr-ojeto vai à _p~mulgação.
.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

ltem4:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução W 126 de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Piradcaba, Estado dt
-São Paulo, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
281.955 Obrigações do Tescuro NadonalOTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple-

nário.

A discussão da matéria foi encerrada na sessão
extraordinária anterior, tendo a sua votação sido
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) ãâiada por falta de quorum.
Sobre a mesa, redação final da matérií!l, elaborada
Passa-se à votação do projeto, em turno único.
pelo Relator, Senador Nabor Júnior, que será lida
_ Os$rs._Senadoresque o aprovam queira perpelo Sr. Primeiro-secretário.
- manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É lida a seguinte
Aprovado.

Redação ftnal do Projeto de Resolução
ll'l25,de 1987.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n" 125. de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Piracicaba (SP) a contratar
operação de ~dito no valor correspondente, em
cruzados,

a 466.000,00 OTN.

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1987.-

rtabor Júnior, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação ftnal do Projeto de Resolução
n'l25, de 1987_
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
tennos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,
e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

, DE !987

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Plradcaba, Estado de São Paulo, a contratar operação de créc:IJ.to no valor correspondente, em cruzados, a 466.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional OTN.

o senado Federal resolve:

Art 1"? Éa.PrefelturaMunicipaldePíracicaba,

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada
pelo Relator, Senador Nabor Júnior, que será lida
pelo Sr. Primeiro-Secretário.
- É lida a seguinte- -

Redação ftnal do Projeto de Resolução

_n• 126, de 1987.

'--= O Relator apresenta a redação final do Projeto

de Resolução n"' 126. de 1987, que autoriza a
Prefeitura Muni<:ipa.l de Piracicaba (SP) a contratar
operação de crédito no valor correspondentes,
em cruzados,

a 281.955,00 OTN.

Sala das Sessões, 31 de agosto de 1987. Nabor Júnior, Relator.
ANEXO A,O PARECER _

Redação ftnal do Projeto de Resolução
n• 126, de 1987.
Faço ·saber que o Senado Federal aprovou, nos
-leml.os do artigo 42, incisei VI, da Tonstituição,
e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N'~ , DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pi·

radcaba, Estado de São Paulo, a conba·
tar operação de crédito no valor corres-pondentes, em cruzados, a 281.955,00
Obrigações do Tesouro Nacional -

Estado de São Paulo, nos termos do artigo 2 ,.
da Resolução n 9 93, de 11 de outubro de 1976,
OTN.
alterada pela Resolução n9 140 de 5 de dezembro
O Senado Federal resolve:
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada
Arl 1"' ÉaP"refeituraMuniciJ)aldePirackaba,
a contratar operação de crédito no valor corresEstado de São PauJo, nos termos do artigo 2 9
pondente,emcruzados,a466.000,000brigações
da ResolUÇão n'? 93, de 11 de outUbro ode 1976,
do Tesouro Nacional-:- OTN, junto à Caixa Eco- - alte_rada pela Resoluçã(;) n? 140, de 5 de dezembro
nômica Federal, esta na qualidade de gestora do ·--de 1985, ambáS do Senado Federal, autorizada
f!JDdo de Apoio ao Desenvolvimento Social a contratar operação de crédito no valor corres·
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pendente, em cruzados, a 281.955,00 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econômlca Federal, esta na quaJidade de gestora do
Fundo de Apoío ao Desenvolvimento Social FAS, destinada à implantação de drenagem e cal~
çamento, no Município.
Art 2 9 Esta Resolução eritra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESiDENTE (Jutahy Magalhães) -

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussc2o, matéria é dãda como
definitivamente adotada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto vai à promuJgação.

-a

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

ltem5:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n 9 1_27, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Vrterbo, Estado de São Paulo, a contratar opera~
ção de crédito no valor coqespondente, em
cruzados, a 120.000,00 ObrigaçõeS do Te-souro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferido em Ple-

nário.
A discussão da matéria foí encerrada na sessão
extraordinária anterior, tendo a sua votaçã:o sido
adiada por falta de quorum.
Passa·se à votação do projeto, em twno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovodo.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada
pelo nobre Relator Senador Mãuro Benevides: (iue
será lida pelo Sr. Primeiro--Secretário.

É lida a seguinte
Redação ftnal do Projeto de Resolução
n9127, de 1987.
O relator apresenta a redação final do Projeto
de ResOlução no 127, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Muni<::ipal de Santa Rosa de Viterbo (SP)
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em oruzados,

a 120.000,00 OTN.

Sala das Sessões, 31 de agosto_ de I 987. Mauro Benevldes, Relator.
ANEXO AO PARECER
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 127, de !987.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos_ do artJgo 42, inciso VI, 4a Constitul_ção,
e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Santa Rosa de Vltelbo, Estado de São
Paulo, a conbatar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados,
a.120.000,00 __ Obrigações do Tesouro
rtadonal- OTI'I.
·· O Senado Federal resolve:
Art. 19 É: a Prefeitura Municipal de Santa Rosa
de_ V'rt.erbo, Estado de São Pau1o, nos teJJ:110S do

\

\
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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 crédito no va·
lar correspondente, em cruzados, a 120.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional- O'TN, junto
à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi·
menta Social - FAS, destinada à implantação
de unidade hospitalar, no Município.
Art. 29 Esta resolução entra _em vigor na data
de sua publicação.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Rio Verde,
Estado de Goiás, 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 Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cnaados, a 125.0.00,00 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN,junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
_Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti~
nada à implantação de galerias de águas pluviais,
OSR. PRESIDENTE(JutahyMagalhães)-Em . meios~fios, sarjetas e aquisição de eqWpamento
para coleta de lixo, no Município.
discussão a redação final (Pausa.)
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
Não havendo quem peça a palavra, encerro
d~ sua publicação.
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. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) ltem6:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n 9 128, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Rio Verde, Es_tado de
Goiás,, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a
125.000 Obrigações do Tesouro NacionalOTN,tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pie·
nário.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão
extraordinária anterior, tendo a sua votação sido
adiada por falta de quorum.
Passa-se à votação do projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães)Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada
pelo nobre Relator Senador Mauro Benevides, que
será. Ilda pelo Sr. Primeiro-S~retário.

É lida a seguinte

Redação final do Projeto de Resolução
n• 128, de 1987.
O relator apres_enta a redação final do Projeto
de Resolução n9 128, de f987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Rio Verde (00) a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 125.000,00 OTN.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1987.Mauro Benevides, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
.,. 128, 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 Rio
Verde, Estado de Goiás, a c:onb'atar operação de crédito no valor coiTeSpondente, em cruzados, a 125.000,00 Obriga~
ções do Tesouro Nacional- OTN.

.O .SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) 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.

Setembroc=a"'e-,19"'a"'7,-RESOLUÇÃO N•
, DE': 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pe. draPreta, Estado do Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 35.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional -

OTN.
O SenadO Federal resolve:
Art. 19 E:: a Prefeitura Munkipal de Pedra Pre·
ta, Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo
2? 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 corres·
pohdéllte, em C:iuzados, a 35.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Ecofiô"t'Tlica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apolo ao DesenvoJvimento Social FAS, destinada à implantação de galerias de
águas pluviais, meios~ fios e sarjetas, no Município.
Art. 2? Esta resolução entra em vfgor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) Em discussão a redação final. (Pausa.}
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) Não havendo quem peça a palavra, encerro
Item 7:
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
Vc:itaÇão, em turno único, do Projeto de
- definitivamente adotada, dispensada a votação,
- Resolução n9 129, de 1987, que autoriza a
nos termos regimentais.
Prefeitura Municipal de Pedra Preta, Estado
O projeto vai ~ promulgação.
-do Mato Grosso, a contratar operação de cré~
dito no valor correspondente, em cruzados,
a 35.000 Obrigações do Tesouro Nacional
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -OTN, tendo
Item 8:
_ _ PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n~ I30, de 1987, que autoriza a
Prefeitura MUnicipal de Diamantino, Estado
A discussão da matéria foi encerrada na sessão
do Mato Grosso, a contratar operação de créextr_aQtdinária anterior, tendo a sua votação sido
dito no valor correspondente, em cruzados,
adiada por falta de quorum.
_ a 80.000 Obrigações do Tesouro Nacional
Passa~se à votação do projeto, em turno ún!co.
-OTN,tendo
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~
PARECER FAVORÁVEL;proferido em Plemanecer sentados. (Pausa.)
nário.
Aprovado.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão
Sobre a mesa, redação fmal da matéria, eJaboextraordinária anterior, tendo a sua votação sido
rada pelo nobre Relator Senador Mauro Beneadiada por falta de quorum.
vides, que será Ilda pelo Sr. Primeiro-Secretário.
-Passa-se à votação do projeto, em turno único.
É lida a seguinte
Os Srs. Senadores que o aprovam qUeiram perRedação final do Projeto de Resolução
manecer sentados. (Pausa.)
n•129, de 1987.
Aprovado.
O relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 129, de 1987, que autoriza a
PrefeibJra Municipal de Pedra Preta (MT} a con·
tratar operação de crédito no valor correspon·
dente, em cruzados, a 35.000,00 OTN.
Sala das Sessões, 31 de agosto de I 987. l.ouremberg Nunes Rocha, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
n• 129, 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

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada
pelo nobre Relator Senador Louremberg Nunes
Rocha, que será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.

É lida a seguinte

Redação final do Projeto de Resolução
11'130, de 1987.
O relator apresenta a redação- final do Projeto
de Resolução n9 130, de I 987, Que autoriza a
Prefeitura Municipal de Diamantino (MT) a con·
tratar opera-ção de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 OTN.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1987. Lourembel'g Nunes Rocha, Relator.
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ANEXO AO PAR!;:CER

Redação fina) do Projeto de Resolução
D' 130, de 1987.
Faço saber que o Senad_o Federal aprovou, nos

O Relator apresenta a redação flilal do Projeto
·de Resolução n9 131, de 1987, que rerratifica a
Resolução n<:> 11 O, de 1980.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 1967_, Ruy Bacelar, Relator.
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Aprovado,
__ _ __ _
Sobre a_ mesa, redação [lnal _da matéria, elaborada pelo Relator Ser~a_dor.Ma\lro aenevid~ que
será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário~
É lida a seguinte

termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,

e eu,

, Presidente. promulgo a se-

ANEXO AO PAR!;:CER

guinte
RESOWÇÃON•

, Di; 1987

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Dia·
mantino, Estado do Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigaç6es do Tesouro Nac:fonal 011'1.
O Senado Federal resolve:
Art. 1'? É a Prefetturcl Municipal de Diaman-

tino, Estado do Mato GroSso, nos termos do artigo
2 da Resolução n 93, de 11 de outubro àe 1976,
alterada pela Resolução _n9140, de 5 de dezembro
9

9

de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crêdito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao DesenvoMmento Social FAS. destinada à obras de infra~estrutura básica
nas vias urbanas. no Mun[çípio.
Art. 2'i' Esta resolus;ão_ entra em vigor na data
de sua publicação.

n~'

Redação ftnol do Projeto de Resolução
... 131, de 1987.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
-, Presidente, nos termos do art
52, item 30, do Regimento Interno, promulgo a
eu,

Item 9:

ANEXO AO PARECER
RESOLUÇÃO N•

, DE 1987

Re:rratlflca a Resolução n" 11 O, de

1911{).
O Senado Federal resolve:

Arl 19 O artigo 1<:> da Resolução n<:> 11 O, de
14 de outubro de 1980, passa a vigorar
a
seQl.linte redação:

oom

~·Art 1~

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro

Votação, em turno único, do Projeto de
. En~er.re1® a discussão, a matéria é dada como
Resolução n 9 131, de 1987, que ratifica a
definitivamente adotada, dispensada a votação,
Resolução n9 110, de 1980, que autorizou - nOs terrnos regimentais.
a Prefeitura Municipal de lrecê, Esta,do da
_ O projeto vai à promulgação.
Bahia, a elevar em Cz$ 195.132.000,00 (cento e noventa e cinco milhões, cen_to _e_ trinta
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) e dois mil cruzados) o montante de sua.-cii~da
Item 10:
consolidada, tendo
Votação, em turno ünico, do Projeto de
PAR!;:CER FAVORÁVEL, proferido em PleResolução n9 132, de 1987, que retifica a
nário.
ResoluçãO n"' 35], de 1986;-que atltorlrou
-- a Prefeitura MunicipaJ de Frederico Westpha~
A discussão da matéria foi encerrada_n_a Ses~o
len, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar
Extraordinária anterior, tendo a sua votaÇão sido
operação de crédito no valor de Cz $
adiada por falta de quorum.
--6.688.955,42 (seis milhões, seiscentos e oiPassa~se à votação do projeto, em turno-único.
tenta e oito mil nOvecentos e cinqüenta e
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram percinco cruzados e quarenta e _dois centavos),
menecer sentados. (Pausa.)
tendo
Aprovado.
·
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

I:: lida a seguinte
Redação final do Projeto de Resolução
... 131, de 1987.

O RelatOr apresenta a redação fi1:1al do Projeto
de Resolução n 9 132, de 1987, que rerratifica a
Resolução n 9 351, de 1986.
Sala das Sessões, 31 de _agosto de 1987. Mauro Benevfdes, Relator.

Redaçáo final do Projeto de Resolução

a discussão.

Sobre a mesa, redação final, elaborada pelo Relator, Senador Ruy Bacelar, que será lida pelo Sr.
Primeiro-Secretário;
-

Redllção Dnol do Projeto de Resolução
132, de 1987.

seguinte

É a Prefeitura Municipal de Ire cê,
· Estado da Bahia, nos termO$ do artigo 29
da Resolução n' 9;3, 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 cruza.
·-·dos, a 400.000,00_ Obrigações do Tesouro
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhaes) -- - - Nacional - OTN, junto ao Banco de Desen·
Em discussão a redação final. (Pausa.)
volvimento do ~o da Bahia, este na quali·
Não havendo quem peça a palavra, encerro
dade de agente financeiro da opéração, destia discussão.
nada ao financiamento de investimentos em
Encerrada a discussão, a matéria é dada como Obras de infra-estrutura urbana e comu_nitária ·
definitivamente adotada, dispensada a votação, ·
no Munidplo."
nos termos regimentais.
Art
:21' _ Esta Resolução_entra em vigor na data
O projeto vai à promulgação.
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -
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PAR~;:CER FAVORÁVEL, profertdo em Ple-

nário.

A discUSSão da matéria foi encerrada na sessão
extraordínária anterior, tendo a sua votação sido
adiada pÓr falta de quorum.
·
Passa-se à votação do projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.}

n' 132, de 1987.
Faço saber que o Senado Fede_ra]__ aprovou, e
eu,
, Presidente, nos termos do art
52, Item 30, ~o Regimento Interno, promulgo a
seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1987

Rerratlftca a ResolUção n' 351, de
1986.
O Senado Federal resolve~
_
Arl 1~' O_artigo-19 da Resolução n' 351, de
5 de dezeni.bro- de 1986, paSsa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Frederico Westpha1en, Estado do Rio Grande
do Sul, nos termos do artigo~ da Resolução
~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada
pela Resoh,1.ç-ª"o n 9 140, de 5 de dezembro
de 1985, ~as do Senad_Q Federal, autori- zada á"cõiifratar operãção de c:rédito no valor
correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do T escuro NaciQojl) - OTN,
junto à Caixa Económica Estiiâual do Rio
Grande do Sul, esta na qualidãde de agente
financeiro da operação, destinada a promover a execução de obras referentes aos projetas específicos do Sistema Viário, Drenagem
Pluvial e Rede Elétrica, no Município."

Arl 2<:> Esta Resolução entra enl Vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Etn discussão_a redªção final. (~ausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada_a diScusSão, a matéria ê-dada como
definitivamente aprovada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação;
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Item 11:
Votação, em'tumo únicO, do Requerimento
n~' 84, de 1987, de autoria do Senador f.'\auríCiO-COtiêã~ solicitariC:Io, nos termos regi·

mentais, através do Gabinete CiVil-da_Presidência da República, informações do Governador do Distrito Fede~:al com r~lação l)s
sua:s viagens a outros Estados e ao exb~riõr.

-A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
extraordinária do dia 13 do corrente, tendo a sua
votação sido adiada, pelo requerimento ào Senador Nelson Wedekin, para a presente sessão.
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Passa-se_ à votação do requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do
Plenário.
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

Item 12:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
jeto ao Plenário, em segundo turno, pelo mesmo
processo.
Em votação o projeto, em segundo turno.
Os Srs. Senadores qUe o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É-o _seguinte o projeto aprovado:

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n• 20, de 1987 (n' 3/87, na
Casadeorigem),deinlciativadoSenÇorPresidente da Repúbllca, que dispõe sobre o
aproveitamento dos servidores da Empresa
de Engenharia e Construção-de-coras ESpeciais SA - ECEX. no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER. (Dependendo de parecer.)

A discussão do presente projeto foi adiada, em
virtude do requerimento aprovado pelo Plenário,
quando de sua inclusão na Ordem do Dia da
sessão do dia 29 de junho último.
O Regimento Interno, entretanto, no § 2'~ do"
art 310, conlbinado com o art. 350, permitiu um
segundoadiamentoporprazonãosuperiora30
dias.
Com este objetivo, foi encaminhado à Mesa
requerimento, que será lido pelo Sr. 1~'-Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO
N• 135, de 1987
Exm~

Presidente do Senado Federal.
Nos termos do Regimento Interno do Senado
Federal, requeremos a V. Ex' o adiamento da discussão do PLC n9 20, de 1987, pelo prazo de
30dias.
Termos em que,
E. Deferimento.
_ __ _
Brasília, 28 de agosto de 1987.- Canos Chlarelll- Raimundo Ura.
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria voltará à Ordem do Dia na data fixada.
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

Item 13:
Discussão, em segundo turno, do Projeto

de Lei da Câmara n• 13, de 1987 (n• 7.678/86,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da_República, que altera a composição do Tribunal Regional do Trabalho da
1• Região e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pie·
nádo.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
extraordinária de 27 do corrente, tendo sido aprovada em primeiro turno.
Em discussão o projeto, em segundo turno.
Nos termos do inciso O, alínea b, do art. 322
do Regimento Interno, a matéria depende, para
sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, devendo a votação
ser feita pelo processo nominal.
Tendo havido, entretanto, acordo entre as Uderanças, a matéria foi aprovada, em prúneiri> tu:rno,
simbolicamente. Assim, em consonância com
aquela decisão, a Presidência irá submeter o pro-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N•13, de 1987
(N" 7.678186, na Casa de origem)

- (be iniciativa do Senhor Presidente da República)
Altera a composição do Tribunal Reglonal do Trabalho da t• Região e dá

outras provldêndas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O inciso I do art 1" da Lei n9 7.119,
'!_e ~O~d~-~~ de 1983, passa a vigorar c_om
a sé!Jllit'!_té-l'_eâaÇão:
- - -- --"Art. 1~> ............................ -.......................... -...
-1-0 Tribunal Regional do Trabalho da
1• Região compor-se-á de 29 (vinte e nove)
_j~es, sendo 19 (dezenove) togados, vitalícios, e 10 (dez) dasslstas, temporários."
Art. 29 Para atender à composição a que se
refere o artigo anterior ficam criados 2 (dois) c~r
gos de Juiz togado vitalicio; a serem providos
mediante promoção de Juízes do Trabalho Presidentes de Junta de Conciliação e Julgamento,
na forma da legislação em vigor.
Art 3 9 Serão eleitos, dentre os juízes togados,
vitalícios do Tribunal, um Corregedor e um ViceCorregedor Regional, cujas atribuições e divisão
de tarefas serão fixadas em Regimento Interno.
Parágrafo único. Os mandatos do Corregedor
e Vice-Corregedor Regional coincidirão com os
do Presidente e Vlce-Presidente.
Art 4 9 Ficam criados 2 (dois) cargos. em comissão, de Assessor de Juiz, Código TRT- 1'
- DAS-1 02; cujo enquadramento se "fará, nos
termos do art. 4 9da Lei n" 7 267, de 5 de dezembro
de 1984, por deliberação do Tnbunal, observados
os limites constantes da legislação vigente.
Art 5 9 As despesas decorrentes da aplicação
desta lei serão absorvidas pelos recursos alocados
no orçamento do Tnbun.al.
Art 69 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
M 7'~ Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) Passa-se, agora à votação do Requerimento n9
~134, de 1987, fido no Expediente, de autoria do
Senador Pompeu de Souza e outros Srs. Senadores, para realização de SessãO ESpecial
homenagem ao Poeta Carlos Drummond de Andrade.
Em votação o requerimento.
Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram permanecersentaaos. (Pausa.)
EStá aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.

em

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães)Encerrada a matéria constante da Ordem do Dia,
volta-se à lista de oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor
Júnior.
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O SR. NABOR JúNIOR (PMDB- AC. Pronuncia o seguinte disçurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
O noticiário da grande Imprensa Nacional e,
particularmente, os órgãos locais do Acre e Rondônia têm dado cobertura ao acirramento de ânimos e às ameaças que cercam a região limítrofe
entre aqueles Estados. atam e procuram entender as razões de uma disputa em tomo das localidades de Extrema e Nova Califórnia, disputa que,
a rigor, não faz qualquer sentido, à luz da História,
do Direito e ~ melhor tradição territorial regional.
Porque se trata, sem qualquer dúvida, de região
pertencente ao Es_ta_do do Acre.
_
Em discursos pronunciados anteriormente
nesta Casa e na Assembléia Nacional Constituinte,
já procureL em rápidas pinceladas, mostrar o quadro definitivo da questão e prometi, mais tarde,
trazer os argumentos definitivos e as provas que
acolhem as justas pretensões acreanas.
É o que faço hoje, com base em documentos,
relatórios, tratados intemadonais e manifestações
inequíVQc:as da vontade das populações que habitam aquelas-locãlidades.
Louvo-me, fundamentalmente, em documento
elaborado pela eminente Procuradoria Geral do
Estado do Acre, exercida com excepcional competência pelo digno Doutor Hélio Saraiva de Freitas, advogado que honra as melhores tradições
da cultura e da dênc;ia jurfdica da Pátria, paradigma e modelo obrigatório para todos quantos
se dedicam ao nobre mister de defender a razão
e aJustiça.
A tarefa de estabelecer fronteiras e divisas justas
naquela zona do Continente _Sul-Americano vem
sendo desdobrada, há quatro séculos, pelas Co-roas de Portugal e Espanha, depois pelas nações
que se emanciparam e até mesmo pelos Estados
e Departamentos a1i situados.
Só houve um momento, a rigor, em que essas
disputas cessaram: foi durante a anexação de Portugal ao Reino Espanhol, sob Felipe D, quando,
obviamente, deixaram de fazer sentido das separações territoriais preconiZadas pelo Tratado de
Tordesilhas.
Afora esse breve periodo, cada lado sempre
procurou defender argumentos e soluções favoráveis a seus interesses, mesmo os interesses ilegítimos e irreais.
É, repito, o que se verifica hoje, quando Rondônia se arvora em proprietário da região onde estão
loca1izadas Extrema e Nova Califórnia.'
É, repito, ainda, uma pretensão descabida e
sem qualquer arrimo histórico ou consuetudinário, conforme provarei nesta oportunidade. E para
isso peço a generosa atenção de V. Ex"' pois usarei
argumentos e fatos legais que remontam aos primórdios coloniais da existência do Brasil.
O Tratado de Tordesilhas, primeiro documento
internacional de fronteiras na América do Su1, perdeu-se com a junção das duas coroas litigantes,
mas nem por isso o problema desapareceu, ao
contrário, exigiu, logo em 1750, um novo esforço
para dirimir a questão.
Ensina o jurista Hélio Saraiva de Freitas que
..a linha limítrofe entre as Colónias Espanholas
e portuguesas, conhecida por Tordesilhas perdeu-se no tempo e no espaço em que durou
ajtm.ção das Coroas, portuguesa e espanhola".
Objetivando pôr termo à realidade geográfica
decorrente da ação dos bandeirantes. Portugal
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e Espanha acordaram em firmar o Tratado de
em 1750.
.. . _

Madri,

Pelo tratado, estabeleceram-se duaS linhas retas; uma da foz do rio Jauru à conflUência dos
rios Guarporé e Sarará e daí-uma_outfa," rumo

ao rio Javari, por cujas águas deveria continuar
a mesma fronteira até o rio Japurá.
Com a Independência da Repúbltca da Bolívia

e buscando uma solução pacífica para o caso
acima aludido, foi assinado o Tratado de Ayacucho, em 1867, no qual Brasil e Bolívia acord~m
em reconhecer, com base para demarcação das
frontefras entre dois paises, o possidetls.
Igual procedimento havia sido esposado por
Portugal e Espanha, à época do Tratado de Madri.
Quando da Convenção de Uma, realizada entre
o Brasil e Peru, em 1851, já ficara convenctonado
entre os dois países o critério do ut possldetls,
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do rio Javari, pelo Capitão Cunha Gomes, segun~
do elemento da Comissão de ümites.
O Protocolo firmado, em 18 de fevereiro de
1895, pelo então Ministro das Relações Exteriores,
Carlos de Carvalho, afirmava conclusões a que
jamais se havia chegado; adotou-se, como -se ti·
vesse sido praticada pela Comissão de IJmites,
a fixação das nascentes do Javari, verificada na
demarcação com o Peru. não com a Bolívia. Ou
seja, a Comissão passou a ser acusada de autora
de uin ato Que janiais praticou.·
O fato é que o Capitão Cunha Gomes assumiu
tarefas na COmissão, não como demarCador oficial e sim como mero explorador. É uma importante diferença de status legal e prático, que exige
menção expressa, pois gera fatos e divergências

maC:eír.áveis.

~

E -ãté mesmo como ·eJCPiorador errou aquele
para fixação de suas respectivas fronteiras.
oficial, estabelecendo indicações falsas sobre as
OTtaradode 1761 revogou ode 1750, restabenasc_entes do Javari, divergentes, em quase 10
lecendo o de 1499, o Tordesilhano; em 1777, minutos, daquelas registradas pelo Barão de Tefo de Santo Ddefonso, revogou o de 1761 e restafé. Um engano de proporções e conseqüências
beleceu o de 1750. Temos o de Badajo-z, em
que sempre s~_tentou conigir, por ser pacifico
1801, que anu1ou o de 1771, m~ no ciivi:-r de
que aquele grande ilo é "fOnllado pelo Jequirama
Rio Branco, "reforçou o que havia de mais lmJ>Or~ e o então ainda inexplorado Galvez.
tante no de 1750, restabelecendo-se o nosso direiUma nova propos~ prasileira procurou reti.ficar
to_ primitivo sobre a região do Alto Purus, Alto aquele erro - mas, cQmo a Bolívia não aceitou
Juruá e Alto Madeira".
discuti-la, o Ministro Cerqueira, em 25 de abril
Em todos os tratados adma criados, reina sobe-" de 1898, comunicou ao governo boliviano a deci·
rano, exceto no de T órdesilhas, o principio do
são de suspender-os trãbalhos -demarcatórloS.
ut possldetls.
Afinal, provada a necessidade de redefinição
Em todos os Tratados acima citados, reina soda principal nascente do Javari, insensíveis os bobef?lllO, exceto no de Tordesilhas, o principio do- livianos a esse fato. a dedsão do Bra,sil não podeut possfdetis.
ria ter sido outra. Mesmo que à custa ·da paraliE, assim chegou-se ao Tratado de Petrópoli!?,
sação dos trabalhos de demarcação das fronteiras
em 1903, com a Bolívia, e em 1909, com a Repúe das divisas.
blica do Peru, tendo-se sempre como fato gerador
Foi quando o indômito espírito empreendedor
das soluções fronteiriças os princípios contidos
do povo acreano se fez Sentir, com reSpaldo na
no ut possldetls.
atuação e nas orientações do Barão do Rio Bran·
co, a m<Uor figura da diplomacia brasileira.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o interesse de
Os heróis que implantaram o então Território
V. Ex"' em tomo dos documentos e da argumendo Acre, corajosa e denodadamente, alargaram
tação que ora tenho a honra de expender, perante
as fronteiras do Pais, forçando Peru e Bolívia a
o Senado Federal, atesta a seriedade com que
reconhecf;f, de direito, situações d~ fato criadas
o futuro do Brasil aqui está Sei-JOo- trâtã.do. Sei
pela presença acreana e, portanto, brasileira, na·
que .,_ exibição de provas e a citação de razões
quelas paragens.
hfst6ricas são, quase sempre, momentos enfadoEspecificamente, quanto à área hoje reivindinhos para quem não está diretamente envolvido
cada por Rondônia, a mesma, por direito histórico,
na questão, mas não podemos permitir que as
pertence aos acreanos, não apenas pelos primadúvidas e divergências improcedentes continuem
dos do ut possldetis., mas também porque pagatumu1tuando e cercando de ameaças a própria
mos-por ela, ao Estado do Amazonas, o que legítisobrevivência dos pioneiros que lutam para intema sua ocupação a partir de 1860 por Manoel
grar definitivamente à Pátria as terras d_a_ fronteira
Urbano da Encarnação, que descobriu o rio Acre
noroeste.
e nele navegou por mais de 20 dias, seguindo
Porque lá o clima, hoje, é de quase beligerância,
depois, por terra, até o Mucuim e, ftnabnente, ao
envoMdo em promessas de retaliações e de uso
Madeira, em 1884.
de tropas polictais armadas por ambos os lados.
Nessa últimã etapa tomou-se irreversível o proE o Direito só se resolve através da Justiça.
cesso de povOarriento dos imensos seringais da
A Justiça é cristalina, em socorro às postula~ · região. As linhas físicas não eram ainda fato conções do Acre., .ameaçado em seus direitoS pelo
creto e geodésico oficial. Mas o homem, em sua
Governo -de Rondônia.
objetividade histórica, sempre busca estabelecer
Fala-se em um pretenso embasamento para
os limites a partir de pontos indiscutiveis, marcos
as teses rondonienses,_ a _partir da linha Beni-Jalançados pela natureza e, portanto, eternos.
vari, que, todavia, sempre serviu apenas para mar~
Uma fronteira. ensinam os povos desde a précar as fronteiras entre Brasil, Peru e Bolívia. Em
História, é algo materiaL tangível - gerador e
documento algum será encontrada evidência de
não conseqüência de tratados.
que tenh(J; sido projetada para servir de limite entre
o Exé"fdtá acfeãno, liderado por Plácido de
os Estados do Amazonas e Acre, multo menos
Castro, eStabeleceu os verdadeiros limites do Bra~
o de Rondônia, que sequer existia naquela-ép=oca.
si! naquela região. E os diplomatas, com a partici·
pação maiúscula do grande Paranhos, tiveram
A linha Cunha Gomes,- também citada, jamais
a sensibilidade de confirmar essa realidade, danchegou a ser concluída, servindo para estabelecer
do-lhe força de lei internacional
as fronteiras com o Peru, na busca das nascentes
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Por determinismo geográfico, todos os seringais da região estavam subordinados aos acreanos e somente eles poderiam explorá-los, porestarem acima das cachoeiras do riO Madeiro e das
existentes no rio lti,Dd.
Os habitantes do Baixo Mãdeira somente tiveram acesso à região acreana após a construção _
da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, fruto do
Tratado de Petrópolis. E vieram tomar conhecimento das terras exploradas e povoadas pelo Acre
no fim do Governo do Presidente Juscelino Kubitschek, quando da abertura da rodovia BR~364.
Em assim sendo, o Ãcre não poderá aceitar
sem as devidas e netessárias resistências cabíveis, a vontade arbitrária de wn Estado vizinho,
que afinna ser o territ6rio seu mas, Sem dizer
ou provar com documentos ~ atas e fatos históricos o porquê.
O Sr. Ronaldo Aragão- Permite V. Ex' wn
aparte?

O Sr. Nabor Júnior --Com niulto prazer,
ilustre Senador.
O Sr. Ronaldo Aragão- Ouço com muita
atenção o pronunciamento de V. Ex", o_ segundo
aqui no Senado Federal, com respeito à disputa
em tomo das IQcalidades de Nova Califórnia e
extrema. Fico perplexo, nobre Senador Nabor Júnior, quando V. Ex!' fala no direito ut po!JSidelis,
que só existe entr._e as_ naçQes e nã9 entre os Estados, - pelo menos pelo pouco conh&imento
de Direito que tenho-- cOm reSpeito ao Tratado
de Petrópolis, que _tratou dos limites entre as nações e_não entre Estactos_e: Tenitórios. E não
poderia ser, porque na época ainda não existiam
os Territórios_do Acre e _de Roodônia. A.c;_riação
do Território do Acre, em 1903, nos seus limítes,
é bem clara. Chega a tão contestada ün!:la Cunha
Gomes. que vai' desde o Javari até o Beni. Como
ficaria essa parte para o Brasil nesse tratado? Foi
cedida essa -parte para a Bolívia. Então, Pareceme, em todos mapas, em todas as questões citadas por V. Ex' em que não são registrados os
limites do Território e do Estado do.Acre. ficaria
justamente na Linha Cunha Gomes. E com a criação dO_Tenitório--dõ-Guaporé, hoje ESfadci de
Rondônia, ficariam também fiXados oS seus limi·
tes naquela linha. Creio, nobre Senador, que está
havendo wn equivoco. E quando, descj~ 1903,
o Acre não reclamou, e s6 agora, em 1984, se
não me engano, quando assumiu o Goveroo do
Estado a ex-Vice-Govemadora que assumiu no
lugar de V. Ex', que adentrou, ai sim, ao Território
de Rondônia, porque até antes continuava ~em
paz, e se v. Ex' õfhar em todos os mapas, inclusive
os de 1981, surge essa linha, que_ hoje o Acre
reclama, como tenitório do Guaporé. Parece~me.
nobre Senador, que está aí nã:o uma questão de
Rondônia, mas do Acre querer ir até o _Madeira,
não sei se por jazidas de pedras, não sei porque
outros motivos_. Trar~i _a esta Casa provas também
da delimitação
estado do Acre, n:_a sv--ª _criação
em 1903, que diferem do que hoje ele está reivin~
clicando. Parece-me até utpa contradição, pois
o Acre, aí sim, quer adentrar o Esta<k> de Rondônia. Este é o meu ponto de vista ~ trarei a esta
Casa, inclusive com provas, a defesa do grande
Rui Barbosa, na questão do Brasil e da Bolívia.

ao

O SR. !'lABOR JÚNIOR - Ilustre Senador
Ronaldo Aragão, insiro com muita satisfação o
aparte de V. Ex"' ao meu disCurso; mas creio que
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o equívoco está sendo da parte do Governo de

o rio Beni, não existia o Tenitório de Rondônia.
Rondônia e não do Governo-do Acre. Aquela re- _ Aquela área era do Estado do Amazonas. Rui Bargião, ora objeto de disputa entre os dois Estados.
bosa foi advogado pelo Estado do Amazonas, alehá quase um século é reconhecidamente do Estagando que para a constituição do Estado do Acre
do do Acre. Tenho aqui certidões expedidas pelos
era preciso desmembrar-uma área do Estado do
Cartórios de Porto Velho e de Rio Branco, onde
Amazonas. exatamente naquela região. Por isso.
consta que o registro de imóveis daquelas proprieo Amazonas foi indenizado, ilustre Senador Rodades foram feitos nos Cartórios de Rio Branco
naldo Aragão.
e não nos Cartórios de Porto Velho.
Ó Sr~-RõBaldÓ~gi.O ....:.Mas nao foi naquela
V. Ex!' sabe que qualquer propriedade pode ter
região que o Acre está pretendendo, nobre Senaa sua escritura lavrada em qualquer parte do Terridor!
tório Nacional, mas o registro tem que ser feito

onde está inserida a propriedade. Tenho aqui um
documento provando que o INCRA. que desapropriou uma faixa de terra d_aquela área, a qual pertencia à famíJia de Otávio Reis, mandou registrá-la
no Cartório de Porto VeJho e o Juiz de Direito
daquela cidade determinou em ofício, cuja cópia
tenho em meu poder, que o registro fosse que-brado no Cartório-de Imóveis de Rio Branco onde
estava, inclusive, feito o registro de imóve[s de
Califórnia e dos seringais que ficam liaquela localidade.
Com referência à Unha Cunha Gomes ela nunca foi demarcada. Ela é uma linha imaginária.
Agora que o IBGE, a pedido do Estado do Acre,
quando eu era Governador, está fazendo o levantamento geodésico dessa linha e topográfico para
o custeio dos trabalhos. Tive a oportunidade de
abrir um crédito, na ocasião, de dwentos e tantos
milhões de cruzados. Parece-me que Rondônia
até se recusou a compartilhar também dessas
desoesas para o levantamento tiessa linha. Uma
propriedade, uma área onde Rondônia tinha um
posto fiscal, as mercadorias eram fiscaliza_das na
fronteira Acre-Rondônia, quando transitavam pela
BR-364, até 1983, quando ·a Governador Jorge
Teixeira avançou 50km dentro do nosso território
- o posto fiscal era na e~em;;~_e _aJDdª----J:~

lá.
Por que s6 a partir de 1983 o Gciveinador Jorge
leixeira veio entender que a área era de Rondônia
e avançou 50 km na nossa fronteira, construindo
um posto fiscal dentro das propriedades do Acre?
Foi com o intuito, exclusivamente, de transferir
os eleitores daquela região para Porto Velho, para
poder ganhar as eleições de 1982, como de fato
ganhou: elegeu três SenadOres ·e a maioria _dOs
Deputados Federais por Rondônia, para engrossar o Colégio Eleitoral do PDS no Congresso Nacional e eleger o Presidente da_ República. Foi
apenas essa a intenção. O Governador do Acre
que também pertencia ao mesmo Partido do Governador Jorge Teixeira, se omitiu e deixou qu~
S. Ex" avançasse dentro do_ nosso território. Se
eu estivesse lâ, na época, nãó teria permitido. O
Sr. Joaquim Macedo_concordou tacitamente c:om
essa invasão inconcebível, porque inclusive toda
a produção de borracha e de castanha daquela
área era canalizada para o Estado do Acre e despachada nas CoJetorias estadual e federal de Rio
Branco. Só a partir de 1982 Rondônia entendeu
que a área, por direito, lhe pertencia, e avançou
50 km dentro da nossa fronteira.
Sr. Presidente, os documentos representam argumentos mais consistentes do que qualquer pejoração verbal Tenho em mãos, inclusive, mapas
que vêm demonstrar que a área é nossa e sempre
nos pertenceu. Quando foi assinado o decreto
de 1904, que Criou o então Território Federal do
Acre, assinado pelo Presidente da República, que
dava como limites as nascentes do rio Javali até

O SR- !'lABOR Jái'IIOR - Nos Governos
de Juscelino Kubitschek e de João Goulart, o
Amazonas recebeu a sua indenização. Não se falava na criação do Tenitório do Guaporé, quando
Rui Barbosa foi o porta-voz, o advogado do Estado
do Amazonas para requerer da União a indenização pela anexação de parte da sua área, para
a foi1)1ação do Território federal do Acre. Em
1943, no Governo de G~io VfU'g~s. não se_ cogitava da criação do Território do Çiuaporé, posteriormente transformado no Estado de Rondônia
por lei aprOvada pelo CongreSso Nacionãl.

O Sr. Aluízlo Bezerra um aparte?

Permite-me V. Ex'-

OSR- NABOR Jái'IIOR- Ouço V. Ex' com
prazer. Depois concederei o aparte, mais uma
vez, ao Senador Rona1do Aragão.
O Sr. Aluizlo Bezem~- Nobre Senador, V.
Ex' aborda um assunto de grande importância,
fornecendo dados extremamente esclarecedores
sobre esse problema que surgiu entre 1982/83
na fronteira do Acre com Rondônia. V. Ex" coloca
muito bem a questão. Entendo que entre nóse os nossos irmãos rondonienses chegaremos
a uma solução, a mais justa possível, sobretudo,
hoje, em que tanto o Acre como Rondônia têm
governoS âo mesmo Partido, o nosso PMDB, instrumento principal da luta pela derrubada do regime militar, de cujo regime militar surgiu o governo
autoritário do 'Texeirão", que não somente criou
um problema para o Acre, mas, sobretudo, procurou esmagar o nosso Partido em Rondônia. Eia
o Governo "Teixeirão" inimigo do nosso Partido
em Rondônia. ao mesmO tempo em que fazia
incursões no E$_t.ado vizinho do Acre, procurando
criar uma cOnfusão, a partir da sua arrogância
política, oriunda do regime militar ditatorial, a cujo
regime pertencia o 'Teixeirão". A esse resultado
que hoje temos, a esse legado que hoje temos
com o problema fronteiriço entre o Acre e Rondônia, atribuo, diretamente, ao espirita autoritário
e arrogante do Govemo antidemocrático do ''Teixeirão", que exercia não somente a sua prepotênda c:;;ontra o próprio povo de Rondônia, e o
nosso Partido em Rondônia, o PMDB, que S. EX'
procurou esmagar nas eleições de 82, mas tam~
bém usou a intervenção nq Acre - como disse
muito bem V. EX'- como uma forma de buscar
os eleitores, lá no Estado do Acre, de uma maneira
mais arrogante possível para, com base nesses
eleitores fabricados por ele, esmagar o PMDB em
Rondônia.
Daí o porquê, hoje, entendo que p nosso Governador, o ilustre Governador_ Jerônimo Santana,
de tantas lutas e tantas _ba~as travadas neste
Congresso, sobretudo na Câmara Federal, pela
demoçrac@ PQ nos_~ Pafs, há d~_convir e de chegar às conclusões que chega V. Ex', que não é
uma def~~ do Estado do Acre, não é uma defesa
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que serve apenas ao raciocínio lógico do povo
e do Governo acreanOs. r'naS é ó -ràciocfnio lógico
para uma decisão correta, justa, com base nos
critéiiós:e piírlcípios que conhecemos e que servirão de base pela divisão fronteiriça entre os dois
Estados irmãos.
De maneira que, eu vejo que devemos levar
ao Governo de Rondônia - e como faz muito
bem V. ~.--pelOS algumentos corretos que traz
a esta Casa, que servem de base para formar
elementos de convicção de todos nós deste Plenário e de qualquer Tribunal - sugestões para a
busca da, solução justa e correta, até porque não
é intenção nem de V. EX' nem do Governo do
~.nem de nós, representantes do Estado nesta
Casa, termos um conflito fronteiriçO com os nossos irmãos de Rondônia com os nossos companheiros de Bancada do Partido neste Plenário.
Pelo contrário, o que queremos ter é a 8liança
mais profunda e mais estreita com os companheiros da representação de Rondônia nesta Casa, na defesa dos interesses corijuntos, tanto do
Acre, como de Rondônia, do Amazonas, de Roraima, do Pará, dos Estados e dos Teriitórios cjue
compõem a Região Norte, em função do desenvolvimento econômico daquela região. Esse é o
nosso espírito, essa a nossa vontade. E aquele
legado deixado lá pela ditadura, pelo regime militar, que não tinha mecarusmos democráticos para
t; solução de problemas, invadia, como fez Teixeirão, de triste _memória, sem consultar os mecanismos jurídicos legais, esse problema tenho certeza de que nós vamos resolver nesta Casa e teremos solução pelos órgãos competentes. Faço um
apelo aos companheiros de Rondôoia: que l~m
ao Governador, nosso companheiro de Bancada
de Rondônia, levem ao Governador Gerônimo
Santana o apelo da Bancada acreana, na fonna
do pronunciamento que faz o nobre Senador Nabar Júnior, por ter sido Governador daquele Estado, por dominar fundo esse problema que viveu,
na administração que viveu, naquela época, e pelo
prom.mciamento que faz e traz hoje a esta Casa,dotado de critérios técnicos, os mais elevados
e do mais alto conceito técnico, para que sirvam
de base de decisão e de base de formaçbo de
convicção para a decisão, no sentido de que seja
aceito o que o Acre tem proposto, de que aguardemos a solução do órgão competente federal, o
IBGE, a cuja resPonsabilidade cabe o trabalho
de fazer o encaminhamento, com relação a fornecer todos os elementos técnicos, para se estabelecer, definitivamente, onde deve ser a fronteira
entre os dois Estados. Procuremos esse encaminhamento e tracemos nossa luta, não entre o
Estado do Acre e Rondônia, mas vamos concentrar nossas energias na luta pela construção do
progresso da nossa região, do Acre e de Rondônia. Era esse o aparte que eu queria formular
ao briJhante pronunciamento que faz o companheiro Nabor Júnior, e quero, a partir desse aparte,
fazer um apelo a toda a bancada de Rondônia
nesta Casa e ao nosso caro Governador Jerônimo
Santana, por intennédio de V. EX'

e

O SR. NABOR Jái'IIOR- Agradeço o aparte de V. EX'

O Sr. Gerson Camata- Permite V. EX' um
aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR- Tendo_ em vista
éJUe a Mesã já está me châmarido a atenção, porque o tempo Jâ estâ esg~do, eu concederia um
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ligeiro aparte ao ilustre Senador_ Gerson Cã!fiata,
para. depois, prosseguir e concluir, Sr. Presidente.
Serei breve.

O Sr. Gerson Camata- Apenas para, sem
tomar partido, é claro, congratular-me com V. EX'
pelos argumentos juridicos que expõe na defesa
do Estado do Acre e dizer a V. Ext que é muito
bom que, através do diálogo, aqui, nesta Casa
e junto aos Governadores dos dois Estados envolvidos na questão, se encontre logo uma solução
que seja a solução do tratado, do diálogo e dos
princípiosjuridicos, porque nós, do Esplrito Santo,
temos uma amarga experiência de confrontações.
O Brasil conhece o episódio do Contestado entre
Minas e Espirito Santo. Durante 30 anos, nós tivemos ali escaramuças, bata1has, guerras. O Espírito Santo perdeu mais de mil vidas ali, entre voluntários e soldados da Polk:ia Militar do Espírito
Santo. E, quando foi assinado o tratado de paz,
na época do Govem_ador Magalhães Pínto e o
Governador Francisco Lacerda de Aguiar, o Espírito Santo acabou perdendo uma boa parte do
seu território, mas o mais grave, os capixabas
já tinham sido enterrados, e aquele tratado não
ressuscitou ninguém que perdeu a sua vida, aJi,
na defesa do Território do Estado do Espin"to Santo. É bom que, ao contrário do que ocorreu no
episóctio entre Minas e Espírito Santo do Contestado, se discuta e se converse antes e não se
brigue antes, para se discutir e conversar e assinar
o tratado de paz. depois. Eu cumprimento, portan~
to, os representantes lá, de Rondônia, pela maneira como estão aqui desposados e alicerçados
em razões jurídicas e históricas, p~ocurando asolução para esse problema Cumprimento V. EX'
e também a Bancada de Rondônia.
O SR. NABOR JÚ1'110R -

Multo obrigado

a V. Ex' Na verdade, o que nós estamos bliScando,
realmente, é uma solução am(gável, e posso dizer
que, em arrimo dessa afirmação, quando exercia
o cargo de Governador do Acre, eu solicitei -o
arbitramento do IBGE. O IBGE já iiticiou os trabalhos, inclusive, custeados com recurSos Qriundos
do orçamento do nosso Estado. E:st@mos aguardando agora que os tra_baJhos tenham prosseguimento e venham a ~r _c_qr:tcluid9s. para dirimir
definitivamente essa. questão. Nós não temos nenhum interesse em travar uma luta, ou um confronto armado com Rondônia. Nós queremos tãosomente que respeitem o nosso direito de proprie~
dade sobre uma área que há quase wn século
nos pertence, e que, recentemente, o Governo
do meu Estado investiu ali em equiJ)ãffientos; erri
escolas, hospitais, em postos médicos, em aberturas de estradas vicinais, em antena rastreadora
de te1evisão, mais de 30 milhões de cruzados e,
não tem, por outro lado, nenhum investimento
de Rondônia.
Acredito no alto espírito público do Governador
Gerônimo Santana, nosso companheiro de luta,
aqui, no Congresso Nacional, com quem nós tivemos sempre a melhor convivên.cia e, pelo qual,
nós nutrimos a maior estima.
Mas, não podemos, Sr. Presidente, Srs. Senado-res, ficarmos de braços cruzados, como _ficou o
nosso antec~sor, vendo o ex-Govem_ador Jorge
Teixeira construir um posto fiscal a 50km da nossa fronteira, além do posto que já existia, há mais
de 50 anos, e- permitir que isso acontecesse, sem
uma reação sequer ou sem esboçar um protestO:

Entãq, o que nós queremos é que e$sa questão
seja resolVida dentro dos parâmetros da boa convivência."que deve existir entre _os dois governos,
entre Os dois povos do Acre e de Rondônia.
Dando prosseguimento. Sr. Presidente, Srs. Senadores, as provas da soberania acreana sobre
essa Regi&l, pseudo-contestada, são totais e irrefutávers:- Não tomarei mais o tempo de V. EJcflcom sí.Ja enumeração,_ mas ponho-me à dispcr
siçãc da Casa, coletiva ou individualizada em qualquer de meus nobres Pares, para exibir os documentos comprobatórios do que afinno.
ConcluO co_rn- um ãrgumento que é simples
porque é fOrte _e ~em na (Qrça a sua simplicidade;
a junção do Direito e do Costume, as duas fontes
básicas da Justiça: há méUs de um século, as
tettas e os imóveis de Extrema e Nova Califórnia,
região hoje arbitrariamente reivindicada por Rondônia, têm- seu registro imobiliário efetuado em
Rio Branc:o, Capital do Estado do Acre, conforme
certidões que tenho em meu poder.
O qtie-Ialta, tão-somente, é transformar em
marcos de pedra e concreto e$sa divisa; não rriaís
perrn_itir que a omissão, do IBGE e das· ·outras
repartições responsáveis, continue a perturbar as
relações entre os povos irmãos de Rondônia e
Acre.
O Estado do Acre, voltado para o trabalho pacifico e pioneiro de integração nacional; s6 quer
o que lhe pertence.
_
TiVe-a opõrtunJdade, quando Governador do
A~re, de dar início à efetiva obra de desenvolvimento de Extrema e Nova Califórnia, no que
fui seguido pela valorosa e digna sucessãra no
cargo,lolanda Ferreira Uma; e, hoje, Flaviano Melo dá seqüência a essa obrigação, atendendo aos
reclamos da História e da vontade nacional.
OAcre, induslve; pagãu Sua parte para a realiza·
ção dos trabalhos dem~rcat6rios - enquanto
Rondônia não o fez. Certamente por saber que
nada teria a ganhar com isso, porque reconhece,
intimamente, os limites de seus direitos, que não
incluem Extrema e Nova califómía.
OS beneficias recebidos_ pelos habitantes daquelas lcx:alidades foram propiciados pelo Governo do Acre: postos médicos, escolas, servís:os públicos, legalização da posse da terra e dos imóveis
urbanos.
Rondônia só se preoCupou com a região no
período eleitoral de 1982, quando o Governador
biônico Jorge Teixeira procurou arrebanhar seus
cidadãos para os currais partidários do PDS.
_Hoje, o legítimo Governador de Rondônia, Jerônimo Santana, age de forma também legítima,
ao levantar uma questão que, a seu ver, pode
beneficiar o Estado que dirige.
A pretensão pode ser legítima, mas não encon~
tra amparo nas leis internas e internacionais, que
embargam qualquer dúvida sobre a soberania
acreana naquelas paragens.
Tenho, entretanto, a preocupação- que é de
todos os acreanos e até mesmo dos rondonienses
empenhados em cristalizar o Direito e a ordem
nas divisas entre os dois Estados -tenho, repíto,
a preõcupaçãci de evitar que o problema se amplie
e atinja um nível explosivo e violento que, aí sím,
certamente causará conseqüências previsivelmente tenebrosas. ·
·E estou apresentando nesta data, perante a As·
sembléia Nacional Constituinte, proposta de
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Emenda ao Substitutivo do Relator, nos seguintes
tennos:
Inclua-se, no Título X do Substitutivo do Relator,
o seguinte artigo:
"Arl
Ficam re<:onhecidos e homolo·
gados os atuais Jimltt:s territoriais dÕ Esta.do
do Acre, com os Estados de Amazonas e
Rondônia, conforme levantamentos cartográficos e geodésicos realizados pela Comissão Tripartite integrada por Repres_entantes
dos 3 Estados ~ dos serviços técnicos-especializados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística."

Cumpro, com esses esdare<::imentos e essa
emenda ao Substitutivo do Relator, a obrigação
sagrada e inalienável de reafirmar a soberaniaacreana sobre uma área que sempre nos pertenceu e que, há quase um s~culo, é parte definitivamente integrada às nossaS aMsas.
Não me movem interesses menores, com a
criação de polêmicas estéreis com o bravo povo
rondonien~ e $eU digno Governador- mas, sim,
o dever de preservar a paz na Pátria e de ajudar
a resolver os graves problemas que ameaçam
aquela Região.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE.

Pronuncia o segUinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Depois de quase 30 dias de hospitalização, vítima de acidente vascular..cerebral, faleceu, na tarde de onterii, em Brasília, o Desembargador José
Colombo de Souza, cearense dos mais ilustres,
com relevantes serviços prestados ao nosso Esta- do, ao Nordeste e ao País.
Como parlametnar em duas legislaturas, o eminente homem público teve destacada atuação n~
Câmara dos Deputados, pontificando no Plenário
e nas Comissões, graças à sua competência e
inexcedível espírito pUbliCo.
A temática relacionada com a defesa do chamado Poligono das Secas esteve sempre presente
em seus lúcidos pronunciamentos, sendo considerado, por lsso, como wn dos mais profundos
conhecedores da região nordestina.
Vários de- seus livros fOcalilam, com riqueza
de dados, as gritantes disparidades entre as nossas várias áreas geográficas, valendo como uma
advertênda ao Poder Central para que ponha termo a tão_ injusta discriminação, ainda hoje perdurando no Brasll.
Afastando-se das refregas político-parlamentares, integrante que foi do extinto Partido Social
Progressita, Colombo de Souza foi nomeado por
Juscelino Kubitschek para compor o Tribunal de
Justiça do Distrito Federal, chegando a sua presidência, em razão do prestigio que desfrutaVa entre
os seus dignos Pares.
Homem de cultura polimorfa, manteVe, durante
algum tempo, coluna períodica no Correio Brazlllense, abordando assuntos de palpitante atualidade, dentro de um estilo fascinante, que embevecia a milhares de leitores.
Recentemente, numa comemoração imPonente e tocante,_festejou, durante missa gratulatória,
as suas Bodas de Oui'o com: D. Yolanda Qurgel
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de Souza, na presença de centenas de convidados, que transmitiam ao casal e aos seus fi1hos,
genros, noras e netos, as congratulações por
aquele magno evento.
Na noite de ontem, no Campo da Esperança,
além de sua inconsolável vióva, estavam Maria
Fernanda, José Colombo, José Jerónimo, Paulo
Maurício, Carmem Inês, Marcos Vinícios. Paulo
Afonso e Luiz Roberto recebendo as serltldas condolências pelo desaparecimento de seu pre<::laro
genitor, que sempre soube se impor à administração e ao respeito da sociedade brasileira.
Como seu amigo pessoal, votava-lhe especial
deferência, buscando, muitas; vezes no seu tirodnio e experiência notáveis, ~aliosa colaboração
para situar-se diante de questões vinculadas ao
Nordeste, inclusive, agora, na formulação de
emendas à nova Carta Magna brasileira.
O desaparecimento, de José Colombo de Souza emocionou a representação política do Ceará,
na Assembléia Nacional Constituinte - e V. ~.
Senador Jutahy Magalhães, esteve presente, ontem, no velório, no Campo da Esperança - da
qual me faço intérprete, neste instante, homenageando a sua memória imperecível e levando à
familia enlutada o testemunho de nQ~_sentida
so6dariedade.
O SR. PRESJDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Raimundo

Ura.
O SR. RAIMUNDO LIRA (PMDB -

PB. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Durante a semana_ que passou, estive visitando
o meu Estado, a Paraiba. VISitei o alto sertão da
Para!ba, especificamente as cidades de Cajazeiras,
de Souza, de Antenor Navarro e de São José de
Piranhas. Sobrevoei a região do alto sertão da
Paraíba e tive, mais uma vez, a tristeza de encontrar os sertanejos no seu desespero, no seu desemprego e na sua fome.
Não entendo como aquelas populações pobres, que constituem a maioria dos paraibanoo
e sertanejos, sobrevivem numa região daquela.
Não existe a produção do aJgodão, não existe
mais a pecuária, e a produção agrícola de subsistência foi totalmente destruída pela chamada "seca verde."
No passado, ocorreram fatos semelhantes, mas
aquela região recebia, mesmo de uma forma incipiente, ajuda do Governo Federal, através de frentes de trabalho, de uma forma mais ampla, mais
elástica, onde milhares de trabaJhadores eram
alistados nas frentes de emergência. E para complementar a sobrevivênic:a económica daquela
Região, os bancos oficiais, a exemplo do Banco
do Brasil e do Banc.o do Nordeste,_ .emprestavam
aos produtores rurais, pequenos, médios e grandes, financiamento a juros subsidiados e a longo
prazo. Assim, a economia se mantinha de uma
forma mais humana, porque aqueles proprietários
tinham condições de, com esse dinheiro subsidiado, manter um certo nível de empregos nas
suas propriedades. Nada disso existe_a,tualme.nte,
apenas a "Frente de Emergência" e com número
bastante limitado. E, como se não bastasse isso,
a remuneração dos nossos trabalhadores é absolutamente miserável, bem abaixo do próprio saláriominimo.
Nesta oportunidade, quero fazer um apelo ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da República

José Samey e ao Sr. Ministro do Interior, João
Alves, para que, com a máxima urgência, dotem
aquela região de mais recursos, no sentido de
que a "Frente de Emergência" possa absorver
o malar -nómero pOssível de_ sertanejos, inclusive
dando .j!S .ÇQI}_c;lj_ç_O~s~ para que várias pessoas de
uma mesma família, inclusive às mulheres, que
deverão ficar em suas casas, cuidando dos seus
filhos._
Dias atrás, aqui, no Plenário do Senado, eu havia -feito apelo semelhante, já prevendo o que ia
acontecer; que o desespero, a fome e a miséria,
iriam, a curto prazo, assolar as popu1ações já sofridas daquela região. E, se essas medidas não forem tomadas com__a_malor urgência, teremos,
como conseqüênCia negativa, não só o já enfraquecido povo sertanejo que, dia a dia, fica mais
frágil na sua condiçãO de trabalhar, mas sobretudo ter!emos aumentado o fluxo migratório, e
as populações daquela região mais sadia, que
ainda representam o poder do trabalho, sairão
para as grandes metrópoles brasileiras, São Paulo,
Rio de Janeiro _e as nordestinas, criando naquelas
metr_ópoles grandes bolsões de pobreza, em que
o C~Jsto çia solução desses problemas é infinita~
mente maior do que manter essas pop_ulações
nas suas regiões de origem. _
..
Nesse sentido, Srs. Senadores, eu gostaria do
apOio de todos os Senhores para que levemos
ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República e ao Sr. Ministro do Interior o quadro real
de sofrimento e de des_~pero daquelas regiões.
Muito obrigado.
· O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

ConCedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
S. Ext não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aluízio

Bezerra.
S. ~ não está ·presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário
Maia.
O SR. MÁRIO l'IAIA (PDT- AC. Pronunc:ia

o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr: Presidente, Srs. Senadores:
Inscrevi-me para registrar, neste final de sessão.
ainda, algumas repercussões da fala do Sr. Ministro do Exército que, em reunião ministerial, manifestara-se pessoalmente sobre o comportamento
que deveria ter a Assembléia Nacional Constituinte, segundo seu conceito de militar.
Leio alguns trechos de jornais da grande Imprensa Nacional para corroborar o manifesto que
pretendo_ ler, para que fique registrado nos Anais
do Senado da República, uma vez que, em virtude
de decisão do Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, de dar ênfase às reuniões da Comissão de Sistematização, atê o dia 18 deste mês,
pois parece-nos que a Assembléia Nacional Constituinte só terá oportunidade de: se reunir uma
vez por semana.
Leio, aqui no Jornal do BrasU, de 29 de agosto
de 1987, o seguinte trecho:
_ As Õbservações ··do- ministro do Exército
sobre o anteprojeto de Constitúlção foram
feitAs na quinta-feira diante de todo o governo
reunido e refletiram um procedimento que
já se tomou rotineiro na Nova República:
quando o Presidente Samey se sente enfraquecido diante dos políticos ou derrotado
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ctiªtrte da Constituinte, usa os milítares como
arma de intimidação em lugar da negociaÇãO·política que aprendeu no exercido de mais
de 20 anos de mandato no Congresso: Fez
assim quando a idéia de dar-Jhe apenas qua~
tro anos de mandato crescia na Constituinte.
E, agora. a discussão sobre a anistia e o papel
das Forças Armadas esconde o real problema que s-amey- enfrenta: a amea_ça de implantação do parlamentarismo um regime
com ampla aceitação entre os parlamentares
e que lhe tiraria os poderes imperiais que
o presidencialismo lhe dá hoje.
Em outro_ trecho, o mesmo jornal refere-se 8o~
seguinte, sob o titulo: "Veto à_mudança Imediata".
VETO É AMUDANÇA IMEDIATA

As Forças Armadas não aceitam a implantação do parlamentarismo durante o Gover~
no Sarney. Essa posição foi colocada claramente pelo Ministro Leónidas Pires Gonçalves durante almoço na casa do Senador
Afonso Arinos {PFL - RJ), com a presença
dos Líderes do PMDB no_ S_enado, Fernando
Henrique Cardoso, e na Câmara, Luiz Hen·
rique.

Em outro trecho, ainda o Jornal do BrasU
de sábado, dia_~_p._ n::glstra o s~u-~ie:
A divulgação da fala do ministro na reunião
foi feita pelo próprio Palácio do Planalto, depois de uma combinação que envolveu Leónidas, Samey e a Secretaria de lmprensa e
Divulgação.

E ainda, para completar os argumentos que
trago aqui, através do jornal, leio o seguinte~
"Além de o general ser muito afinado com
o presidente, não se pode esquecer o peso
de sua farda", justificou um dos ministros
do Palácio c;I.Q Planaho. _
Ora, Sr. Presidente, nós já em outra ocasião,
nos manifestamos, aqui desta triburía, quando S.
Ex' o Sr. Ministro Leônidas Pires Gonçalves opinou sobre a anistia que estava se estudando, ainda
nas Comissões ou- Subcomissões, e quando os
Parlamentares, Deputados e Senadores, reunidos
sob a forma de Assembléia Nacional Constituinte,
estava111_ procurando um_· _modo de fazer justiça
àqueles que il'\iustiçados foram pelos atas de exceção, principalmente durante o período em que
houve a permanência do militarismo, através do
regime que se implantou, neste País, a partir de
1964 e até bem recente.
Agora, Sua ExceJência vem demonstrar, ao que
parece, que nós. o poder civil, os representantes
do povo e dos Estados da Federação, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte, assim o estamos com o beneplácito, com o consentimento,
com a permissão dos generais militares. o que
quer dizer que nós, aqui, só fazemos aquilo que
estiver sob as circunstâncias das vontades dos
Srs. Generais Mílitaf-e"S que presidem as nossas
gloriosas Forças Armadas.
Sr. Presidente, serri querer poh~inizar muitO Sobré o assunto, queremos deixar registrado aqui
o nosso inconformismo com essa ingerência indevida do Sr. Ministro da Guerra. em demonstrar,
na sua atitude, numa reunião ministerial- como
qWseram miniMizar os eJementos do Governo--_
fechada, mas que foi dada conhecimento à Tm-
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prensa pelos próprios canais de divulgação do
Governo - portanto, era uma reunião do Ministério que poderia ser reservada, mas não era se-

creta - e tinha, como teve, de ser trazida ao
conhedmento póbüco através dos órgãos de di·
vulgação.
A maneira peremptória, a maneira atê agres-

siva, a maneira quase que ditatoria1 com que S.

EX' o Ministro se manifestou acerca desses Partidos políticos que dão Sustentação ao Governo
e do comportamento dos Coristituintes que esta-

riam, em uma minoria dominando a Assembléia

Nacional Constituinte, deixo~ multo é!__~es~ar no
que diz respeito à obediência da hierarquia, porque S. Ex', como seus companheiros que exortam
tanto a necessidade da obediência da hierarquia
castrense, na hierarquia das posições representativas do Executivo, foi muito infeliz, porque se
manifestou como um insubordinado, colocandose acíma das decis~ àa Asseml;?lêia Nadonal
Constituinte, uma vez que afirmara que era inacei~
tâvel o projeto de ConstituiÇão, se assim ele fosse
aprovado.
Então, Sr. Presidente, a propósito desse assun~
to, que jâ foi divulgado pela Imprensa, que já foi
objeto de comentários de companheiros nossos
da Assembléia Nacional Constituinte, em uma
sessão do Congresso Nadonal, realizada na ú1ti~
ma sexta~feira, nós estamos solidários com aqueles que foram injustiçados, com os pracinhas,
com os militares e os_~ que sofreram injustiças,
tendo seus direitos políticos suspensos e seus
mandatos cassados, em virtude do que perderam
os seus empregos e passaram a sofrer agruras
juntamente com seus familiares. Neste momento_
em que os representantes do povO se reúnem
para fazer uma paz social, um novo contrato social
entre a Nação e. o Estado, procurando apagar
todas as manchas, todas a máculas que possam,
no mínimo, representar a injustiça à família brasi~
!eira, solidários com e&tes companheiros e achan~
do que o texto que dev~_ cpnsta_r__n-ª_Ç_pnStitulção
é aquele que expresse uma anistia gerar; ampla
e irrestrita, apenas para confirmar a regra,·achamos que realmente haverá dificuldade, aqueles
que foram injustiçados e afastados _da caserna,
dificuldades de exercer funções nos cargos em
que, por justiça, deveriam estar agora, se forem
incorporados às Forças Armadas.
Mas haverá um meio de fazer com que eles
adquiram essa capacidade, se estiverem ainda
dentro dos limites da lei, da idade para fazê-lo:
é s6 propiciar~lhes a oportunidade de fazerem
cursos de atualização para virem exercer a_s funções. Mas o reparo dos prejUÍZOs morais e pslcol6glcos, não podendo ser feitos, que pelo menos
se faça o reparo material, colcoando-os nos lugares que_ teriam a probabilidade de estar, se não
tivesse havido o arbítrio, impedindo as suas carreiras, tanto militares quanto cívis.
Essa balela de dizer que a Nação não vai agüentar despesas. que não tem dinheiro para isso, não
é argumento que se apresente,, porque muito
maior prejuízo causaram os empréstimos externos feitos pelos governos militaristas, que impWsionaram a nossa dívida externa de 3 bilhões e
500 milhões de dólares para cerca dos atuais
110 bilhões de dólares. E os 12 bilhões de dólares
que nós pagamos anualmente, como Serviço da
dívida, dos juros desse emprêstimo, isso sim é
prejufzo, porque é dinheiro que sai, que vai para
fora das nossas fronteiras criar melhoria na quali-
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dade de vida de outras nações. Agora, o dinheiro
que fica aqui dentro, o dinheiro que será empregado para reparar injustiças, que ficará no seio
das famílias brãsileiras, não trará prejuízo, absolu·
tamente, à Nação, Sr~ Presidente e Srs. Senadores.
Pelo contrário, é um dinheiro que vai movimentar,
vai fazer com c(ue se agilize até uma parte- do
merCãdo do CC)r:tSUJTlO interno, pois é um estímulo
ao consumo iritemO.
Portanto, é falho o argumento do Ministro çla
Gue'rta; Sr. Leónidas Pires, ao dizer l:Jue essa des~
pesa se:râ rnuito p~sada para as Forças Armadas,
- principalmente para o Exército, mesmo porque
ele não é o Ministrp da Fazenda e cabe ao Ministro
do Planejamento e d"- F'az~nda Se m!mifestarem
sobre isto. A ele caberá pagar aos militares, e
aos outros Ministros das várias Pastas pagarem
o~_ civis que tiverem -direito a este ressarcimento.
Por isso, eu conclUo a min!la intervenção nesta
tarde, lendo o manifesto de uma parte represen~
tativa desses companheiros, com o seguinte título:
NÃO À TUTElA

tv\ais uma Vez os influentes grupos que detêm
o poder no Brasil tentam envolver as Forças Armadas na sua obstinada determinação de manter
privilégios. Através de uma campanha eivada de exageros.
mentiras e difamação, com farta cobertura publi~
citária, ministros militares procuram atribuir ao
tema ·da anistia a causa de inquietação nos quartéis. Chamam de confronto o que _é simplesmente
uma questão de justiça, reivindicada com finneza
pelas vítimas_ de uma ordem arbitrária e ilegítima
que _se deseja definitivamente sepultada na Constituinte. Procuram fazer crer aos Parlamentares
que a devolução de direitos consagrados, me~
diante nova proposta de anistia, não seria assimilada pelas Forças Armadas, num flagrante prop6sito de intirnid<:'!ção da Assembléia Constituinte.
Pois bem, a intenção que ess~s pressõe& ostensivas encerram_já começou a se clarear, e é de
tal evidência que ninguém, por mais ingénuo que
seja, poderá ignorar os seus verdadeiros objetivos.
Não é a questão da anistia que incomoda os
setores mais retrógrados da sociedade brasileira.
Por trás dessa des_C1Jipa, estão o sistema de governo, o papel das Forças Armadas, a reforma agrâ~
ria, a exploração das nossas riquezas minerais,
os direitos dos trabalhadores, entre outros temas.
TantO isto é verdade que o substitutivo do Relator
Bernardo Cabral está longe de_ significar qualquer
avanço em matéria de anistia, para merecer tama~
nha preocupação dos adversários da pacificação
nacional.
"Essas mesmas pessoas, que,· num pasSado
solnbfio,- Siistetlta.rji~ _lJ!Il sistema de governo
opressivo e odioso, se ãirogam agOra com o direito de falar em norrie do povo. De que lado estavam
esses homens, quando cidadãos inocentes eram
torturados nos cárceres da repressão politica? O
que fizeram para apurar os desmandos dos governos autoritários? Qual a sua contribuição para
causa da demOáacia?
O povo não ·os convocou para serem os seus
representantes nem- os elegeu para elaborarem
a COnstitLilÇâõ:"A Constituinte não pode ser, portanto, entendida como uma concessão do golpe
müitar de 1964. É uma vitória das fOrças democráticas e a condenação de todas as formas de
opressão.
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Conhecemos as dificuldades que devemos en~
frentar, sabemos dos riscos que nos aguardam,
mas. nada é mais importante neste momento histórico do que o exemplo de resistência a todas
as ten!frtivas de tutela da liberdade e da soberania
nos trabalhos da Asseml>l_éia Nacional Constituin~
te.
Por essa razão, reafirmamos a nossa decisão
de permanecer ao lai::b áas forças que- desejam
construir um novo País. onde haja justiça com
liberdade e esperança com realizações.- Comitê
de Anistia de Brasília e Liga Rio~grandense Pró-Anistia.

O SR. PRESJDEI'ITE (Jutahy Magalhães) Concedo a palavra ao nobre Senador Joséjgnâcto
Ferreira.
O SR, JOSÉ: IGI'IÁCIO FERREIRA (PMDB
- ES. Pronuncia o seguinte discurso. -Sr. Presidente,_ Srs. Senadores:
_
Algumas modificações estruturais já se fazem
-notar na economia interiorana do Espfrito Santo,
como parte dos esforços empreendidos pelo Qo.
ve1110 Max Mauro, no sentido de viabilizar alterna·
tivas económicas para a economia cafeeirá, ora
em crise.
Tais esforços compreendem a participação direta_ c;los agricultores nos programas ernpreen·
didos pela Secretaria de Estat:Jo da Agricultura,
cuJo titular, Paulo Gaivão, baseando a politica agricola regional dentro do atual quadro conjuntural
brasileiro, vem conseguindo galvanizar o interesse
e a colaboração dos agricultores e do Governo
Federal para os projetes regionais afetos à sua
pasta.
Um evidente exemplo disto pode ser visto na
associação do Ministério di3 Irrigação ao projeto
de diversificação da lavoura capixaba, que toma
corpo e já akança alentadoras manifestações de
uma nova ·realidade.
Realidade essa que já indica a possibilidade
de o Estado deOOJr de ser importador de alimentos
básicos - tanto assim que o feijão capixaba,
exemplo ma_is evidente, por sua qualidade, tem
alcançado as melhores cotaÇões nos maiores
mercados de consumo do Sul do País.
Do efetivo entrosamento estabelecido ~ntre o
Governo Federal_ e o Gcyefnó___dõ Estado para
estimular ~ opção agrícola regional, quero ressaltar a visita fel~ ao EspíritO Santo, na última sema~
na~ pelo Seci"etário~Geral do Ministério da Irrigação, José Ribamar Slmas, para ali aCompanhar
o desenvolvimento do_Prograrõa Nacional de Irrigação (Proni), anunciando que, por sOlicitaçao
pessoal do Mi_nistro Vicente Ftalho, também o Ministério das Minas e Energia decidira assodãr~se
ao esforço, reduzindo as tarifas da energia elétrica
destinada à irrigação das lavouras.
Graças a essa ~~:frijugação de esforçOs, Sr. Presidente, o Espírito- santo já conta CQro cerca de
85 mil h~ctares de áree1s irrigadas, área eSsa: qué
deVerá situar"se em
dos 120_ mn hectares
até 1990. Isto implica em c:Hzir-Se que ·a inodernizaçãO da agricultura capixaba passará, dentro
em· pouco, a ser medida por índices de produti~
vidade, capacitando-se não só para o atendimento
da demanda regional de alimentos, mas também
pela exportação dirigida a outras áreas do mercado interno brasileiro, em grau de boa resposta
aos irwe~entos que a admini_straçâ9 federal ali
tem feito.
-
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Outro assunto que me traz à tn'buna:
Inobstante o fato de que há evidentes esforços
do Governo do Estado e dos agricultores para
superar o estado de crise atinge a produção rural,

há fatores externos que praticamente anulam o
desempenho positivo do setor.

Cuido neste momento de retratar a situação
aflitiva em que se encontram mUitos proprietários
rurais do Espírito Santo, -ora--assoberbados por
problemas financeiros decorrentes das altas taxas
de juros bancários praticados atuaJmente e dos.
altos custos dos insumos e das máquinas e irnple--

mentos agrícolas.

Hoje, no Espírito Santo, Srs. Senadores; a cotação das terras pode ser medida pelo tamanho
da dívida de cada proprietário.

Preocupados em ressarcir os crescentes compromissos bancários, os proprietários rurais estão
vendendo suas terras, mas ninguém as compra
em face da conjuntura, atentando para a circuns-

tânia de que os investimentos no campo não são
tão compensadores quanto as aplicações no mercado financeiro.
O resultado disto pode ser avaliado no fato de
que as terras rurais capi:xabas, que no início do
Plano Cruzado, no ano passado, tinham o preço
do alqueire avaliado entre Cz$ 500 mil e Cz_$ 600
mil e agora ninguém as compra por 1/4 desses
valores.

A dramática situação consta dos registras de
compra e venda nos cartórios do interior, onde
também se constata a existência de grande oferta
e de baixfssima procura de terras.
Trata-se, com evidência, de fenômeno que não
pode ficar à margem das atenções do Governo
Federal, cujos esforços para recompore equi~brio
da economia nacional sempre esbarraram na irredutibilidade dos dirigentes do setor financeiro, que
não abrem mão do lucro colossal de seu negócio,
e sempre se mostram pouco receptivos a qualquer providência que implique em redução de
tais lucros.
Como semelhantes dificuldades-não consti1llem "privilégio" dos produtores rurais do Espírito
Santo, é de esperar-se que o Plano Bresser não
relegue à desatenção a necessidade de controlar
também os custos do mercado financeiro.
Tenho dito!
Durante o discurso do Sr. José lgnócio
Ferreira o Sr. Jutllhy Magalhães deixa a cadeira da presidênclt.t que é ocuptJda pelo Sr.
Meira Filho.

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Con·
cedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
OSR.JUfAHY MAGALHÃES (PMDB-BA.
Pronuncia o seguinte discurso_.)_- Sr. Presidente,
Srs. Senadores: - -Ainda pretendo fazer um levantamento global
de minha atuaçâo e minhas propostas à Assembléia Constituinte~ Tenho na verdade, procurado,
incansavelmente, participar deste momento mag~
no do Poder Legislativo, quando este a engrandece nas funções de Poder Constituinte, trazendo
a esta Casa os anseios de justiça de nosso povo.
JustiÇa para a cidadania amordaçada durante séculos de prepotência do Estado. Justiça para os
trabalhadores, anónimos artífices da economia
nacional, justiça para as mulheres e crianças discriminadas pelo preconceito e pela marginaUzação. Justiça para o Nordeste sempre pronto a
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aplaudir aS autoridades centrais e nem por isto
gratificado sequer com o direito à sobrevivência.
Justiça, também, para o Poder Legislativo, a fun
de que alcance, finalmente, a almejada soberania
e independência que o capacita à efetiva fiscalização do Executivo. _Dizia, aJiás, o saudoso Senador Djalrna Marinho que trocaria todas as prerrogativas do Poder Legis1ativo por apenas esta: fiscalizar o Governo! Justiça, enfim, para a causa pública tão conspurcada pelo casuísmo e pelo clientelismo.
Esta questão da Justiça, Sr. Presidente, pareceria uma_n~tórica de comício, não fora a profunda
implicaçãO que tem com a conStrução da legitimidade dos governos. Mesmo em tempos imemoriais, na antigüidade clássica ou nos Reinados Modemos, OU Seja, fora do tempo das democracias
contemporâneas, Os soberanos distinguiam-se
dos tiranos quando eram reconhecidos e respeitados pelos seus povos como exemplares administradores da Justiça. Santo Agostinho, aliás,
também preocupado com os critérios de legitimação dos Reinos perguntava-se: "Qual a diferença
entre um Reino e um banco de ladrões?" E respondia: "O bando de ladrões é um pequeno reino,
mas sem o espírito de Justiça".
Temo, sr. Presidente, que nosso Reino, esquecendo-se desta máxima e perdendo a grande
oportunidade do momento constituinte, entregou-se a uma guerra de todos contra todos, sem
qualquer noção de autoridade pública. Por isto
tenho insistido na tese de;_Qesprivilegiamento. Tenho insistido na busca da Justiça que possa instaurar wn pacto de sobrevivência ao povo brasileiro. Sem fórmuJas rebuscadas, elitilizadas, mas
indo diretamente à ampliação dos direitos da ddadania e utilização do Estado como produtor das
condições materiais para o exercício destes direitos. Não são outros, aliás, os princípios programáticos do meu Partido~ o PMDB, que abracei
com honestidade de propósito confiando em que
seria o caminho de nossa redenção. Tenho procu-

rado-ser-,leal----so----programa -partiàário--e- -às -teses
com as quais me comprometi nas praças públicas
baianas porque elas refletem as exigências de minha consciência e apelo aos integrantes da Comissão de Sistematização para que as tenham
presente no momento _em que se preparam para
entregar ao Plenário da Constituinte o Substitutivo
da C~t~!fã?. _

Art. 12. Dá nova redação ao inciso_VU- d_
- a fim de preservar a vida intima e pessoal
do cidadão.
Art. 12. (XY, letra d) -Suprime a prisão civil
por considerá-la matéria pertinente_ à legis1açâo
ordinária.
Art. 12. (lU, g) -Inclui o alistamento eleitoral
na gratuidade dos atos necessários ao _exercido
da cidadania.
Art. 12. (XIV) -Isenta de emolumentos, custos e tributos na transmissão "causa mortis" os
bens de utilização direta do herdeiro que se constituam sua única fonte de renda.
Art. 12. (XVIetrac)-Elimina-ãquestão-dO
foro privilegiado e juízo de exceção, por considerar
que isto é matéria de legislação específica.
Direitos Soc:ials
Artigos de 13 a 16

Art. 13. (Cap.II)-Dáamãeadotivaodireito
de licença até 90 dias.
Direitos coletivos - Artigo 17
(Inciso V, alínea c) Obriga as organizações de c:lasse a resguardar os direitos constitucionais_ de terceiros em caso de greve.
M 17. Suprime o voto distrita1 e fixa a votação por sistema proporcional aos 487 deputados.
Art. 17.

Partidos Politicos
Artigos 29 • 30

Art. 29. 01, parágrafo I') - Elimina as exigêndas eleitorais mínimas para o financiamentO
dos partidos.
Art. 29 (§ 3 9) -Assegura o mandato na legenda pelo qual foi eleito dos que conseguirem
eleger-se para Câamara ou Senado. Sumprime
outras exigências.

TITULem
Das Garantias Constitucionais
Artigos 31 a 48
Defensorla do Povo
Artigos 43 a 48
Art. 44. Exige votação em separado na C:àmara e Senado para eleição do Defensor do Povo.

TirULOIY
[)()C(!MENTo A

OOE SE REFERE O SR.

JUTAHY MAGALHÃES EM SEU DISCURSO:

EMENDAS DE PLENÁRIO DO SENADoR
JUfAHY MAGALHÃES PARA O PROJETO .

DE CONSTITUIÇÃO (FASE L)
PrlnápJos Fundamentais

!utifJC?'_s de 1' a 11

TirULO O
Dos Direitos e Uberdade Individuais
Artigos de 12 a 30
DlreJtos Individuais
Art. 12. _Acres_cente~se iterO_ I à vida, à existência digna e à integridade física e mental e assegura
às mães solteiras assistência social.
Art 12. Suprime a alínea do item I para ga·
rantir ao nascituro órfão de pai a condição de
filho.

Da Organização do Estado -

Artigo 49 a

95
Urüão -Artigos 52 a 54
Art. 54 (XI) - Define a competência da
União para planeja:r o desenvoMmenfo nacional
respeitando peculiaridades e eliminação das disparidades regionais.
Art 54. Dá redaçáo ao inciso XII letra d, entregando à União o transporte aquaviário dentro
do Território Nacional.
Estados Federados- Artigos 55 a 61

Art. 57 .(IIi)- Integra à competência do Estado
estabelecer diretrizes para ordenação do território
e disciplinar o aproveitamento de recursos naturais.
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Dltotrlto Federal e Territórios
Artigos 69 e 70

Diversos (69, 62 e outros) -Suprime os cargos
de Vice-Presidente, Vic:e-Govemador e Vice-Pre-

feito.
Servidores PúbUcos Civis

tária). Autoriza o _congresso a sustar execução de
programas que não atendem requisitos aprovados peJo LegisJativo.
Arts. 136 a 150. Cria a Auditoria Geral da
República e sua nomeação pelo Presidente do
Senado; prévia aprovação do Congresso.
Executivo

Artigos 85 a 94

Atribulc;ões do Presidente da RepúbUca
Artigo 158

Art. 84. Suprime a proibição de indicação de
parentes para cargos públicos por considerar a
norma casuística.

Art 158 (XII)- Exige prévia aprovação do
Senado Federal para estabelecer, manter, e romper relações com outros países.

TirULO IV

Da Organização dos Poderes e do Sistema
De Governo -Artigos 95 a 229

•

Defensoria PúbUca -Artigo 235
Art. 235. Acescenta incompatibilidade do
Defensor Público com advocaCia particuiàr e eSta.:belecem pagamento dos advogados dativos onde
não houver defensoria. _

Congresso Nacional
Artigos 96 a 98

Art 97 (parágrafo 3') - Estabelecer ó qué>'rum proporcional para eleição de deputados nos
territórios corn o mínimo de 4 representantes por
território.

Abibuiçóes do Congresso Nacional
Artigos 99 a 106

TirQLO VI

Democráticas
- Artigos 236 a 256

Art. 239. 04 nova redação estabelecendo _24
Art. 100. Declara nulos os atas ilegais e tran-"
sações irregulares do Governo, conforme ju)ga-__ horas para o envio ao Col}gresso de mensagem
submetendo-lhe os motivos da decretação do es~
menta do TCU.
tado de sítio.
Senado Federal- Artigo 108
Forças Armadas
Artigos 246 a 251
Art. 108. Exige prévia aprovação pelo Senado do Presidente do BNDES.
Art. ~4ã.~:J'iova redação para o serviço mlli~r
Art. 108.. Exige prévia aprovação do Senado
obrigatório, "ãhrindo-se a opção para defesa da
para nomeação do Secretário da SEST e Tesouro. vida e ~-'::Yiço5omunitário.
Presidente do BNDES, BB, CNEN e Diretores do
Art. 248. Cria serviço civil obrigatório como
BC
alternativa ao _serviço militar.

Rewüões do Congresso NaclonaJ - Artigo
Segurança Pública

Art. 114. Dá redação nova ao§ 5'1, proibindo
a reeleição para cargos _das Mesas do CongfeSso
Nactonal a todos os que tenham ocupado no biênio anterior.
Comissões do Congresso Nadonal
Artigos 115 e 116

Art. 115. Inclui inciso XUI que define como
crime de responsabilidade a recusa de informações ao legisJativo.

Processo Legislativo
Artigo 117 a 119
Art 115. Inclui parágrafo 39 que dá amplos
poderes às Comissões Parlamentares de Inqué-

rito.
-·
Art 118. (IV, parágrafo 2') - A proposta
emenda à Constituição será disclrtlda e votada
em sessão do Congresso Nacio:nal, em dois turnos, com intervalos de 90 dias e aprovada quarido
obtiver 2/3 favoráveis em cada Casa.

ila

Fiscalização -Artigos 136 a 150
Art. 136 (referência)- Seção IX- Capítulo
- Trtulo V- (fiscalização financeira e orçamen-

Artigos 270 e 171
Art 270. Estabelece progressividade ao IR.
Art. 270. Fb(a alíquotas proporcionais e coinddentes_ do IR para rendimentos do trabalho a
pessoas jurídicas e alíquotas progressivas aos ganhos de capital.
Art. 271. Fixa em 5 anos após cessão das
causas da cria..Çáo de impostos _eJrtf®rdlnários a _
supressão destes impostos.
--

Impostos dos Estados e Distrito Federal
Arllgo272

Arl 272. § 79 - Nova redação: em relação
ao imposto de que trata o item lU resoluç:ã_Q do
Senado FEX!~~:al_ esta~lecerá: _ _ .
Art. -272. - Determina que alíquotas rníiúmas
dos Estados e DF sobre operações eXternas não
serão inferiores à 1/3 das operações internas. ~Impostos dos Municípios
Arllgo273

Art 273. (ndui o item ar que dá aos municípios poder de tributar o consumo de combustíveis, lubrificantes, água energia e telecomunicações.
Rep8rlic;ão das Receitas
274 2ao

Arllgcm

Defesa- Civil, Bombeiros, Polícia Rodoviária e
Guardas Florestais,
TirULOVU

Da Tributação e do Orçamento
Artigos 257 a 295
Prlridplos Gerais
Artigos 257 a 263
Art. 257. Dá _c;:omo limite de conftíbulção de
melhoria o custo da obta (total) e o acréscimo
de valor do imóvel {individual).
Art. 260. Entrega aos munic::ípios dos territórios os impostos aJi recolhidos pela União e perteiJi:e:ntes aos j::stados,

_Umltação do PO<Ier de Tributar
Artigos 254 a 269
Art. 265. Ac:resc:Emta ao item U, letra "e" que
isenta de tributação os produtos de consumo po·
pular.
Ar'L 266. Acrescenta como proibição de preferência tributária a redução de alfquatas e isenÇão-de impostos.
-

a

Arl 276. Dá aos municípios 25% da arrecadação "residual".
M 276. Eleva de 25% para 30% da parcela
do ICM destinada aos municípios.
Art.- 277. Destina 5% para aplicações no N/
NE.
Art. 277. DistribuiÇão de 50% de todos os
impostos de competência da Oniáo, sendo 5%
para Norte e Nordeste.
__ , _
Art 277. Destinação do FEDF aos Estados
com renda per caplt.a inferior à média nacional

Arllqo 252

M Cria a Sêg'urança civil integrada por Sema,
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Impostos da União

Da Denfesa do Estado-e daS InstituiçõeS

Estado de Sítio
Artigos 237 a 245
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Orçamentos - Artigos 286 a 295

2gs:;

ExiQe o crédit~ das dotaçÕes orçamentárias da Câmara, Senado e TCU até o 15'?
dia de cada trimestre.
TirULOVDI
Da Ordem Econômlca e flnancelra
Artigos 300 a 331

Art.

lntenrenção do Estado e Regime
de Propriedade
Artigos 300 a 316
Art. 301. Re_çonceitua Empresa Nacional
com contrai~ de capital e centro_ de decisões no
Brasil.
--Art. 303. - Proíbe a extensão de benefícios, priVJ1égios e subvenções às estatais, a menos que
extensíveis ao setor privado.
Art
Abre a participação dos empregados
d@s estatais nos Conselhos de Administração.
Art
Onde couber- Remete à lei ordinária
defmi~o da garimpagem, e faiscação e sua para~
Iisação.
Arl 312. Entrega à lei ordinária definição dos
fundos de exaustão.
Art 313. Entrega à União a exploração e
aproveitamento de recursos naturais nas terras
indigenas e faixas de fronteira.
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Art. 314. Dá prazo para as concessões da
União para lavra de recursos minerais e aproveitamento de potenciais hidráulicos.

Politica Agricola e Refonna Agrária
Artigos 317 a 326

Art. 318. Reforma agrária é objetivo nacional.
A União promoverá desapropriação de áreas improdutivas pagando em dinheiro benfeitorias e

em títulos vintenários attializados a terra nua; n
-discriminação de terras públicas.
Art. 325. Acresce paiágrafo 39, estabelecendo que todas as informações para opera<:lonalização dos preços de garantia sejam divulgados
até seis meses antes do início da safra.
Art. 325. Acrescenta dois parágrafos (3° e 49)
exigindo a apresentação pelo Executivo no início

de cada governo do plano plurianual para o setor
agrícola e o submete a acornpanhamentQ do Con-

gresso.
_
Art. 325. Pesquisa agropecuária: 5% do PIB/
agrícola.

Sistema Financeiro Nadonal
Artigos 327 a 331

Art. 331. Exige 113dasaplicaçõesdosiste:ma
financeiro no NE.

TfrULO IX

Da Ordem Sodal
Artigos 332 a 428
Seguridade Soda!
Artigos 333 a 342
Art 336.

Delimita ainda mais a exclusividade

da seguridade social sobre a folha de salários
proibindo qualquer outra contribuição de respon-

sabi1idade do empregador.
Arts. 336, 337, 487, 488. Assegura o desconto

em folha para o financiamento do Sesc, Senac,
SesieSemll.
Saúde
Artigos 343 a 354
Arts. 343, 344. Defme a saúde como direito
de todos, dever do Estado e obrigação soc:ial da
empresa e profissionais atuantes. Garante poiTti-

cas públicas, "Oferta igualitária de serviços e desti~
nação de 12% de receitas fiscais da União, Esta-

dos e Municípios para saúde, bem como 25%
da cota de previdência.

Arl 346.

Fixa a despesa do sistema de saúde

em 12% do orçamento da União, Estados e Municípios e 25% da arrecadação previdenciária.

Pnovldênda Sodal

Artigos 255 a 362
Art. 356.

Computa o valor do 13' sa1átio no
cálculo dos proventos da aposentadoria.
Art. 358. Suprime a proibição de acumuJaçã.o de aposentadorias até que efetive a unificação
estatutária no art. 482.
Art. 360. Autoriza utilização terapêutica e
científica de tecidos e órgãos de todos os sujeitos
à necrópsia, desde que não se tenham manifestado contra.
Art.
Estabelece que o reajuste das aposentadorias e pensões será iguaJ ao concedido aos
trabalhadores em atividade.
Art.
Iguala proventos dos aposentados com
pessoal da ativa.

AoslotlmdaSodal

Aiügos 363 a 370
Art. 363 (pós) 362: Previdência Social.
Isenta de contribuição previdenclária os aposentados e de outros impostos quando não dispuserem de outra fonte de renda, e assegura a eles
o mesmo nível de remuneração quando em ativi·
dade,
Art. -- Dá aos inválidos renda nunca inferior
ao mínimo.
Art.
Anistia civil aos não registrados.

Educ:8çáo e Cultura:._
Artigos 371 a 394
Arts. 37_2, 373 e 579 - Assegura condições
proflSSionais condignas aos trabalhadores da educação e _estende a gratuidade do ensino fundamental em qualquer idade, aos cursos técnicos,
profissionalizantes, aos deficientes e excepcionais,
incluindo material e alimentação básica.
Art. 383. Exige participação das empresas
com mais de 100 empregados na educação de
seus empregados e filhos,
Arl 365. (após 364) -obriga a prevenção
de deficiência física, sensorial e mental,

Clêoda e Tecnologia
Artigos 395 a 398
Comunicação
Artigos 399 a 405
Melo Ambiente
Artigos 407 a 415

Art. 407, 409 e 413. Cria a Contribuição de
defesa da vida - integra hum único sistema a
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repristinação". E desrespeito às regras do direito
intertemporal.
Art. 479, Suprime o acesso dos professores
adjuntos_ aos quadros de titu1aridade por considerar ã medida injusta e casuísta.
Disposições Transit6rias- Estabelece _a apli·
cação de 3% da receita tributária da_ União para
execução de programa túdrico por vinte anos.
Disposições Transitórias -Destina 20% do
FND aos Municípios segundo população.
Disposições Transitórias- Anistia dos débitos
dos Municípios com a Previdência.
Disposições -Transitórias - Define o âmbito
de aplicação do FIJlSOCial e destina 25% de sua
arrecadação ao FPM.
Disposições Transitórias -Cria a Fundação
Nacional do Trabalhador.
Disposições Transitórias- Dá posse aos ocupantes de lotes urbanos até seu assentamento
defmltivo.
Disposições Transitórias -Eliminação do salárjo eduçação.
Disposições Transitórias - Acréscimo de exigência de atendimento igualitário.
Disposições Transitórias - Destina 23% do
Finsocial e 20% do FND para o FPM e 75% do
Finsocial para Estados e Municípios.
Disposições Transitórias- Ratifica a Declaração Universal dos Direitos da Criança de
20-11-59.

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)- Concedo a palavra ao nobre Senador _Lo_urival Baptista.

O SR- L<XIRIVAL BAP'IlSTA (PFL - SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
O Dia Na.cionaJ de Combate- ao Fumo, transc_orM
rido no dia 29 de agosto passado; foi comemorado, pela segunda vez, no terlitórío nacfonaf, de
acordo com as diretrlzes da lei Federa] n9 7.468,
que o instituiu, promu1gada pelo Presidente José
Samey a 12 de junho de 1986.
_
Em Bras1Iia, o "Grupo Assessor para o Controle
do Tabagismo no Brasil", que tenho a honra de
presidir, promoveu o lançamento da publicação
Fanúlla- Menor -Idoso
"Tabagismo e Saúde -Informações para os ProArtigos 416 a 423
fissionais da Saúde", de autoria do renomado médico e professor José Rosemberg - trabalho da
Art 419. ltemll-Acrescentaparágrafoestamais alta categoria científica, caracterizado, ao
belecendo que a cidadanie1 terá o direito de fisc::alimesmo tempo, pela sua natureza pragmática e
zaçãõ dO_$ órgãos de atendimento a rne:nores com
excepcioilaJ destinação de utilidade.
autorização judicial.
A solenidade, ·realizada no Ministério da Saúde,
Art 422. Define-se o idoso e as garantias asfoi presidida pelo Ministro Roberto Santos que,
seguradas pelo Estado.
na oportunidade, assinou a Portaria n9 428/GM,.
fndlos
proibindo o vício de fumar no edificio sede e no
Artigos 424 a 428
anexo, respectivas salas d_e _l:fab_<Rho e dependências, bem como nos ônibus que transportam o's
TÍTULO X
funcionários do Ministério.
- Dtsposlç6esl'ransltórlas
De agora em diante, proibido, drasticamente,
Artigo 429 em diante
o consumo de cigarros, os setvidores que porventura quiserem fumar, terão que procurar os dois
Art. 439. Emenda supressiva de todo item I
ambientes específicos para fumantes, denominae expressão Santa c~ do caput e do § 29
dos "fumódromos" ~isto é:,_locais apropriados
Art. 440. Cria corrUssão de redivisão territorial para, no prazo de_ 180 dias da promulgação
para os viciados.
Além disso, foi inaugurada uma exposição de
da Constituição, en_caminhar proposta de redivi- _
são do Pais ao Congresso Nacional.
material educativO ã.iltitab8gico, no saguão do MiArt. 461. Estabelece entrada em vigor dos
nistério da Saúde, junto à biblioteca, aberta ao
novos critérios de transferência a Estados e Muni~
público e iniciada, em rede nacional de televisão,
ópios o dia )9 de jan/8&
uina campanha publicitária alertando a popu1a-Art. 478. Suprime o dlsciplinamento de apoção a respeito da poluição ambiental, decorrente
sentadorias passadas sob o argumento de "pouca
do excessivo consumo de cigarros. O ftlme mosquestão da segurança ambiental considerando-.~
dever do Estado e das empresas e obrigação de
cidadania. Remete à lei complementar.
Art. 408. (VIU). Inclui entre os parâmetros de
informação sobre meio amblente informações sobre projetas com impacto ambiental.
Art. 409. Define bacias hidrográficas, florestas nativas e reservas etnográficas como patri·
mônlo nacional estratégico, cujo uso reger-se-á
pela lei de forma a preservar os ecossistemas.
Art. 416.417. União estável.
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tra as dificuldades e perigos pelos quais passam
os nãcrfumantes -

aqueles que muitas vezes

são obrigados a respirar ar contaminado pela fumaça dlss_eminada nos recintos fechados e transportes c::Oietivos.
_
. .,
Está previsto, igualmente, a partir de meados
de setembro, q_ lançamento de um;;~ Campanha
educativa e cW.tural antitabágic8, atfàVés das rádloemíssoras.
Os Ministros de Estado, Jorge Bomhausen, da
Educação, e Raphael de Almeida Magalhães, da

Previdência Social, fizeram-se representar na solenidade- fato auspicioso que evidencia: a integra-ção desses dois Ministérios na grande mobilização

que visa erradicar o flagelo tabágico, a curto prazo,
em todo o território nacional.

A ampla e calorosa ressonância do "Dia Nacional de Combate ao Fumo", a julgar pelos êxitos
incontestáveis das comemorações desenroladas
não somente em Brasília, como em todo o Pais,
é sintomática da excelente receptividade e do

crescente apoio popular que as iniciativas e realizações do Grupo Assessor para o Controle do
Tabagismo no Brasil vem recebendo.
Ao regjstrar nos Anais do Senado Federal o
alto significado educativo __e q brilhantismo_das
comemorações do segundo "Dia Nacional de
Combate ao Fumo", requeiro a incorporação ao
texto deste meu conciso pronunciamento, dos
seguintes documentos:
19) o discurso que proferi a propósito da publi·
c:ação ''Tabagismo e Saúde- Informação para
Profissionais de Saúde:', bem como o texto de&se
magnífico trabalho do Professor José Rosembf!rg;
29 ) a contribuição do Ministério da Saúde intitulada .. Decisão Histórica no Campo da Saúde e
da Educação (29 de Agosto: Dia Nacional de
Combate ao Fumo);
39) a Portaria ~ 428-GM, do Ministro Roberto
Santos.
São estas, em reswno, as considerações que
me pareceram oportunas tecer, neste momento,
à margem das comemorações do Dia Nacional
de Combate ao Fumo_.
Desejaria agora enaltecer, mais uma vez, o patriotismo do eminente Ministro da Saúde, Profes-sor Roberto Santos, pela excepcional competência e pela rara coragem que vem demonstrando,
ao apoiar, no limite das possibilidades do Ministério da Saúde, as iniciativas do Grupo Assessor
para Controle do Tabagismo no Brasil.
Ninguém melhor que o Ministro Roberto Santos, como médico e professor universitário, conhece a extrema periculosidade das doenças tabaco-associadas.
_ _
Esta é uma das razões pelas quais vem demonstrando extraordinária combatividade no
concernente a solução dos problemas de prevenção e controle das mencionadas doenças. _
A portaria que assinou, proibindo fwnar nas
salas de trabalho, demais dependências e ônibus
do Ministério é um exemplo digno de ser imitado
pelos órgãos da administração pública
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.

LOGRJVAL BAPJTSTA EM SEU DISC(JRSO:
Pronunciamento feito no Ministério da Saúde,
por ocasião das comemorações do Pia Nacional
do Combate ao Fumo, pelo Senador Lourival
Baptista.
..
No conjunto dos eventos programados pelo
Ministêrio da Saúde para comemorar o Dia ~cio-
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Extrapolando, para o Brasil, esses e outros danal de Combate ao Fumo, que transcorre a 29
doS,lazendo-se o ajuste de ide~des, estima~se que
de agosto de cada ano em virtude da Lei Federal
n"' 7 ASB, promuJgada pelo Presidente José Samey
ocoi_rem, pai-ano, algo em tomo de 100_ mil mor·
tes_ devidaS ao tabagismo para 33 milliões de_~
a 12 de junho de 1986-çlesejo assinalar() lançamWiteS":
-··
mento da publicaçãO 'Tabagismo Saúde -:
Desde a pubfk:aÇáO do seuJlvro clássico e pío-Informação para Profissionais da Saúde" nesta
neiro, _em 1981, em São Paulo,_ intitulado 'Taba~
solenidade, como um acontecimento sumamente
gisrrio: SEdo_ ProPl~m_a <;le Saúde Pública'' que
relevante.
o Porfessor José_ RoSemberg prossegue, sem_ inCumpro o--dever de es<;:larecer que essa iniCiaterrUpção, pes(Juisando os problemas gerados
tiva do Grupo Assessor para o Cõntrole do Tabapelo tabagismo, na multiplicidade de seus aspecgismo no Brasil, que tenho a honra de presidir,
tos, alertruJdo e conscientizando governos, insti~
constitui uma das mais expressivas demonstratuições, ãUtoridades e a opiníão pública, em geral,
ções do desempenho desse órgão, institufdo a
Pata o fato insofismável de que o tabagjsmo 16 de setembro de 1985, na estrutura técnica
conJolme advertiu {)rganizaç:ão Mundial de Saú~
do Ministério da Saúde, pela Portaria n 9 655, do
de (OMS) ~·é ;;~_ m~ior -cal,lsa isolaâã e evitável de
então MinistrO Carfoà- Sant'Anna, e que o atual
doença e morte rtO ~urldo ocidental". ·
Ministro Roberto Santos vem Prestigiando com
O flagelo tabágico e suas conseqüências se
o seu integral apoio, proporclorumdo-lhe colidições favoráveis e recursos imprescindíveis ao ~u
transformarám, indiscutivelmérite, em uma das
maiores ameaças à saüde pública, assumindo dieficiente funcionamento.
''Tabagismo e Saúde - Informação para Vro- . mensões epldêmicas; tanto rios países desenvolvidos como nas rntçõe:v:nais ~asadas, m~os
fissionais da Saúde", c:oncretiza uma magnífica
pelOs quais atualmente, 64 nações resolveram en·
e oportuna contribuição do Professor Doutor José
Rosemberg que merece ser enaltedda, não so- - frentar essa amea:Ç:a, com providências legisla·
mente do ponto de vista educativo e cuJtural cotivas e programas educativos espedficos, objeti~
varido_ combater a pandemia tabáglca
mo, sobretudo,_em ft.mção de sua des:fulação de
excepcional utHidade, fundamentalmente pragNeste sentido, as direbizes que o -Grupo Asses-sor vem propondo, através do Mirústério da Saúmátiça e ol?jetiva.
O autor desse trabalho, ProfessOr José Rosem~ de, com a finalidade de interditar e suprimir o
abuso do fumo cOiilO agente multitóxico, em reberg, insigne titular de Tisiologia da PUC/SP, UvredO<::ente da UFRJ e da FM-R.J, é também um
cintos fechadQs_e._loçª--is públicos têm-se funda·
rrieritado -=. a ·eXeniplo das recomendações da
dos peritos em tubercul()Se da Organização MunOfgailizelç:ãO" Mundial de Saúde (OMS) e da: legisdial de Saúde (OMS), internacionalmente consalação -Xi_g_ente nos países _que resolveram, de fato,
grado como pesquisador, cientista e médico.
erradicar O flagelo tabágico,. no_s seguintes con·
A publicação recém-editada, e agora divulgada,
ceitas básicos:
.: - -tem o- imenso valor científico de condensar os
conhecimentos acumulados nos últimos 30 anos.
~) deDatureza médtco-dentíftca:
ac~rca da periculosidade do flagelo tabágico; e
Comprovando e difundindo a evidência cada vez ·
da insidiosa ação do funlo sobre a saúde, contri~
mciior dos riscos p~ra a saúde qUe sofrem- Cl$ fumantes passivos;
buindo, destarte, para prevenção das doenças tabaco-associadas.
b) conceito juridlco:
V~ndo garantir aos não-fumantes, que sã_o_rné)ioConforme acentuou a Doutora Ma[ja Cioretti
rla, o direito de respirar ar isentO de poluição tabáPereira Fonseca, Secretária Executiva do Progragica, nos locais de trabalho e locais públicos;
ma Nacional de Combate ao Fumo que o Grupo
c) postulados ecológicos:
Assessor para o Controle do Tabagismo no Brasil
lutando por medidas ailtipolúidoras nas indústrias
vem executando, a publicação visa, ~ primeiro
e nos _ambientes, em gera].
lugar, subsidiar a ação educativa dos profiSsionais
Arrte~~9e e_ncerrar estas singelas CQ_nsiderações
de saúde junto a seus clientes e a comLID_idade,
p'âfei:e:'lile impOrtante assinalar que o Professor
e, em segundo, mudã.r o seu -comportamento
JoSé Rosemberg fundamentou e eruiqueceu o
quanto ao Vicio de fumar.
seü notável trabalho com uma incomparável seleComo se vê, estamos, diante de mais wn inesti~
ção de J 00 referências bibliográficas, resumindo
rnável serviço prestado à saúde do povo brasileiro
~ ·pesquisas e contribuiç.ões rn~s impo~ntes
pelo infatigável professor José Rosemberg mestre querido de todos nós - , cujos trabalhos_ da literatura científica sob~;e o tabagismo, levadas
a efeito pelos médicos, cientistas, pesquisadores
anteriores, amplamente conhecidos e aplaudidos,
e professores universitários, que n:os laboratórios,
consolidaram, dentro e fora do Pafs, sua lúcida
hospitais, universidades, instituições especializae incontestável liderança no concernente ao diagdas e na Orgànização Mundial de Saúde (OMS)
nóstico e tratamento das trágicas conseqüências
se téfn dedicado ao estudo e solução .desses proprovoc:adas pelo vício de fumar, e à erradicação
blemas.
do flagelo tabágico.
Na qualidade de Presidente do "GruPo Assessor
A fim de que se possa melhor avaJiar as dimenpara o Controle do Tabagismo _no. Brasil'' feJicit9J_ _
sões dessa luta sem tréguas, convém relembrar
duplamente, o Professor José Rosemberg - tanalguns dados estarrecedores de uma das suas
to pelo valor exponencial da pesquisa sobre Tabapesquisas:
co e Saúde, dedicada {!,PS profissionais da saúde,
"~Calcula-se que o tabagismo é respofiSável
como pela alta categoria do seu incomparável
por 1 a 1 milhão e meio de óbitos prematuros,
desempenho no Grupo Assessor. Dirijo-me, da
anualmente, em todo o mundo. Nos Estados Unimesma maneira, aos demais membros desse ór·
dos da América ·ocorrem 300 mi( mortes anuais
gão técnico do Minist~rlo da S~lJ.dft, _congr~tu·
para 54 milhões çle fumantes.
!ando-me com esli8 plêiade de ilustres bra.sileiros
·Na --lilQ:Iaterra- sáo- regiStradas 100 nlil mortes
pelos bons resultados dos trabalhos até: agora
realizados, e enviando-lhes ~a m~nsagem de
para 28 milhões de tabagistas.
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confiança no pleno êxitO do Programa Nacional
de CentroU~ -do Tabagismo.--- - Parece-me justo felicitar o eminente Professor
Roberto Santos, cuja brilhante trajetória no· cenário nacional confirma os atributos de s~ invulgar
personalidade - talento, excepcional cultura, capacidade empreendedora e exemplar probidade.
Ministro de Cstado que se engajou, com entusiasmo e energia, no combate sem tréguas ao
tabagismo, transmitimos ao ProfesSor Roberto
Santos e à sua bri1hante equipe- dentre os quais
destaco o Dr. Ronei Edmar Ribeiro - Secretádo-Geral do Minlstério e b_ meu eStimado colega

e amigo professor Ocero Adolfo da Silva, Chefe
de Gabínete do-Ministro- as congrafu1ações do
Grupo~Assessor.

Também se integram na campanha antitabágica os ilustres Ministros Jorge Bomhausen, da
Educe:Ção, e Raphalel de Almeida Magalhães, da
Previdência e Assistência Soctal. - fato auspicioso, digno de registro especial. _
Finalmente, em nome df todos ·os_ ç:ompanhei~
ros da grande mobilização nacional contra o vído
de fumar, e na certeza de interpretar os sentimentos de gratidão e iriestrita solidariedade do
povo brasileiro, envio ao Presidente Jose Same:Y
calorosos aplausos pelo permanente apoio que
tem proporcionado ao Grupo AssesS'or para o
COntrole do_ Tabagismo no Brasil
t: de justiça ressaltar que a compreensão, o
entusiasmo, os recursos e o prestígio que o eminente Chefe da Nação vem concedendo_ao Ministério da Saúde, no território nacional, Viabilizaram
a possibilidade do Brasil se_ libertar do tabagismo
a curto prazo, melhorando, destarte, as condições
de saóde, vida e bem-estar do povo brasileiro.
Portaria n• 428/GM

Em 28 de agosto de 1987
O Ministro de Estado dã &iúd_e, no Uso de sUàs

atribuições, e considerando;
-os riscos cientifiamente demonstrados para
a saúde e para o bem-estar social, os quais decorrem da exposição à poluição tabágica;
- o resultado de recente pesquisa fe[ta no âmbito da instituição, o que permite afirm<tr (Jue mais
da metade dos servidores são não-fumantes, devendo, desta fonna, ter assegurados os direitos
de proteger sua saóde dos maleficios do hábito
de fumar;
- o reconhecimento_ do direito _a respirar ar
puro a que todos fazem jus.
Resolve:
__ _ ___
_
1. Determinar que o Programa Nacional de
Combate ao FUmo;-Pertetfc"ente à Secretaria Nacional de Programas Especiais de Saúde, e a
Coordenadoria de ComUnicação Social orientem
os funcionários do Ministério, através de normas,
sobre os riscos a que estão expostos,_ decorrentes
da poluição tabágica, tanto os fumantes quanto
os nãc;;.fumantes.
_
2. -Coibir O at6 de ft.irmif 'n~- sãias de trabalho
e nas demais dependências do Ministério;
3. Estabelecer a criação de- dois- arnbientesesp~íficos para fumantes (fumódrornos), por andar, no edificio-sede e no anexo. __
4. Obstar a continuação do uso_- de produtos
derivados do tabaco nas dependênCias do Minis~
tério da Saóde e nos ônibuS que transportam seus
funcionários~ exceto nos. loCais designados no
item 3 desta Portaria.
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5. Preconizar o estímulo à auto-disciplina dos
seM9ores _9.9 Ministério, na rigorosa observância
dos tennos da presente Portaria. -Roberto A·
guelra Santos.
MINISTÉRIO DA SAÚDE
GRUPO ASSESSOR PARA O
CONTROLE DO TABAGISMO NO BRASIL
SECRErARlA NACIONAL DE
PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE

dades de agrotóxicos, comprometendo ainda
mais o meio ambiente;
- econôrp:i<:o, porque, em primeiro lugar, o
volume de Imposto sobre Produtos Industrializados (!PI), recolhido aos cofre_s públicos, oriundo
da venda de cigarros, adquiriu, em nosso País,
tal importância que vem a dificultar as decisões
·govematrfentats de controle do tabagismo. Em
segundo, há um efetivo comprometimento dos
ganhos com os impostos arre<:adados, em vista
TABAGISMO E SAÚDE
do elevado custo do tratamento das doenças tabaco-associadas, que sobrecarregam o sistema de
lnfonnação para proft.Sslonais
saúde, e da perda precoce da produtividade do
de Saúde
fumante, seja por doença, absenteísmo ou morte
Relator:
prematura;
Josê RoSemberg
--:-_cultural, porque o fumo é colocado, hoje,
corno wn hábitO QUe facilita a vida social do indivíBrasília
duo, sendo apresentado até mesmo com sinóniCentro de Documentação do Ministério da Saúde
mO de charme e beleza e passado de uma geraçã.o
1987
à outra, sem grandes discussões ou restrições.
Em vista do exposto, é óbvio que a intervenção
neste agravo à saúde, para que as ações de controle sejam eficazes, deve levar em c_onta os distin·
SI1MÁRIO
tos aspectos envolvidos.
Apresentação
O Programa Nacional de Combate ao Fumo
(PliCF) inicia, com a publicação deste texto, suá
1. Dados demonstrativos dos malefidos do
atividade de divulgação de informações sobre o
tabagismo .................................---~-- ..----·...... ...;.... vfdb -ae fumar dirigida aos profissionais de saúde,
2.
Mecanismos de ação do fumo. Incidência
uma vez que a correta orientação destes profissio.
_das principais doenças tabaco-associados .•
nals
e sua póstura influenciam de maneira signifi2.1. Bronquite crónica e enfLSema ..............
cativa o comportamento da população.
22. Câncer do pulmão ...................................
Implantado em 1986, o Programa Nacional de
2.3. Câncer de oub:.:)s_localizações ..............
Combate ao Fumo - (PNCF) assessorado pelo
2.4. Sistema cardiocirculatório ....................
GrUPo AsseSsor para o Controle do- Tabagismo
3._ Aumento da mortalidade global nos funo Brasil (GACT) - é resultado de uma ação
mantes ........................................................................... ..
conjunta da Divisão Nacional d~ Pneumologia Sa~
4. lnteração do fumo com poluentes ocupanitária e da Divisão Nacional de Doenças Crónicoclonais ............................................................................. ~-- Degenerativas, do Ministério da Saúde, e, através
. 5. --Interferência do fumo na farinaCologia das
de ações informativas, educativas, económicas e
drogas ..................................................................- -..·legisJativas, tem por objetivo intervir na epidemia
6. Tabagismo na mu1her .......... .,. .........................
tabágica em franca ascensão no Pais, contijbuin·
6.1. Menopausa. Uso de anovulatórios
do, assim, para a prevenção das doenças tabacoorais ........................................................_ .._____ _
associadas e os riscos específicos que este vício
62. Gravidez ................................................. ..
representa para a gestante e, conseqüentemente,
7. Poluição tabágica ambiental. Fumantes ino feto.
voluntáriOS .....................................................- ..
Est.;,. publícação sintetiza o conhecimento cien7.1. Poluiçãoambientalpelocigarro ....... .
tífico acumulado nos últimos 30 anos acerca da
7.2. Crianças fumantes passivas .............. .
ação do fumo sobre a saúde e visa, em primeiro
7 .3~ Adultos fumantes involuntários ....... ..
lugar, subsidiar a açáo educativa dos profissionais
8. Tabagismo -problema de saúde públide saúd~ junto_ a seus clientes e a_ C(Jmunidade
ca ..,,__
........______ _....-...........
iin seguitâó;-ifSUâar o seu comportamento
9. A contribuição do profissional de saúde .....
quanto- ao vício de fumar.- Maria Goretti Pe1O. Referências bibliográficas .......................... ..
reira Fonseca, Secretária Executiva: Programa
Nacional de Combate ao Fumo; Grupo Assessor
APREsENTAÇÃO
para o Controle do Tabagismo no Brasil.
O objetivá deste trabalho é propiciar aos profisO tabagismo constitui-se, hoje, em sério problesionais de saúde informações sobre os efeitos
ma de saúde pública porque, comprovadamente,
nocivos que o vício de fumar traz para a saúde.
afeta a saúde dos fumantes, bem como a das
Pelas limitações necessárias à extensão desta pU:.
pessoas que com eles convivem em ambientes
blicação, somente os dados mais frisantes são
poluídos pela fumaça do tabaco.
citados, de forma Sucin~-e as referênCiãs biblioAlém desse, vários outros aspectos devem ser
gráficas estão restritas aos relatórios e artigos que
_ igualmente lembrados e discutidos pois o_ uso
de forma mais díreta e aBrangente documentam
do tabaco é, também, um problema ecológico,
as informações aqu~ expostas.
e<:onômico e cultural:
-ecológico; porque o uso do tabaco ~-a maior 1. DADOS DEMONSTRATIVOS DOS
causa de poluição doméstica na atualídade, seMALEFfOOS DO TABAGISMO
- gundo dados da Organização Mundial da Saúde.
Além disso, é uma das mais importantes causas
AcumUlaram-se até hoje mais de 50 mil traba·
de desertificação, já que é preciso se queimar
lhos sobre o tabagismo, todos, sem discrepâncias,
uma árvore, utilizada na cura da folha do tabaco,
comprovando, em seu campo de estudo, os efeipara cada 300 cigarros-produzidos, e na plantação
tos deletérios do fumo sobre a saúde, embasados
faz-se necessário o êmprego de Qrarides quantinas modernas técnicas de investigação biomé-
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dica, laboratorial, experimenta], clínica e epide-
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mentando a secreção de mtJcp e causando modificação
Dos documentos de maior impacto e que dão
da função ciliar, desaparecimento dos cílios, meconhecimento dos efeitos nocivos_ do tabagismo, _ taplasias e estratificação do epitélio e fibrose, alte·
destacam-se os relatórios de Hammond e Horn,
rações caracteristicaS da bronquite. t comum o
de 1954<76>, nos Estados Qnidos, patrocinado pela aumento do nómero dos macrófagos alveolares
Americam Cancer Society; do R~ College _of
que, todavia, apresentam bioatividade prejudicaPhysi~iMS, na In_glaterra, de 1962n >;e o de Tefiy,
da.
.
de 1964 e~'. que reunia dados de mais de 7
A sede principal dessas alterações, com maio-mil publicações científicas _e se tomou o priryteiro
res repe~ussões funcionais, são as pequenas vias
pronunciamento ofida1 dQ Departamento de Saó~
aéreas, pois os fenômenos obstrutivas desencade, Educação e Bem-Estar dos _Estado~ {)nldos.
deados pelo estreitamento da luz dÕs bronquíolos
Entre as dezenas de estudo:; prospectivos reali· e pela d_eficiência do transporte mucociliar, oferezados nos Estados_ Unidosm,74,7ti, as r 77.too,t49,
cem ~stência ao_ fluxo aér~ expiratório, com
tro,tBtl, Ínglaterra(!it,52~~.t5_6l, Canad_á!2t,5TJ- Sué':'
aprisionamento do ar alveolar, provocando distenda< 31 >,Japão' 46>, salienta-se o realizado em 34.000- são dos alvéolos e ruptura dos seotos, caracterizando 0 enfisema (16,17,19. JB.46.121.n~.134.t46) _
médicos brltânicosl5 1 ~3 l, c.om 25 anos de duração, e o patrodonado pela Ameriéàn Cancer SoO fumo também prÕduz o enfisema atravéS
ciecy(73), eil.globan9o 1.079.000 pessoas de 25 Esdo desequilíbrio do sistema enzimático no pultados norte-americanos, com 13 anos de segui· mão. A elastina é a principal matriz da histoarmenta,
quitetura pulmonar e é destruida pela elastese,
Os estudos prospectivas totaUzam mais de 20 cuja principal fonte são os neutrómos polimorfo..
milhões _de anos-pessoa. Os dados por eles fome-_
nucleares. Esta, por sua vez, é inibida pela enzima
tidos e pelas demais investigações eptdemiolóalfa-1-antiprotease. Quando das des-truições
gicas demonstram, em síntese, que o tabagismo
eventuais, a elastina é neoformada por meio ·de
é responsável por 75% dos casos c{e bronquite outra enzima, a lisil-oxidase. O fumo ativa os ma·
c:rônlca; 80% dos casos de enfisema pulmonar;
crófagos que passam, então, a atrair os leucócitos
80% dos casos de câncer do pulmão e 25% dos
para os lóbulos pulmonares, aumentando, assim,
casos de infarto do mfocárdío. Essas doenças
a quantidade de ela$_se. Por outro lado, através
sào denominadas tabaco-assocíaàa$, já que,-em - de seus oxidantes, o fumo inativa a alfa. 1-anticada grupo de cinco pessoas atingidas por qualprotease, deixando a elastase com campo livre
quer uma das três primeiras, quatro são fumantes.
para atuar. Em síntese, pelo desequilíbrio enzimáOs fumantes, em confronto com os que nunca
tico que produz, o fumo causa o enfisema agindo
fumaram, têm um risco de 100% a 800% a mais
por três vias: aumentando e elastase, inativando
(às veu:s, ainda maior) de contrair iqfecçõe~ respia alfa-1-antiprotease e dificultando a neoformaratórias bacterianas e viróticas agudos ~ crónicas;
ção da elastina(46.9'· 165l Sabe-se que a tosse e
câncer de boca, laringe, esófago, ~ncreas, rim
a expectoração constumam aumentar de-incidêne bexiga-, doenças circulatórias como arteriosclecia com o correr da idade, mas, nos tabagistas,
rose, aneurisma da aorta, acidentes vasculares
esses sintomas, surgem em bem maior proporcerebrais, trombangiite obliterante e distúrbios em
ção e bem mais precocemente(too>, sendo uma
vários órgãos.
_____
___ _
manifestação passível de se instalar mesmo em
Os riscos de surgimento desses processos têm
jovens fUmahtest 27 ), adoJecentes e escolares,
relação dose-resposta, isto é, são díretamente
quando consomem cigarros(22,B?)
condicionados pela quantidade de cigarros con~ _
As alteraçÕes mOrfológicas e funcionais das pesumidos e tempo de tabagismo.
quenas 'vias. aéreas, antes mesmO da exteriori2. _MECANISMO DE AÇÃO DO FUMO'
zação de_ sint.Q_!llãs, influem desfavoravelmente
INODJ::NCIA DAS PRINCIPAIS DOENÇAS
nas provas funcionais respiratôrias(J 9). Estudos
TABAC~OCIADAS
lon-gitudinais de largas coortes, como os realizados na lnglaterra(63l e Frãnça( 104>, coo:>~taram que
A nicotina é a causadora da dependência. Atua
os valore_s funcionais, que declinam regular e condiretamente sobre o sistema nervQso c_entral,
tinuamente ao longo de toda a vida, sofrem declíagindo também sobre as cêlllfas dos glângllos
nio antecipado e aprofundado nos fumantes, de
simpáticos e parassimpátlcos. Além desse alc_a·
ac-ordo ç::_om_Q grau de enfisema ínstaiado.
lóide, são identificados do fumo 4.72.0 elementos
Xinpl~ revisÕes ·apontam e comprOvam o cidistnbuídos em 14 funções C}l.límlcas1 ~~>. Esse sogarro"como o maior resp(.msáve~elos valores
matório faz com que o cigarro lese o organismo
anormais da função ventilatóriat42• •
por diversos mecanismos. Oesses, os principais
serão resumidos a seguir, frisando-se que nesse
_A. ~osiçâo à poluição atmosférica das cidadestrabalho serão abordadas apenas as doenças ta·
in.Q:iJ.$fi.iªis~ aos poluen~ profissionais e outros
baco-associadas de maior importância epidemiofatores, como os constitucionais e Tnfecções interlógica.
correntes, contribuem para essá ocorrênciã~orn
apenas 10% ~a.20%, quando cotejados com o
2-1- Bronquite crônlca e enflsema
cigarros. conforme fiçou demon_strado em análiAldeídos, cetonas, ácidos diver-sos, álcoois e
ses logfsffC_~s tnó1tiplas e regressivas(4 6.Bo>.
amónia provocam inflamação continua doS br?>-_
A conjugação de estl.ldos clínicos e anatomoP:aquios e hipertrofia das glândulas mucíparas, au~ tológicos, por longos períodos, revelou que a ruptura dos septos alveolares e outras _injórias tissulares do pulmão têm estreita relação com o número de cigarros consumidos por dia<1 6). E mais,
(")Fumo é aqui entendido como a fum11ça do dgarro. Por extel'l·
o achado necroscópico de_ enfis.ema é infreqüente
são, o termo cigarro é tmpreg!ldo como sinOnimo de tabagismo.
nos que nunca fumaram, ao passo que é enconOlaiuteis ·e cii.C111mbos slo pói.JcõS Usadas cm no$50 melo e
tr~do em mais de ~% dos _fumantes com m<Jis
est4o longe de ter a .slgninc11çbo epldemlo16glcll!lpresentad!l pelo
de quarenta anos de idade.
dgano.
miológica.
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traro se encon1::rar um pulrn~o indene de enfi~ _
sema, mesmo moderado, entre fumantes de 20
e mais ci_garros diários0 7l.

__
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Os 8 maiores estudos prospectivas confirmam
unanimemente a estreita correlação existente en·
tre a mortalidade por doenç~ pulmonar obstrutiva
crônica e o consumo de cigarros. Em um de-lesn50J, a mortalidade por enfisema pu1monar entre.os 56_e 75 anos_ d,~ ldac;l.e foi. de _c~rca de
40!1 00.000, atingindo 43_0/1 00.000 nos fumantes

(gráfico

I ).

Nos ex-fumantes, a deterioração morfológica
e fundam~! pulmonar se estabilíza e, não sendo
muito ayançada, pode regredir parcial ou completamente, juntamente com os demais si_ntomas
clínicos. O enfisema, porém, em qualquer grau,
é irreversível.

2.2. Câncer do pulmão
O fumo contém mais de 60 substância~ carcinogênicasl43), das quais se destaca a famíl_ia dos
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (que,
com outros componentes. constitui o alcatrão).
Seus maiores representantes são o benzopireno
e .o grupo das aminas aromáticas, dentre o quaJ
existe urna das mais potentes s~stâ_ndas oncogênlcas: a nomitrosornina. Junte-se a esse elenco
o formalacetaldeido, o arsênico, o níquel, o cádmio e outros elementos que agem como co-carcinÇ)gênicos143). Existem &incia os chamados oncoi·
niciadores (reação de dienos), Os onco-acelera·
dores (exrnplo: N-alkilcarbozóis) e_ os_ onco-pro-môtores (exemplo: N~alkilaminofenóis), os quais
concorrem para o desenvolvimento do processo
carcioogênico(43• _65 ).
_
•
O fumo contém ainda elementos radioativos.
tais como ci carbono 14 e o polónio 210. Os
alfa-emissores desse óltimo çQncentrarn-_se, de
preferência, na bifurcação dos Qrônquios. Um fumante de_30_cigarrós por dia re_ç-ebe,_por ano,
uma irradiação equivalante a 8.000 rimts, ou_seja,
o equivalente à dose superficial causada por cerca
de JOO. radiografiasll 68>.
Nos fumantes há aumento .de produção da hidroxilase aril-hidrocarboneto, enzima que decom-

\
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põe os hidrocarbonetos em ep6xidos, de mais
elevada ação oncogênica<30). Encontram-se também modificações cromossômicas que_ resultam
em injúrias do DNA (aberrações grosseiras) e tr~

cas de cromátides irmãs{66• 11 ~. ~egistram-se ainda na urina, concentrações significantes de subs-

tâncias mutagênicas091 ) derivadas de benzopireno nitrosaminas, a1fa-emissores e outros componentes. Por outro lado, o cigarro diminui a atividade dos linfócitos d'r!:Jth>dçQs.{_kiU_ers ceUs), destrutores das células cancerosas(611 • Nos brônquios
dos fumantes ocorrem metaplasias escamosas,
atipias nucleares e o c:-a_rcinoma in situ, lesões
precursoras do câncer. Nos consumidores de 10
a 40 cigarros diários, os dois primeiros desses

I'

li'I

achad_os histopatológicos surgem, respectivamente, em 80% e 90% dos casos e o último,
em 11% e 70% ll 3l. Comprende~se, portanto, o
alto poder cancerigeno do cigarro.
Nos paises com estatísticas vitais fidedignas,
o número de casos de c:âncer de pulmão aumen~
tou dramaticamente, seguindo a introdução e o
desenvolvimento da epidemia tabágica. Essa tendência, agora também está se verificando nos
países em desenvolvimentoU 3 8. 154 ).
É sempre importante lembrar que quanto
maior núniero de anos de tabagismo, mais elevada é a morta~dade pelo câncer de pulmão. Quanto mais cedo se começa a fumar, mator esse
risco._
Nos 8 grandes estudos prospectivas citados
anteriormente, a morta1Idade por câncer de pu!mão foi de3,76 a 14,00 Vezes maior nos fumantesdo que nos não-fumant_es, ou seja, respectivamente, 276% a 1300% a mais. A relação doseresposta ficou evidente. Assim, por exemplo, na
investigação da American Cancer Sodety<73• 76\
o cotejo com os não-fumantes revelou que, nos
tabaglstas consumidores de 1 ~ 9, 10 a 19, 20
a 39, e 40 e mais cigarros por dia, o cân~r broncogênico incidiu, respectivamente, em 362%,
762%, 1369% e 1.771% a rn~is (gráfico 2).Já
o estudo prospectivo realizado entre veteranos
norte-americanos<s., 100• 1~. consignou que oS ini·
ciados no tabagismo com 25 ou mais anos de
idade-, com 20-24, com 15-19 e -cóiTúT.ienos de
15 anos, em confronto com os nao-fumantes,
apresentaram mortalidade, respectivamente, de
420%, 850%, 1.340% e 1.770% a mais (gráfico
2).
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Nos fumantes que abandonam o dgarro, o risco de câncer broncogênicos diminui acentuadamente nos primeiros 1O anos após cessado o
fumo para, aos 20 anos, se igualar aos que nunca
fumaram. Todavia, alguns estudos e especialmente o realizado entre os médicos ingleses revelaram que, ao cabo de 20 anos, a incidência desse
tipo de câncer nos ex-fuma_nte_s ainda se situa
em torno do dobro da dos não-fumantes. No
maior estudo citado(73• 7 Bl, apuroU~se cjué Ílos exfumantes, em comparação com aqUeles que nunca fumaram, a mortalidade por câncer do pulmão
após 1 a 4, 5 a 9, 10 a 19 e 20 e mais arios
de abandono do vício foi, respectivamente, de
1.783%, 673% 376% e LtO% a mais (gráfico
2). O risco "de câncer n__o_s ex-fllm~tes está diretamente relacionado com o número de cigarros
diários e com o nórn~ro de anos de tabagismo.

lili
I;
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2.3. Câncer de ou~;:ras locallzaç~
Nos Estados Unidos, estima-se que a contribuição do tabaco no obituário total por todos os
tipos de câncer é de 30%. Nos homens fumantes,
a mortaJidade por todas as loca1iz.aç()es de doenças neoplásicas é estimada como sendo o dobro
da dos não-fumantes; nas mUlheres, essa incidência é de 30% a mais(4' 1•
Os tipos de câncer abaixo mencionados têm
__ dois aspectos em comum: a relação dose-resposta e a diminuição de seu risco em tempo curto,
nos que deixam de fumar.
• Câncer de laringe - embora em números
absolutos sua freqúência seja relativamente baixa,
esse c:âncer praticamente só incide em tabagistas
do sexo masculino. Os_ dados dos estudos prospectivos ·registram hlcidêndas de 1.050% a
1250% a mais nos fumantes, em confronto com
os não-fumantest42. _43 ). O álcool atua sinergicamentecomodgari-o(8 l.l 26•164l,redundandonuma
associação de efeito rn_ultiplicativoO~>. O risco
desse tumor é igual para fumantes -de charutos
ou cachimbos.
• Câncer de boca- estudos prospectivo$4 2.
43)acusamparaessetipodecâncer,nosfumantes,
um aumento de risco que varia de 188% a ..
1305%. O álcool atua sinergicamente_ com o fumo. Hã igual risco para os u'suários de cigarros,
chantto:s_ ou oc;achimbO$.
• Câncer de esôfago- nos fumantes, o risco
está aumentado de 82% a P43%. Há sinergismo
do fumo com9 o ~lcool(4 2. .o) _e igual risco-para
os consumidores de cigarros, charutos ou ca·
chimbos.
O mecanismo patogênicq do_ câncer _nessas
três localizações - lartnge, boca e esqfago dENe Ser"Cl n)esrrio. A ·açãi::f direta dos elementos
carcinogênicos do fumo sobre os tecidos. A disso- ·
lução-desses elementos no álCool facilita sua atuã_
ção.
"
• Câncer do pâncreas - o Terceiro Inquérito
Nacional de Câncer dos Estados Unidos0 641 e o
estudo de cinco grupos étnicos do HavaJ.'f81) regiStraram correlação significativa entre o fumo e o
câncer pancreático;- confirmando os resultados
anteriores de mais de uma dezena de estudos
retrospectivos.
--

Os maiores estudos proSpectivas consignaram
nos fumantes, em cotejo com os não-fumantes,
de 50% a 143% a mais de mortalidade por esse
tipo de câncerl42 ).
Ainda não está claro o mecanismo patogênico
do fumo no desencadeamento desse tumor. Entre as explicações sugeridas, merece atenção a
demonstração experimental de que o fl!JTlo provaca o desequilíbrio protease-antiprotease, atuando
também nas proteases do pâncreas0 26>.
Recente grande revisão conclui que o cigarro
é fator contribuinte para o desenvolvimento do
câncer pancreático(43 ).
• Ci.ncer da bexiga - estudos prospectivas
registram nos fumantes, um aumento de risco.
que varia de 40% a 80% f4 2. ~).
Amplo estudo epidemiológtco norte-americano
acusa um risco de 40% a mais1190>. Uma investigação interrladonal conjunta, realizada nos Estados Unidos, Inglaterra e Japão027l, registrou, em
mêdia, o dobro da incidência desse tumor nos
fumantes, em comparação com a verificada nos
não-fumantes. Nos cons_umidores de dois maços
diários, esse riSco _se_Ji1Qstro.Y-_7 vezes maior do
que nos não-fumantes.
Não está suficientemente demonstrado, entretanto, se existe efeito aditivo entre o fumo e os
poluentes ocupantes que elevam ·o risco do aparecimento de um câncer de bexiga, como ocorre
em trabalhadores que manuseiam anilinas, borra·
chas e impressores( 43• 44 ), __
• Câncer de rim - estudos prospectivas (431
acusam nos fUmantes, em comparação com os
não-fumantes, aumento de risco ·de 20% a 166%.
•Câncer de útero- cresce a evidência de que
o fumo eleva o risco de câncer de colo de útero.
Investigações várias estão confllll1ando_a relação
tabaco-câncer da cérvix.
Estudos realizados em mulheres de 1i-a 55
anos, alguns com 20 anos de seguimento, indicam nas fumantes, em ·confronto com as que
nunca fumaram, um Jisco 3 a 17 vezes maior
de câncer ln situ do colo do ótero, .Uma pesquisa
rea1izada no Canadá revela que, nas fumantes,
o câncer invasivo do útero teve o dobro da incidência encontrada entre as não-fumantes. Para
esse tipo de câncer, Verifica~se, também, a relação
dose--~esposta( 34 • lll, 1791.

2.4 Slste:ma cardlodrculatório
~ Ãçãõ do cigarro sobre o coraç~o e _vasos é
especialmente exercida pela nicotina e pelo mO.:
nóxido de carbono.
Entre- outros efeitos, a nicotina libera- a'epTne:
frina e a nor-epinefrina. Ela exerce, ainda, aceleração do ritmo cardíaco, vasoconstrição e elevaçãO- da rensãõ a-rteiial (40• 45·68.94· 1871 •
O monóxido de-Carbono, que possUi 250 vezes
mais afinidade pela hemoglobina do que o oxigênio,_ forma a carboxihemoglobina, resultando em
prejuizo da oxigenação dos tecidos e do miocárdio (hipóxia)"l45 , 66Í. O déficit de oxigénio favorece a aterosclerose00• ll)_ Experfmentalmente, Verifica-se qUe· animaís sOb o efeit9 dq monóxido
de carbono acabam sofre_ndo de lesões ateromatosas e de necrose das miofibrilas do miocárdiouo.
11, 45),

No fumante, as taxas de carboxihemoglobina
nc;> sangue podem atingir 15% OY. pJf!is. Após
fumar um cigarro, pode-se medir o aumento do
ribno cardíaco, a elev~ção da pressão e a vasoconstrição períférica(45 l. Com a aceleração do rit·

mo, a resistência periférica e a elevação da tensão,
associadas a graus diversos de hipóxia
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da, o coração do tabagista é obrigado a um maior
esforço, em piores_condições.
Nos fumantes, há também deficiência de pros-

r
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nos diversos grupos etários estudados057l (gráfico
4).
Em um estudo prospectivo envolvendo 1 milhão de pessoas! 42• 73>, o aumento da morta.lid~de
entre os fumantes de 1 a, 9 cigarros diários, em
relação aos não-fumantes, foi de 45%, elevando-se a 120% eritie os consumidores de 40 e
l'fJaiS cigarros. A expectativa de vida é, pois, diminuída, como foi dito anteriormente.·-·-· . . _ ....
Nos Estados Unidos, a reunião dos resultados
dos estudos prospectivas açusa~ para os que começaram a fumar aos 25 anos a seguinte correlação média entre núnw~:o de cigarros fumados
e diminuição na esperança de vida: para o consumo de 1 a 9, de _I O a 19, de 20 a 39 e de 40
e mais cigarros diários houve urn encurtamento
de anos de vida correspondente, respectivamente,
a 4,6; 5,5; 6,2 e 8,3 an6s(72>.

,.._........................
..""...................
... ..._.,...,..,,..,.,...
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tadclinas, propiciando a agregação das plaquetas14~· 1291, assim c::omo o aumento das concen-

trações sangüíneas das lipoprotefnas de baixa densidade com concomitante decréscimo das de

alta densidade! 66• 170>; essas alterações_ <::oncorrem
para o desenvolvimento da aterosderose e o risco
de infarto do miocárdio.
Autópsias mostram a estreita vinculação do uso
do cigarro com lesões endoteliais arteriais _e com
o espessamento e fibrose das coronárias e arterío-las intramiocárdicas0 4 • 1' 1.Afreqüência e extensãodesses distúrbios estão correlacíonadas com a
quantidade de cigarros consumidos< 14 l. Em uin
desses estudos<J 4 í, o espessamento fibroso das
coronárias foi moderado ern 59% e 72% dos que,
em vida, tinham fwnado, respectivamente, menos
de 20 cigarros e de 21 a 40 cigarros diários. Comessas duas quantidades de cigarros <:onwnidas,
a fibrose das coronárias foi avançada em, respecti~
vamente, 1O% a 19% dos casos. Nos que nunca
fumaram, esses achados cairam para 29% (fibrose moderada) e 0,8% (fibrose avançada).
Um dos mais completos docwnentos, recentemente publicado, sobre a relação__entre o cjgarro
e as doenças cardiovasculares, é um relatório do
Departamento de Saúde e Serviço Humano dos
Estados Unidos! 45>. EsSe relatório registra estudos
de onze países, além dos Estados Unidos, e informa que o cigarro é responsável por 30% das
mortes prematuras por cardiopatias. A despeito
das diferenças étnicas, geográficas, hábitos _alimentares e condições sociais, todos os esttJdos
conf~nnam a estreita relação existente entre o consumo de cigarros e a morbidade e_ a_ mortalidade
por coronariopatias, arteriosclerose, angina pectoris, acidentes vascolares _cerebrais_,_ ªneurisma
da aorta e doenças ateroscleróticas das extremidades. O relatório conclui, ainda, que o tabagismo
é a causa mais importante de morte por afecção
das coronárias.
No grande estudo prospectivo da American
Cancer Society, as coronariopatias nos fumantes,
em comparação com os não-fumantes, incidiram
de 90% a 155% a mllis, conforme aqueles que
tivessem consumido de _1 a 19 ou 20 e mais
cigarros por diaC42• 45• 73 >. Há íntima relação entre
o número de cigarros fumados e o infarto do
miocárdio com morte súbita, como ficou constata_do no estudo de Framingham<w, 101 • l 02>, nos
Estados Unidos. Também ficou comprovado que
quanto mais jovem se começa a fumar maior
a incidência: entre os que começam a fumar com
25 anos de idade ou mais a incidência de coronariopatia foi de J37% a mais que entre os nãó:.ru~
mantes; nos que começaram dos I 5 aos 24 anos,
211%, e nos que começaram a fumar com menos
de 15 anos, 247% a ffiaiS14S, 731.
Ao contrário do que geralmente se pensa, a

proporção de óbitos por cardiopatias nos fumantes, em relação aos nã~furmmtes, é maior nã:s
idades menos maduras. No estudo já citado(73J,
a mortalidade por infarto do miocárdio nos fu.
mantes de 45 a 54 anos de idade foi de 181%
a mais; entre os de 55 a 64 anos, de 84 %_ a
mais entre os de 75 a 84 anos, apenas de 24%
a mais.
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O cigarro é um fator Independente de risco,
que se multiplica quando associado a outros fatores com taxas elevadas de colesterol no sangue
e elevação da tensão arterial0 45l. Em uma das
maiores investigações realizadas em homens situados entre os 35 e 59 anos de idade! 91l, a incidência do primeiro acidente coronariano nos fu.
mantes foi de 45/1000 com aqueles dois elementos normais, subindo a 171/1000 quando houve
associação com colesterinemia e tensão arterial
elevadas (gráfico 3).
Nos fumantes que tiveram infarto e abando~
naram o cigarro, -os riscos de recidiva, inclusive
com morte súbita, diminuem significativamente
em cotejo com os que ainda continuam a fumar 0 •
-4!1,_ 7o.___7:;, 183). Nos ex-fumantes, o risco de infarto
decresce rapidamente nos primeiros cinco anos
após cessado -o vicio. Nos ex-consumidores de
menos de 20 cigarros diários, esse risco geralmente se iguala ao dos não fumantes ao cabo
de 1Oanos; nos que fumavam mais de 20 cigarrOs
por dia ele só se iguala ao dos não-fumantes
~E.ós 15 anos de abandono do cigarroO· 42 • 4 !5,
8

3. AUMENTO DA MORTALJDADE
GLOBAL NOS FllMANfES
Como, nos fum1;1ntéS, ó cigarro OC!asiona maior
número de óbitos pelas doenças tabaco-associadas direta e por mais de uma dezena de outras
entidades mórbidas, é óbvio que ele diminui_ a
expectativa de vida. O risco de morrer cresce na
razão inversa da idade em que se começou a
fumar e na razão direta da quantidade de cigarros
fumados. A diferença a mais da mortalidade entre
oS furilantes, qUando comparados com os não~fu
mantes, é observada em todos os grupos etários
e -~_tanto ffiaiof (JuantO-illãls -cedo se acendeu
o ·primeiro dgarro. Nos que começaram a fumar
ahtes dos 15 anos de idade, a mOrtalidade é de
2 a -;3 vezes rilãíõi do que a_ dos não-fumantes,

I
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Orna das mais contundentes demonstrações
a esse respeito deriva do estudo realizado em
médicos ingleses!51 • 52• t!57 >, o qual constatou que
a proporção de homens de 35 (!._ilOs falecidos
antes de atingirem os 65 anos de idade foi de
40% entre os fumantes de 25 ou mais cigarros
diários, em contraposição aos 15% entre os nãofumantes, ou seja, o.correram 166% mais óbitos
prematuros entre os primeiros.
Em conseqüência do exposto, compreende-se
como as conquistas da medicina e de melhores
condições sociais - que visam aó aumento" da
vida média - estão sendo solapadas pelo taba-.

gismo.

.

·

Já se sugeriu que os_atestados de óbito expUcitem, quando for o caso, a situação de doença
tahaco-associada044>. Se aprovada essa medida,
poderemos c:ontar com dados mais precisos sobre a mortalidade tabágica.
4. INTERAÇÃO DO FUMO COM
POLUENTES OCGPACIONAIS
O _fumo do cigarro interage com diversos
luer:ttes ocupactonais, de fonna aditiva ou sinér-
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gica multiplicativa. Os efeitos patogênicos mais
anaJisados são os que ocorrem nas vias aéreas<42.

"''·A interação dos a1fa~emissores do fumo com
a exposição aos poluentes__c_ancerlgenos ocupa~
danais aumenta e_ acelera_ Q aparecimento e a
incidência do câncer de pulmão<44 ).
Nos trabalhadores com asbesto (de conhecida
ação oncogênica), se tabagistas, chega a haver
até 90 vezes mais câncer de pulmão que nos
não~fumantes!l 64 ). Do mesmo modo, nos tabagistas que trabalham em minas e usinas de urânJo,
assinala-se até 10 vezes_mais_ câncer broncogênico(7l· 118l, Nos trabalhadores expostos a poeiras
minerais e orgânicas (vegtitais e animais), o fumo
pode exercer efeito aditivo ou multiplicativo nos
riscos de bronquite crôn{ca e manifestações alérgicas respiratórias. Nos trabalhadores de minas
de carvão e nos expostos a poeiras com sílica
ou produtos do algodão, o tabagismo exerce a
referida interação aumentando a incidência de
bronquite crônica, de doença pulmonar obstrutiva
crônica e de alterações das Imagens radiol6gicasl44).
O fumo pode, ainda, servir de vetar quando
contaminado com agentes tóxicos em recinto de
trabalho, facilitando a entrada destes no organismo e desencadeando níveis tóxicos totaJs rn<2is
elevados que os dos dois agentes separados<4 ~·
44)_

5. INTERFER~NCIA DO F<JMO NA
FARMACOLOGIA DAS DROGAS

O mecanismo mais fre_qüente da interação do
fumo com diversos medicamentos é através de

alteraÇões nas enzimas hepáticas<42l. Está com~
provado que, nos tabagistas, é dimimúda a meiavida da fenacetina, da antipirina, da cafeína e da
teofilina, de modo que a con_c:entração no sangue
cai mais rapidamente, diminuindo seus efeitos.
A redução dos efeitos ~ teoffiina persiste por
meses após a interrupção do uso do tabaco< 42·

"'·Por outro lado, a nJcotina pode causar efeitos

contrários à ação de drogas antidepressivas tricíclicas e de tranqüilizantes como benzodiazepínicos e clorpromazina<42· go; 98l.
Por mecanismos não inteiramente claros, o fumo diminui a absorção da vitamina (:(141 > e interfere na absorção da insulina administrada por via
parenteral, em decorrência da vasoconstrição periférica que provoca005l,
O cigarro interfere, ainda, na ação da cimetidina
e da ranftidina, invertendo a inibição notuma da
secreção do ácido clorfdrico pe1o antagonista ~
Recentes e amplas pesquisas em vários países '.
26. 166J assinalam a interferência desfavorável do
fumo nos efeitos terapêuticos daquelas drogas
sobre a úlcera péptica. Um estudo corijunto de
19 centros norte-americanos1166l demonstrou que
nos não-fumantes curados de úlcera péptica e
que continuaram recebendo cimetldina e nos que
ficaram sem esse tratamento (só recebendo piacebo) houve, respectivamente, 18% e 21% de
recidivas. Nos fumantes, nessas duas sltuaçqes,
as recidivas foram, respectivamente, de 34% e
72%, portanto, em taxas bem mais elevadas. Chama atenção o fato de que nos fumantes, mesmo
tratados, os resultados foram_ inferiores (34% _de
recidivas) aos dos não·fumantes não tratados
(21% de recaídas).
Em nosso País as bulas destes medicamentos
.... 11ão informam sobre estaS interãções ou, no máxi-
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mo, fazem recomendações (de validade discutível) de que, nos fumantes, as dosagens devem
ser aumentadas.
6. TABAGISMO NA MULHER
Somente a partir da Segunda Guerra Mundial
as mulheres ingressaram no tabagismo com
maior intensidade e. portanto, somente nos últimOs- tempos as doenças tabaco-associadas estão
nelas assumindo importânda epldem[ológica. O
câncer de pulmão, por exemplo, em 1950, incidia
no homem, em relação à mulher, na proporção
de 9 para 1; hoje, esta relação já é de 3 para
1 e, em alguns países, estudos recentes têm encontrado relação ainda menor<47· 1381,
Para Urna mesma quantidade de cigarros consumidos, os rfscós das doenças tabaco-associadas são semelhantes em aml;>os os sexos147). Na
mulher, porém, o tabagismo tem aspectos peculiares de grande ímportânc:;ia.

6.1. Menopausa. Uso de
anovulatórlos orais
A menopausa pode ser antecipada nas fumantes. Das mais amplas pesquisas, destaca-s_e a patrocinada pelo Boston CoJiaborative Orug SurveiUance Program196>, efetuada em cerca de .6Q mD
mulheres, atendidas em hospitais de 7 países.
A partir dos 44 anos, em comparação com as
não-fumantes, encontram-se, nas tabagistas, percentuais significativamente maiores de mulheres
na menopausa~). Entre os mecanismos explicativo_~Qesse fatO, invoca..:se a indução, pelo tabaco,
de e~imas hepáticas metabolizadoras que, por
sua_ v~. influenciam o metabolismo dos ester6ídes<47).
O uso das pílulas anticoncepcionais aumenta
o risco de infarto do coração O~) e_ de hemorragias subaracn6ides <143 ). A sua associação com
o cigarro eleva substancialmente e~ risco. No
estudo do Royal Colle_ge of Genet:al Practicioners
11''), com 200 mil anos-pessoa de obesrvação,
constatou-se que a associação de anovulatórios
e cigarros elevou em 440% o risco relativo de
acidente cardíaco, ~m relação ao uso da pílula
por mulheres não-tabaglstas. O aumento da inci-·
dêildã de infarto devido a essa associação é explicado pela soma de dois fatores de aumento das
Jipoproteínas séricas de baixa densidade. Assim
como o cigarro age nesse sentido (item 2.4), os
anovulatórios atuam de fonna idêntlca<6).

6.2 Gravidez
Quando, durante a gestação, a mãe fuma, o
feto também fuma, passandO a receber as substâncias tóxicas que, através da circulação materna, atravessam a placenta. A nicotina atravessa
rapidamente a placenta, sendo encontrada no
cordao umbilical e no líquido amniótico 0 71, 178).
Ela- Jjrõduz elevação do ritmo cardíaco do feto
<1157 ) e age sobre os centros nervosos deste, o
qUe provoca redução dos mov:_ímeritOs toráck:os.
por tempos variáveis (l::D). A epinefrina e a norepinefrina também estão presentes no liquido amniótico <49 ). A__va,soconstrição causada pela nicotina, por sua vez, aliera o fluxo ~ sangüineo rws
vilosidªdes placentárias1113). A carboxihemoglobina, resultante da inalação do monóxido de carbono (i_t!:!m 2.4), tamb~m atin~e o feto, provo·
cand9 ,hipoxia 112 , 42 , 47 , 11 ', 11 ) com queda da
tensão de oxigênio na circulação fetal 142 ). Da mesma fonna, o ácido cianídrico e outros numerosos
elelnentos dO fumo ~sam a placerita e atingem
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o feto ~', 42, 47). Merações na íntima da artéria
umbilical, vasos placentários com irregularidades
do endotélio e outras iJ1júrias aumentam a vulnerabilidade do feto aos efeitos tóxicos f4 ~, 47). Essas
são as causas mais marqmtes dos prejuízos ao
desenvolvimento fetal e dos acidentes dur~nte a
gravidez.
Em comparação com os recém-nascidos de
ges~ntes não-fumantes, as gestantes que consomem cigarros na gravidez geram, em maior proporção, -crianças com menor peso. Segundo estudos, essa diminuição de peso ao nascer vactou
de 80 a 430 gramaS, com média de 200 gramas.
O material reunido passa de 1 milhão de nascituros. O risco de cenceber ffih,os com o peso
abaixo do oo[rilal a1.1mentou de 53% a 130%,
conforme o número de cigarros fumados pela
gestante. Isso não depende do tempo de gestação
que, aliás, praticamente não é encurladq; os fetos
das fumantes crescem menos e podem nascer
cOm ·menos de 2.500 gramas, sendo considerados prematuros ou. mais propriamente, pequenos para a idade gestacional. Aliás, são menores
em oub'as medidas: altura, cir_çunferênda crania~
na e torádca. O menor cresclril~nto craniano pode ser avaliado, i_ntra-útero, com o ultra-som 128,
41,42 47, 109, 123, 14~, 18!1).
O menor desenvoMmento fetal dos filhos das
fumantes deoorre da hip6xia crónica,_ retardando
a miltiplicação celular. Como mecanismo compesat6rio, há hipertrofia da placenta, elevando-se
a relação placenta-feto 147, 186).
Os grandes estudos prospectivas, dos quais se
destacam o Ontario Perinatal Mortality Study (do
Canadá) <124, 1 ~ 5 ), o ~erkeley Child Healty & DevelopmentStudies !177 ) e o Kaiser Fouildation HeaJth
Place 0 23 ), 185, 186) (dos Estados Unidos) e o British
Perinatal Mortality Study_(da Inglaterra) f28, ~9) e
outros_~15_8 , 163 ), assim-como amplas revisões do
assunto l 4 ~. 47, 154), totalizando mais de 600 mil
gestações , concluíram que, quando a mãe fuma
durarite a gravidez, além da referida diminuição
do crescimento fetal há aumento do risco (que
variou de 33% a 144% de abortamento espontâneo, sangramentos, placenta prévia, descolamento prematuro da palacenta e ruptura prematura da bolsa. A mortalidade perinatal (natimortalidade e mortalidade neonatal1 se eleva de 5%
a mais de 140% 025, 158, 163).
A análise de idade da gestante, peso, altura,
etnia, número e condições de partos, nível social
e econômico, doenças intercorrentes, estado psicológico e outras variáveis, num total de mais
de cinqüehta, pennitiu concluir que o consumo
de cigarros no curso da gravidez está sem sombra
de dúvidas, diretamente implicado nesses efeitos
deletérios.
O risco da sindrome de morte súbita infantil
está também aumentando de acordo com o volume do consUmO de cigarros na gravidez: {42, 47,
114,124,169).
Do mesmo modo, elevam-se as aherações eletroencefalográficas e neurológicas, assim como
os prejufzqs do desenvolvimento mental, nas
crianÇas· de mães que fumaram na gestação C56,
132 ). O Bristish National Child Development Study
129 ) demonstrou que essas crianças apresentam,
em maior pfOporção, de acordo com, a_ quanti- ·
dade _de cig_arros consumidos pela gestante, retardamento mental mensurável aos 7 e 11 anos,
relativos à compreensão da leitura, da matemática
e da habilidade geral.

Setembro de 1987
A nocividade do cigarro na gravidez resulta d~

sua ação direta. Mulheres tabagistas que deixam
de fumar no curso da gravidez têm riscos, para
a gravidez e o feto, semelhem-te$ ?IQS__~ que nun·
cafumaram.

velam_ que a principal fonte de partlculados respiráveis provém da combustão do cigarro <48 ). A
Organização Mundial da Saúde considera o fumo
do tabaco como a maior e mais _comum fonte
poluldora_ambienthl 0~7 ).
-.
7 .2.

POLUIÇÃOTABÁGICAAMBIENTAL.

7.

FUMANTES INVOLUNTÁRIOS.
As repercussões deletérias do tabaco não se
restringem apenas aos fumantes, incidindo tam-

bém nos que não fumam mas se expõem à
poluição do cigarro, os chamados fumantes invo-

luntários ou passivos.
7.1. Poluição ambiental pelo dgaJTO
Nos recintos onde se furna, conforme a quanti-

dade de cigarros oonsumidos e as condições de
ventilação, as concentrações de monóxido de carbono e de elementos particu1ados sobrepassam
de dez a milhares de vezes o padrão de qualidade
de bom ar (5o, 86). O fumo que o tabaglsta inala
diretamente é chamado de corrente principal;
aquele que se evala do cigarro para a atmosfera
~ a mais perigosa,
já que c:-ontém elementos do fumo em concentrações de duas a 73 vez_es matares qll_e na corrente principa1142).
A nicotina, o man6xido de carbono, a acroleína,
o formaldeída e demai.s sub~n~ias ancogênicas,
como o benzapireno, as nftrasaminas e os alfa-emissores do polônio 21 O, além de outras substâncias tóxicas, são detectadas em _concentraç,ões
segnificativas na atmosfera de ambientes poluídos pelo cigarro (95' 131 • 169).
0- grau de exposição dos fumantes involuntários é avaliada por meio de dosagens, no sangue, da carboxihemoglabina, da nicotina e da cotinina, principal metabólito dessa. As duas últimas
também podem ser medidas na urina.
Após 8 horas de exposição à poluiçao tabágica.
a carboxihemoglobina pode atingir taxas de 8%
ou mais nos fumantes passivas. Ao fim de uma
jornada de trabalho em w:n ambiente poluído pelo
cigarro, o fumante passivo pode ter inalado quantidades daqueles elementos equivalentes a ter
fumado de 1 a 4 cigarros r.;o, 62, 1n, 12.2, 147, 1").
Charutos e cachimbos são mais poluentes, porém
seu uso é muito limitado em nossa cultura.
A nicotina e a cotinina podem ser encontradaS
no sangue das crianças com ;;1penas alguns dias
de idade, desde que coexistam com fumantes

é a corrente secundária. Essa

{67).

Quando gestantes não-fumantes sofrem poluição tabágica, esses elementos chegam ao líquido
amniótico e o tioc:ianato, ao cordão umbilical, fazendo com que o feto se tome um fumante passivo de segunda linha ~).
Os poluentes do cigarro se dispersam homog~
neamente na atmosfeia ambiental, de tal forma
que os não-fumantes posicionados próximos ou
distantes dos tabagistas acabam ina1ando quantidades idênticas de substâncias tóxicas 0 36). Daí
se conclui que a separação de fumantes e não-fumantes, como por exemplo nos aviões. pouco
vale. Aeromoças não-fumantes, ao final de viagens de 8 horas, apresentam nicotina no sanguel64).
Na vida urbana, não há como fugir da poluição
do cigarro. As análises nos mais diversos locals,
como residência,s, escritórios e outros __ locais de
trabalho, restaurantes, centros recreativos etc.,re-

Terça-feira 19

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção D)

1737

-

.

.·

Crianças fumantes passivas

As _crianças de baixa idade são particularmente
SensívelS=à_polulçâo do ctQ"aiTo e, como vivem
mais confinadas na domicilio, sofrem por mais
tempo seus efeitos tóxicos. Como conseqfiências
priricipais aparecem infecções respfrat6rias baixas, como bronquite aguda e crônica, bronquiolite, episódios asmatiformes, pneumonia e broncopneumonia 146).
Os filhos de pais fumantes sofrem mais hospttallzações por epis6dios pulmonares do que os de
pais não-fumantes, e passam também mais dias
na cama C79, 130), em relação direta com o número
de familiares tabagistas U3o, 1~).
Estudo da Escola de Higiene e Medicinà Tropical de Londres ( 3 ~). constatou que a incidência,
anual de Infecções respiratórias nas crianças de
até 1 ano de idade foi de 7, 8% entre os filhos
de pais não-fumantes; de 11,4% quando um dos
genitores era fwnan_te e de 17,6% quando ambos
eram ft.u:nantes. Quando os pais sofrem de afe_cções respiratórias piogênicas (o que aumenta o
risco de processas -pulmonares nos filhos), a
fator tabagismo continua preponderante na incidência de infecções respiratórias nas crianças, em
proporção direta à quantidade de cigarros por
aqueles consum!dos05, 36 , 112).
. Investigações realizadas com amostras de:
crianças residentes em áreas semi~rurais, ma~R
culadas nos ambulatórios -de hospitais de São
Paulo e da Faculdade de Ciências Mêdicas de
Soroc:aba (SP) 0 51 • 152• 153• 1"54>,induinda crianças
de zero a 5 anos de idade, revelaram que o risco
de infecções respiratórias baixas é maior para
crianças de até um ano que vivem em ambientes
polWdos pelo tabaco.
_
No primeiro estudo 052l, os percentuais de incidência dessas infecções foram as seguintes:
crianças oriundas de lares sem fumantes, 17%;
com um fumante na casa, 2B%; com dois fumantes 41%; çom_ mais de dojs fumantes, 50%. No
segundo estude II 53 l, os percentuais de incidência
foram os seguintes: cdanças sem poluição tabágica no lar, 18%; com pai fumante, 20%; com
mãe fumante, 37%.
As crianças entre um e cinco anos çl._e idade
também apresentaram elevação no número de
episódios respiratórios, porém, sem significação
estatística (gráfico 5). Essas crianças apresentaram quadros de bronquiolite, bronquite com
broncospasmo, bronquite catarral aguda, pneumonia e broncopneumonia~ sendo os três primeiras maiS freqüentes nos casos de pais fumantes.
Crianças mais desenvolvidas e adolecentes que
sofrem poluição tabágica, em cotejo com as que
vivem em ambientes sem tabagistas, apresentam
maior freqüên-cia de tosse, às vezes com quadro
asmatiforme, sendo comum o "chiado" bronquíal, N~ grupo também se assinalam reduções _dos valores funcionais pulmonares, de 7 a
1J% sobre os índices esperados 0 3, 89• m. too)
Os distúrbios citados estão correlacionados
cOm· o nUmero de fumantes e a quantidade de
cigan-os consumidoS no domicilio. Existe relação
quas_ e linear com o tabagismo das mães <36· 46·
19. 1_!2, 151)
" -

------...............................
/

/
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7.3. Adultos fumantes Involuntários
É apredável quantidade de pessoas que· acu-

a

sam sintomas imediatos motivados pela inalação
involuntária do fumo: irritação ocUlar. e da garganta, manifestações nasais, dor de cabeça e_ tosse
UGS). Pessoas que já tenham processos respiratórios alérgicos, doenças pulmonar obstrutiva crônica e processos anginosos apresentam maior
l_abüid.a_de para o surgimento de dispnéia e dor
precordial (7 Sl
lndMduoS sàdios, na condição ·de fumantes invo]untários, ~á 15 ou rilaiS arios, élpresentarri, com
grande freqüência, efeitos obstrutivas das pequeJl~yi~_~_éreas- avaliados pelas provas de funçâ_q_ rewit:_at9ria -::-_ ~quivalentes aos encontrados
em tabagistas de até 1Q cigarroS: diários. Isso foi
constatado, por exemplo, _no estudo r-ealizado pela
Universidade de San Diego (Càlifómia) ein._ftã"ofumantes, sem poluição tabágica no domicílio,
que trabalhavam ao lado de fwnantes pela perlodo de 20 anos 082)_ Esse fato foi também verifica_dq pelo_progra~~--Polltltlon Atmosgherique et
Affections_Respiratou-es Chroniques 11 >,em mulheres não-fumantes residentes em 7 cidades da
França.
A conseqüênc;ia-mais aliuinarité-; pOre-rri, --é-ã.
evidência, acumulada nos último$ anOs, da maior
incidência de câncer do pulmão nas pessoas que
vivem por muitos anos em estreito contato com
fumantes. Esses fumantes involui:ltán6S,-í:ri.alindo .
aS si.d>stânciaS ór1Cogênica5 difundidas na atmosfel-ã dos recintos onde Se furo_a; Sofiem suãs cóh-,
seqüências e apresentam, na u'rina, maioreircon.:. ·
centrações de _elementos mutagênicos <24l.
O maior estudo prospectivO a respeito foi O
realizado pelo Instituto de Pesquisas do Centro
NaCional de Câncet: do Japão C82. 83l, com seguiM
mento de 14 anos, em mais de 90.000 mulheres
com·-- 40 oU rriais anOs -de idãde, nâo-fuinantes,
Casadas com fumantes Ou não-fuinantes. A mortalidade por câncer broncogênicos nas esposas
de -~aridoS Ctiflsi:U!11dores de mais_de 20' éi!}~rros
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diários foi de 15,5/100.000, à q~e representa o
dobro da apurada entre aquelas cujos cônjugeS
não fumavam, que foi de 8,7/100.000 (gráfico
6). E mais, em confronto com as mulheres cf.!ios
maridos nunca fumaram, nas esposas dos tabagistas que consumiam de 1 a 14, de 15 a 19
ou 20 e mais cigarros por dia, a mortalidade a
mais por essa neoplasia foi, respectivamente, de

42%,58% e91%.
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ri~co cresceu 90% e 100% naquelas com par~ei~
ros consumindo, respectivamente, 20 e mais de
3Ó cigarros pOr diat3l. TaiS constatações revelam
que a aç~o canc.erígerta dos poluentes do cigarro
pOde se supetpõr, no tempo, à decorrente da radiação.
_ Sabendcrse que as pessoas passam cerca de
80% de suas Vidas em ambientes fechad_~_c:le
vários tipos, onde quase sempre se fuma, e saQendo-se da estimàtiva de que, nos centros urbanos,
cerca de_ dois terços das pessoas não~tabagistas
são fumantes involuntários<32J, os fatos aqui expostos conferem, portanto, nova d[mensão epidemiológica ao tabagismo.

8. TABAGISMO- PROBLEMA

DE SAÚDE PÚBUCA

~

........... -~_,.............

0·--Pesquisas clínicas reali~das _na Gréc:ia 0715l, Alemanha 006> e alguns centros norte-americanos
t37• G5, 99• 162l concluem que esposas de parceiros
fumantes (sobretudo quando conswnidores de
20 o_u mais cigarros diários) têm_de 2 a 3,5 vezes
maior incidência de câncer pulmonar do que a
verificada entre aquelas cujos maric:Jos não ~o
tabagistas.
Já existem resultados Q~ 14 estudos epidemiológicos consignando, em média, o dobro da morta1idade por câncer pulmonar nas mulhereS nãofumantes que convivem com fumantes, comparadas cem as mulheres de maridos quenão fumam. Em 5 deles evidencia-se a relação dose-resposta, sugerindo que o m_ç,ior_risco _é assumido
pelas mulheres expostas à poluição tabágica conjunta, no domicílio e no trabalho, sendo a primeira
quatro vezes mais poluente0 48l.
,
Outro importante é o avaliado pela universidade
061
da Cãlifómia
1: o risco c;le cânc~r do pulmão
nos fumantes passivos, em comparação com os
não-expostos continuamente à poluição do cigarro, foi de 50% a mais quando essa exposição
se deu apenas na idade adulta; de 60% a mais
quando ela tambéin ocorreu na ínfância e 170%
a mais nos que foram fumantes passivos nesses
dois períodos, ou seja, durante toda a vida.
Nos sobreviventes das bombas de Hiroshima
e Nagasaki, independentemente do risco esperado de câncer do pulmão, as mulheres não-fumantes, ct1jos maridos fumavam, tiveram, em mé• dia,. UJT" aumento 50% acima do previsto; esse

Em sua mensagem, por ocasião do dia Mundial
da Saúde, em 1980, sob o tema "Tabaco ou saúde: a escolha é sua", o Diretor-Geral da Orgànização Mundial da Saúde, baseado nos dados existentes, afirmou que "o tabagismo é provavelmente. a maior causa isolada de doença no mundo''<ll9l.
Apandemia tabáglca está crescendo na proporção de 2,1% ao ano, proporção essa quase maior
do que o crescimento da própria população mundial. Estima-se, hoje, um número acima de 1 bilhão de fumantes, consumindo cerca d~ 5 trilhões
de cigarros por and 32 l.
Atualmente, em conseqüência do tabagismo,
morrem, por ano, de 2 a 2,5 milhões de pessoas,
o que representa 5% da mortalidade geral mundial. O percentual cie óbitos devido ao cigarro
é, hoje, ·em relação à mortalidade geral, por exemplo, de 21% na Aiemanha, de 19% nos Estados
Unidos, de 18% na Inglaterra, de 14% na França
e de 10% na Austráli#2l. Na Inglaterra, o tabagismo é a maior causa isolada contnbuidora para
a mortalidade: com 26 milhões de fumantes, os
óbitos anuais atribufdos ao tabagismo ascendem
a fo6:0000 81 • Da mesrna forma, nos Estados Unidos, o tabagismo é coÕSiderad6 a maior causa
isolada evitável de morte: com 54 milhões de fumantes, os óbitos anuais- causados pelo _cigarro
_atingem 300.000 pessoas007l. Nesse país, os custos diretos (assitênc:ia às dOenças tabaco-associãdas) e os ind.iretcis- (àias de .trabalho perdidos,
pensões, estimadas etc.) são em mais de 41 bilhões de dólares por and44l.
Nos países que possuem bons sistemas de estatísticas vitais, os custos da assistênc:ia às doenças tabaco-associadas oscilam entre 3% ~ 9%
do t~l_das despesas rnêdico-assístenciais, como
cx;:_õ_rre. por exeinplo, nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e AustráliamJ.
Pela maior incidênda de várias doenças, além
das tabaco-associadas, os fumantes têm menor
ativ:idade e oc:upam mais os serviços médico-assistenciaJs. Em 1981, nos' EStados Unidos, houve
81 milhões de dias pérdidos de trabalho ocasionados pelo tabagismo, número esse que, naquele
país, significa mais de 20% do total de dias de
abSenteísnid60J. Na Inglaterra, pela mesma causa,
se perdem 50 milhões Q~ dias de trabalho a cadi31
ano,- o·.cque equivale à ausência ao trabalho- de
cerca de 95 mil trabalhadores12 l.
O maior estudo prCiSpectivo norte-americano173l demontrou que, no período estudado, estiveram hospitalizados, em média, 14,4% dos não~antes e 19% dos tabagistas. Entre estes, na
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faixa de 40 a 49 anos de idade, os percentuais
de hOSpítalização estiv~_ram relacionados com o
volume de cigarros consurri"idos: foram hospitalizados 16,5% dos ftimantés de 1 a 9 cig(liTos;
18,1% dos fumantes de 1O a 19 cigarros; 19,7%
dos fumantes de 20 a 39 dgarros e 22,0% dos
fumantes de 40_ou mais cigarros diários.
Esses e outros decorrentes do cigarro e":Stão,
também, se avolumandO nos paíseS emdesenvolvimento. Um inquérito realizado pela Orgariização
Pan-Americana da Saúde em 8 cidades latino-americanas, incluindo São Pat.i!o< 97 l~ apurou que
os fUmantes de 40 a 74 anos de idade, em CQJnparação com os não-fumantes de mesma idade,
passaram mais dias retidos no leito (74%) e acusaram maior obsenteísmo ao trabalho (53%).
A invasão tabágica está_ se processando, sem
exceção, em todos os países em desenvolVimento. Nestes, o consumo de cigarros_ em relação
à população adUlta eStá aürrientarido, enquanto
nas ~ações ~esenvolvidas essa diferenva se mantém estacionária ou mesmO decresce< nJ.
No Brasil, a epidemia tabágica se acelerou vertiginósamente -à partir de 1970. Nesse ano, o consumo de cigarros foi de 72.759.000.000 para uma
população de 93.139.000; em-1986, esse consumo se elevou para 168.810.000.000 e a popu~
lação para 138.492.000. No perfodo considerado,
portanto, o consumo de cigarros cresceu 132%,
eflqU.ãritó a população adulta (acima de 20 anos)
cresceu apenas 69% e a população geral, 49%.
Na segUnda metade da década de 70, tínhamos
25-iTiilhões de fumantes, hoje contamos ç_om cei'~
ca de 33 milhões, o que implica um crescimento
da ordem de 32% em 1O anos •.
Ext~polandO para o BraSil os dados d~ países
com estatísticas vitais confiáveis e levando~se em
conta o número de fumantes, o consumo de cigarros pei' caplta entre adultos (20 ànos e mais)
e_ fazendo os ajustes das idades, esti_ma-se que
oc_o_rram, anualmente, de 80.000 a 100.000 mortes _prematuras devidas _ao tabagismo. AiiJda não
tetrtos larQos estudos nesse campo, porém não
exostem motivos cientilk:os que nos levem a supor que o _cigarro aqui atue de forma menOs nociva do que a constatada nas pesquisas citadas
no curso desta exposição. Pelo contrário, existem
evidências c;oncretas -do aumento das doenças
tabaco-associadas123.1 54· 174>.
É imperioso assimilar a lição aprendida pelos
países_ desenvolvidos e barrar a invasão U,._b_ágica
no Brasil.
·
Como ação de saúde pública, a luta contra a
epidemia tabágica deverá ter a mesma prioridade
dada às doenças infeg:iosas transmissíveis e carenciais. Caso contrário, os benefícios do controle
dessas serão contrabalançadas com o aumento
(evitá\o'el) da prevalência das doenças tabaco-assodãdãS: Poder-se-ta até invocar a prioridade dos
programas de luta_ contra as doenças infec_c:losas
e de desnutrição. Contudo, postergar o combate
ao tabagismo criaria a situação, não-desejável,
de que o recuo daqueles males viesse a ser submetido pelo aumento das doenças ligadas ao tabagismo. Acrescente-se que a terapêutica das
prthdpais doenças ta_b~co-associadas (bronquite
crônica, eníiSema pulmonar e câncer broncogênico) é, em termos de saúde pública, de resulta() Dados
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dos precarissimos, para não dizer nulos. só restando_o_caminho de sua profilaxia: que é o combate
ao tabagismo.

A 33• Assembléta Mundial de Saúde declarouse "alarmada" com a pandemia tabágica e externou sua "ftrme convicção de que o tabagismo
constitui, na atualidade, um problema maior de

saúde em todos os países em desenvolvimento
e que, nesses, assumlrá. em futuro próximo ames-

ma importância que tem nos países desenvolvidos, se providências não forem agora tomadas".
Recomendou ainda "intensificar ou iniciar, onde
ainda não houver estratégias de controle do tabagismo, dispensando ênfase especial às medidas
educacionais, particularmente com respeito à ju-

ventude, e de proibição, restrição ou limitação
da publicidade dos produtos do tabaco•'<9). --··
Um alerta incisivo consta do relatório de peritos
da Organização Mundial da Saúde<139J, onde se
"invoca a atenção das autoridades intemacJonais
e nacionais para a necessidade de combater o
tabagismo com toda a urgência, nos países em
desenvolvimento, a fim de poupar à humanidade
de wn desastre sem precedentes no mundo mo..
demo em tempo de paz", e se espera que "medidas sejam aplicadas em tempo, para ainda possibilitar que o problema não assuma nos países
em desenvolvimento as proporções já atingidas
nas nações desenvolvidas".
Já são 68 as nações que promuiQaram legislação de âmbito nacionaJ visando, de aJguma forma,
o combate ao tabagismo. Aqui, em I 986, Ovemos
dois acontedmentos auspiciosos de açào governamental na luta contra o cigarro: um, foi a instituição, pelo Ministério da Saúde, do Grupo Assessor
para o Controle do Tabagismo no Brasil, que elaborou e está assessorando o Programa NacJonal
de Combate ao Fumo; outro,-a promulgaç_ão, pelo
Governo Federal, da t.ei n9 7.488, que instituiu
o Dia Nacional de Combate ao Fumo, a ser comemorado em todos_ os dias 29 de agosto. Essas
são apenas as primeiras medidas oficiais visando,

pelo-- seu--efeito-~ducativo;cOhSCientiZar o-povo
sobre os perigos do cigarro, mas abrem caminhos
para a adoção de wna legislação mais abrangente, como a proibição da propaganda dos produtos do tabaco e a proteção dos não-fwnantes.
Cabe ao Governo, ao Congresso Na-cjonal, às
instituições médicas, universitárias e a todos que
tenham alguma parcela de responsabilidade nas
áreas da saúde e da educação se _congregarem
para o desenvolvimento do Programa Nacional
de Combate ao Fumo e a promulgação de medidas legislativas e administrativas contra a epidemia tabágica que está invadindo o Brasü.
9. A CONTRIBUIÇÃO DO
PROFISSIONAL DE SAÚDE
A ação dos profissionais de saúde na luta antitabágka ê muito mais positiva do que normalmente
é reconhecido por eles mesmos. Seu poder de
persuação, especialmente o dos médicos, é bastante elevado e tem sido avaliado como das mais
efetivas intervenções para o abandono do vfcio
de fumar e a redução do consumo de cigarros( 69•
92, 160).

Os profissionais de saúde devem informar a
seus clientes e pacientes dos riscos decorrentes
do tabaglsmo para sua saúde e_ para a saúde
de seus familiares e conviventes. Não informálos é uma omissão imperdoável e fonte de iatroge·
nia. Em especial, deve-se infom1ar, sempre, às
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gestantes que fumam, os sérios riscos que o
uso do tabaco durante a gravidez pode acarretar
a :'ilde de seu bebê (item 62), aConselhando-as,
sempre, a pararem de fumar.
É importante, ta.rnbém, não deixar de informar
aos pais einãeS de paclentea pediátrlcos as conseqüêndas que o uso do fumo no ambiente dom~sti~_(rtem 7. I) acarreta à saúde de seus ffihos.
Os tnealcos e enfermeiros do trabalho devem
informar aos seus assistidos sobre Q sinerglsmo
da poluição do tabaco com os dem'ais poluentes
do ambiente do trabalho, estabelecendo proibição
de fumar em ambientes de trabalho como minas
de carvão, minas e usinas de urânio, onde se
trabalha com asbesto e em ambientes com poeiras de sílica, algodão e démais poeiras minerais
e __orgânicas (i«:m 4).
____ _
Os médicos e farmacêuticoS devem estar aten·
tos para as iitterações farmacológicas do fumo
com drogas como anovulatórios orais (item 6.1.),
broncodilatadores, antidepressivos_, ansiolíticos.
insulina, cimetidina e ranitidina (item 5 ), ajustando
as dosagens e esquemas terapêuticos e orientando os usuários dessas drogas quando as prescreverem ou-dispensarem.
É papel importante dos profissionais de saúde
informar os fwnantes e não-fumantes dos riscos
criados para os fumantes Involuntários pela
poluição tabágica (item 7), lutar por ambientes
livres de fumo e apoiar os não-fumantes nos seus
pleitos por ar puro.
Nos estabelecimentos de saúde deve ser proibido o uso do tabaco. Segundo a Organização
Mundial da Saúdef1 40 ) "é particularmente importante que os hospitais e outrs instituições de assistência à saúde, da mesma forma que os Ministérios da Saúde e as organizações nacionais e
internacionais de saúde, dêem o emxemplo estabelecendo o não-fumar como norma".
Deve-se exigir da díreção do hospital ou unidade sanitária a designação de local ou locais espedfic~ para os fumantes. Todas as restrições ao
fiJ.rno, inc!uL'1dc c estabe!ec--imeflte àe áreas ande
ê permitido fumar, devem ser claramente defmidas, devidamente divulgadas e adequadamente
reforçadas(l 4 0J.
A restrição ao uso do tabaco em vista do menor
número âe oportunidades péira fumàr<140).
O "uSo de tabaco pelos profissionais de saúde
em seus ambientes de trabalho é, em primeiro
lugar, deseducativo, especialmente para os pa·
cientes, os jovens e as crianças. Em segundo lugar, é danoso para a saúde dos pacientes, submetidos involuntariamente à poluição tabágica (item
7).
-··Em razão de_tudo o_que foi dito sobre os nocivos efeitos do tabaco sobre o organismo (item
2),- fica daro que a proibição de fumar deve ser
estendida a todos os pacientes nos hospitais. Existem evidências de que o yfcio do fumo é também
um fator d~ risco para infecções hospitalares, especialmente as de topografia respiratória e a supuração de ferida cirúrgica, e constitui um sério risco
à segurança e ao património já que, nos Estados
Unidos, o uso irrestrito do tabaco foi apontado
como responsáve:l por 60% dos incêndios ocorridos em hospitais~).
Por fim, deve-se proibira venda (e obviamente
a publicidade) de produtos de tabaco nos serviços
de saúde, já que a venda de cigarros e a não-restriçâQ ao fumo nesses locais veiculariam uma dúbia mensagem para os pacientes e visitantes.
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Tambêm se espera que os profissionais de
saúde apóiem os programas educativos contra
o fumo, desenvolvidos nas escolas, sindicatos e
associações profissionais e comunitárias. Esses
programas necessitarão do apoio e da participação dos profissionais de saúde para. aportar
conteúdos e informações científicas para as ações
educativas, a realização de palestras e a edição
de publtcações. Como já foi dito, os profissionais
de saúde devem aproveitar~se do status e do
poder de persuação que a cultura lheo? reconhece
e usá-los em apoio aos programas educativos.
É importante o apoio manifesto dos profissionais de saúde para iniciativas de legislações restritivas ao uso do tabaco. especialmente as que visem proteger os não-fumantes (restrição ao uso
de produtos de tabaco em ambientes coletivos)
e impedir a captação, principalmente de crianças
e jovens, para o vfcio de fumar (proibição da propaganda de produtos de tabaco, obrigatoriedade
de advertência nos maços de cigarros etc.)~
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Durante o discurso do Sr. Lovrival.Baptistti
o Sr. Meira Filho deixa a-dldeir.l! da presf-

dêhcla, que é ocupada pelo Sr. Jutihy Magalhães.
~ O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Tem a palavra o nobre Sr. Senad<;>r Joã_o Ca1mon.
O SR. JOÃO CALMON (PMDB- ES. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) --'-Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
O EspíritO Santo perdeu, hoje, uma das perso-

=na1idades mais Tasc::::inantes de sua história política,
uin patriarCa amado pela comunidade do Vale
dO Rio Doce, Joaquim- Calmon, que foi Prefeito
de Llnhares. Quincas, como era carinhosamente
chamado, realizou uma obra administrativa admirável e se notabilizou, ao longo de sua (ecunda
existência, corno um generos.o doadQT de terras
às camadas mais humildes da população, que
o adoravam. Para obras SOciaiS e eSpOrtivas, ele
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cedeu dezenas de lotes, inclusive para o estádio
que ostenta o seu inolvidável nome.
O patriarca da política de Unhares inspirou,
com seu nobre exemplo de desprendimento e

de amor ao torrão natal, as novas gerações. Diante
dessa personalidade impar da história política do
norte do Espirita Santo sempre houve unanimi~
dade. Ele era congenitamente bom e generoso,
com uma inigualável capacidade de servir.

Na década de 30, quando era Prefeito de Unhares, recebeu com festas sem precedentes o então
Presidente da República Getúlio Vargas. Para servir à sua comunidade, o velho Quincas Calmon
não precisava estar no poder. O que lhe importava, acima de tudo, era servir ao povo -que o

amava.
Faço este rápido registro porque somente há
poucos minutos recebi a notícia do desapareci~
menta de Joaquim Calmon, a quem se aplica
esta palawa de homenagem a um maravilhoso
servidor do povo de sua terra natal: "Não choremos a morte de J®quim CaJmon: Cantemos sua
glória".
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magallhães)Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar a presente sessão~ convocando uma ses~
são extraordinária a realizar~se quarta-feira, dia
2 de setembro às 1O horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Mensagem N' 113. de !987 (n' 203/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Munidpal de Taquara, Estado do Rio
Grande do Sul, a contratar operação de crédito
no valor de Cz$ 7.443.153,00 (sete milhões, quatrocentros e quarenta e três mil, cento e cinqUenta
e dois cruzados). (Dependendo de_ parecer).
Mensagem N~ 160, de 1987 (n" 260/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Almeida, Estado d-e Minas Gerais, a contratar operação de crédito no
valor corresp-ondente, em cruzados, a 85.000,00
Obrigações do Tesouro Nadonal - -OTN. (Dependendo do parecer). __
Mensagem N' 161, de 1987 (n' 261/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Araójo, Estado de Minas
Gerais, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 17.885,34 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer),
Mensagem n~ 163, de 198?' (n~ 263/87, na origem), relativa à proposta para que seja autoriz.ada
a Prefeitura Municipal de Bambuí,, Estado _de Minas Gerais, ~ contratar operação de crédito _no
valor correspondente, em cruzados, a 40.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer).
Mensagem n9 164, de 1987 (n9 264/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Belém, Estado do Pará,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 186.090,22 Obrigações
do Teso_uro Nacional - OTN. (Dependendo de
Parec:er).
_
Mensagem n~ 166, de 1987 (nc 266/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Bom Despacho; Estado
de Minas Gerais, a contratar: operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
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89.393,53 Obrigações do Tesouro Nacional OTN. (Dependendo de parecer).
Mensagem n9 167, de 1987 (n" 267/87, na oriM
gern), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Brumadinho, Estado de
.Minas Gerais, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 1_1 0.000,00
Obrig<iÇóes do TesourO Nacional =-- OTN. (Dependendo de parecer).
_ f-"'.ensagem n9 171, de 1987 (n9 271/87, na origem}, relativa à proposta para -que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Guaíba, Estado do Rio
_ Grande do Sul, a contratar operação de crédito
no Valor correspondente, em cruzados, a
-209.863,30 Obrigações do Tescuro Nacional OTN. (Dependendo de Parecer).
Mensagem n9174, de 1987 (n9 275/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Muni_cipal de Mossoró, Estado do Rio
Grande do Norte, a con_tt:_a~r operação de crédito
no vcUor _correspondene, em cruzados, a 240.000
Qb_riQaÇóes do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer).
_
_Mensagem n~ 176, de 1967 (nc 277/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Petrolina, Estado de Per-'---nãffibuco, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional--:- OTN. (Dependendo de parecer).
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

EStá ·enó~rrada a- sessão:- -(Levanta-§e a se~o às 17 hor_as e 55 ininutos)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
POMPEU DE $Q.USA NA SESSAO DE

24-B-87E Q(JE, ENTREaaEA REVIsAO DO
ORADOR; SERIA PUBliCADO POSTERIORMENTE.
.
O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Por uma curiosa coincidência, faz exatarnente
um mês hoje - portanto, no dia 24 de julho
ençaminhamos ao GovernO do Distrito Federal,
na pessoa do Sr. Governador José Aparecido de
Oliveira, uma nota subscrita por mim mesmo,
pelos Deputados Geraldo Campos, Sigmaringa
Seixas e pelo Presidente Regional do meu Partido,
Dr. Milton Sellgman, que dizia no seu preâmbulo
o seguinte:

"Pompeu de Sousa, Geraldo Campos, Sigmaringa Seixas e Milton Seligma cumprem
o indeclinável dever - advindo dos mandatos populares e da responsabilidade políti<:a de que se acham investid~ - de trazer
ao GovernO do Distrito Federal uma palavra
de alerta e cOlaboração, em nome do interesse póblico, sobre três assuntos que reputam de essencial importância para os destinos da qualidade de vida da população atual
e futura da Capital da República."
Deixo de mendonaf os outros dois Itens, mas
refiro-me ao segundo, que é exatamente o segUinte:
·
__ "Reputam i~prescindível que qualquer ato
decisivo para o início das obras de despoluição do Lago Paranoá seja necessariamen~
te precedido de rigoroso cumprimento da
exigência legal sobre a elaboração e aprova-
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çáo do respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. realizado por instituição da
mais alta respeitabilidade científica e respon·
sabilidade comunitária, de qüe constitui paradigma a própria Universidade de BrasíJia, assim como subseqüente consulta à so_<:ieda·
de, através de audiências públicas." -

Está fazendo, hoje, um mês que fiZemos esta
advertência, demos esta palavra de alerta e _ cola~
boração, Entretanto, longe do que se poderia es~
perar, o que aconteceu é que os atas subsequentes foram sendo praticados, justamente na sentido de eXeCutar aquilo para o qual advertíamos
o Governo qUe não se fizesse, lst:b_ é, qüe-não
se fizesse uma obra que não seria verdadeira·
mente de despoluição.
É predso que se diga claramente que não estamos contra a obra de despoluição do lago, Ao
c:ontrári_o, estamos a seu favor, e não a favor de
uma Obra de engodo, de urna obra que dê a
impressão despoluidora, mas que resultre, amanhã, numa maior poluição, agravando inclusive
o abastedmento_de água de Brasília.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, na verdade, fomos alertados, por um órgão do próprio Governo
do Distrito Federal, para essa realidade. Exatamente a própria Secretaria do Meio Ambiente,
Secretaria Especial que tem como seu titular a
figura do grande patriota, Dr. Paulo Nogueira Neto, é que alertou este Senador; e o outro órgão
do mesmo Governo do Distrito Feâeral, COordeDadoria do Meio Ambiente, na pessoa deste devotado defensor da ecologia, Benjamin Sicsu, é que
chamou a atenção para o que havia de enganoso
nessa fàJSa obrã de desPoluição do Lago P.iranoá.
· _ Na verdade, o estudo mesmo do autor do projeto --trabalho baseado em experiência da África
do,Sul- fazia uma s~rie de consideraç9es nesse
sentido; e entre outras <::cisas, dizia que só se
responsabilizaria pelo êxito da obra se fossem
atendidas oito condições. Entre elas, basta destacar três:
''IV- Nenhum metal tóxico,- ou material
orgânko tóxico, pode ser lançado nos esgotos que vão para as estações."
Sabem~. Sr. Presidente, Srs. Senadores, que,
na Bacia do Paranoá, há esgotos de algumas instalações hospitalares e da Universidade de Brasí~
lia, onde esses materiais são -despejados exatamente ln natura. De fonna que só essa cláusula
já inutilizaria o suposto trabalho de_ despoluição,
a suposta obra despoluidora.
Mais adiante, na Cláusula V, diz:

"Não pode haver mudança substancial da
composição dos esgotos daquela verificada
por ocasião do projeto."
(Na verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, digo-o entre parênteses a má redação não é minha; é do próprio autor).
Logo em seguida, a cláusula VI diz:
"As estações não podem receber vazões
de esgotos_ muito superiores ou inferiores
àquelas do projeto."
O~a. Sr. Presidente, isso já constitui um eScân·
dalo, porque este projeto foi feito pafa uma previsão da atual ocupação demográfica do Plano Piloto, quando essa ocupação está contida nos limites
de 700 mil habitantes. Sabemos que 56 o plano
suplementar do grande urbanista Lúcio Costa,
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que amplia a Asa Sul e a Asa Norte, vai trazer
o afluxo de 1 milhão e 900 mil habitantes para
a bacia do Paranoá. Portanto, é quase o triplo,
Sr. Presidente, que se vai acrescentar a uma obra
que só poderia funcionar, como o próprio autor

diz, se o efluente de esgotos não se alterasse para
mais, nem para menos.
Tive até, na ocasião, a oportunidade de fazer
uma pilhéria, Sr,_ Presidente, num programa de
televisão, quando disse que, mesmo sem esse
acréscimo do plano Lúcio Costa, a população
de Brasília estaria impedida de ter, vamos dizer,
uma epidemia de prisão de ventr~ ou de di~ia,
porque inutilizaria a obra despoluidor~ o que parece uma pilhéria, Sr. Presidente, é a própria obra.
Agora, um mês depois, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu volto -desta_ ve:z à própria tribuna
do Senado- para assinalar o trabalho altamente
patriótico, constituído_ p~la denúrtcia publicada
ontem no Jornal de Brasília, em- _reportagemde página e meia, de autoria ela jovem repórter
Edna Dantas. Aliás, como velho jornalista que sou,
e professor que formou algumas gerações de jornalistas, quero c.onsignar, para essa jovem repórter, um elogio a quem faz da profissão de jornalista
o seu verdadeiro sentido e o espírito de causa
pública que deve cerc;ª-T. toda a- ativtdade jornalística, o que, infelizmente, nem sempre acontece.
Essa jovem e lúcida repórter fez um _trabalho realmente admirável de levantamento, não só-âesse
lado, que eu já havia denunciado, mas de um
outro La4o_. talvez, até, ainda mais condenável, ainda mais reprovável. Quero também _consignar o
elogio ao Jornal de Brasilia, que, corajosamente, talvez contrariando_ intere_s~es materiais muito
elevados, publicou essa matéria, qUe, -coino eu
disse, ocupa·· página e meia. -Quero felicitar a mi·
nha jovem cole~a, porque trata do assunto, não
s6 dentro do meJiwr espírito da ética profissional,
como também da mais correta téc:;nica profissional, fazendo um apanhado genérico do problema e, depois, decompondo e particularizando esse problema noS seus vários aspectos. E-a denúncia que ela faz. ao lado daquela que tinha sido
objeto da nota que nós_ quatro havíamos levado
ao Sr. Governador, é realmente da maior gravidade. É a denúncia da cláusula económica dos
recu[SQS- financeiros cjUe-estãO_ sendo, ne~se momento, objeto de contr~to, já assinado aliás, com
2 empresas construtoras; empresas_ foram contratadas para a execução de_ um projeto que:, c9mo
lembra muito bem·a reportagem, o GDF- Governo do Distrito Federal - e Banco Nacional
da Habitação assinaram ~m convênio, em novembro de 1985, no qual o orçamento tota1 da obra
fora fixado em 45_ mill].ões de Qólares.
E logo no período imediato, di~ a_ repórter em
abril de 1986, portanto 5 meSes -depois, Srs. Sena~
dores, logo ap6s ser nomeado pelo Governador
José Aparecldo o novo Presidente. da CAESB Compânhia de Água e Esgotos dé Brasília- Wi~
Uian Penido, alegando "motivos admtnistrativos",
e sem dar maiores explicações, cancelou a primeira concorrência, aquela em que a obra seria
construída por 45 milhões de dólares, abrindo,
em seguida, uma outra, que elevou o preço do
empreendimento para 125 milhões de dólares,
Sr. Presidente. Penido justificou o crescimento
dos custos para elevar o valor da obra.
- Ora, Sr. Presidente, devo acresç:~tar_ que esses
125 milhões são objeto de outra c_láusula que,
na verdade, elevaria a obra para, no mínimo, 156
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poluído? Na sua construção inicial, certamente
não tinha essa poluição que tem hoje. Vão dizer
logo que a poluição é a pobreza do Distrito Federal, vão colocar logo a culpa nesses, cujo exemplo
maH>' recente é os que foram expulsos manu mlll·
tarl da 11 ONorte, porque os pobres sempre incoO Sr• .Melra Filho- Permite V. Ex' um aparte,
modam, sao poluidores, a pobreza polui! Tudo
nobl-e-Seflador Pompeu de Sousa?
bem, mas ê preciso ver as_ causas disso tudo.
O SR. POMPEu DE SOUSA - Pois não,
Não _adianta se gastar milhões e milhões de d6Ianobre Senac;lor Meira Filho.
res, duplicar, triplicar o orçamento desse trabalho
de despoluição se não se for à raiz do problema
O Sr. .Melra FilhÕ ---Como brasiliense que
e do desrespeito à natureza. A segunda questão,
aqui está, hâ 28 anos, quero louvar a garra, Senae nesse ponto V. Ex', com toda veemência, tem
~ dor Pompeu de Sousa, com que V. Ex' defende
toda raz,ão, mas V. _Ex" não está no Parlamento
um assunto tão importante, que é a despoluição
da Suíça, está no Pariarn~nto brélsileirO. J~ esta.
do Jago para a nossa cidade. Apresento a V. Ext
inos roucos de clamar, aqui, contra esbanjamento
os meus parabéns, e sei que V. Ex' está entre
dos recursos públicos sem qualquer necessidade,
aqueles que sabem cuidar desta Capital que, não
é minha, não é sua, é. nossa, é a Capital do Brasil. · sem qualquer prioridade, sem quaJquer respeito
por aquilo que um mjnistro 4i:z, por exemplo: é
O SR- POMPEU DE SOUSA - Muito obrtpreciso não gastar. E o Presidente vai convocar
gado, nobre Senador Meira Filho.
uma reunião de ministros para não gastar nada,
_ M_ãs, dizia eu, Sr. Presidente, que é absolutapara não tornar qualquer posição, isto é, agora
-lnente- fnacreditáve_l _9 g_i.ifS~- está verificando, tanvamos conter o déficit público. Esta é uma conto na áfea técnica çomo n.,_ -econômica. Na área
versa fiada; esta h_ist6ria nós a escutamos há muito
_ técnica, a despoluição não é uma desPoluição,
tempo. Falta decisão de seriedad~, para s6 investir
-é Tuna empulh~ção, que vai inch,1sive comprono necessário. Então, essa denúncia, baseada
. meter_ futuramente .o próprió abastecimento de
nesse jornal, e que V. _Ex" assUme, aqUi, é fundaágua de Brasília, além de e"star invalidado pelo mental, mas é repetitiva. Tantas vez~s se tem de_próprio autor do projeto, porque o Plano Piloto
nunciado. Se este Governo quisesse ser parcimo-não-poderia ter mais do que 700 mil habitantes,
nioso, quisesse discutir as prioridades, quisesse,
enquanto, pelo projeto oficial mesmo, terá segurarealmente, investir de acordo :c_oin -as necessidamente, mais de 2 milhões.
des do País, ele ouviria a Nação, ouviria este ParlaSr. Presidente, quero dizer a V. Ex'-e aos~Srs.
ri"lento, o Senado da República, discutiria conosco
Sénaç:Ior~s. que conh_eço o Governador José Apa·
sobre o que se fazer do pouco dinheiro, para não
reciclo há ml!itos anos e, mais -do que isto, sou
ser acusado de esbanjador e de perdulário, como
-~®y_ amigo e: testemUnha da sua probidade, da
o _é, de fato. Pergunte ao Senador MaurO Borges,
_su~ rigorosa honestid~çle pessoal, que ele muito
.nosso companheiro, o que o motivou a pedir uma
_ __lll?tamente costuma alegar, dizendo sempre que
CPI da ímpOrtação de alimentos. Pergunte a S
faz um "GoVemo de rnãos limpas". É preciso,
EX' Pergunte, por que, apesar de o Gov~o não
Sr. Presidente, que S. ~-que já foi alertado - let- uni centavo sequer para minorar a seca no
por mim e pelos companheiros Geraldo Campos, . Nordeste, mais uma seca no nosso Ceará, no
Sigmariiiga Seixas e Milton Seligman com relação
nosso Pernambuco, em todo o nosso Nordeste,
à parte técnica, alertado que está agora por essa
vai ter bilhões de dólares para investir numa Ferromagnífica reportagem e pela palavra de advervia Norte-Sul, cujo órgão chamado GEIPOT, _do
tência que lhe clirijo da tribuna do Senado próprio Governo, diz que ela só será prioritária
é iridispensável, repito, para que nós continuemos
para o ano 2 025. Por que isso? Entendo a ira
a respeitar o seu Governo (não digo S. E'.xf', digo
de V. Ex', vamos dar apoio, vamos aplaudir, tanto
selfGOvemojpõsSa,-em tempo" útil o Senhor Goa profissional da imprensa como- V. EX', como
-vemaçl.or, evitar qUe se cometa esse duplo atensenador da República, como decano dos jorna--taâo contra o erário público e contra o povo do
liStas braslleiros. Mas, não vamos mais, digamos
Distrito Federal, fingindo- urria falsa despoluição
assím, receber com aquele !mpacto essas denúne ãrruinando as finanças do nosso Governo e, --das, porque elas são repetitivas. Talvez, repercu-J)9rtanto, infelicitando duplamente os moradores
tissem se _fossem no Senado ou no Parlamento
do Distrito Federal, que nós hoje, aqui estamos
da Suíça, ou de outros países que têm ainda resderendendo para os nos:sos filhos e nossos netos.
peito pela coisa pública. Nossa res publlca aqui
-se tomou, como disse o ex-Senador Franco Mon· ,-_Q Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V.
tara, uma cosa nostra mesmo. Muito obrigado.
_Ex! um apãrteT
O SR- POMPEU DE SOUZA- Nobre SenaO SR- POMPEU DE SOUSA - Ouço V.
dor Mansueto de Lavor, eu me felicito por ter
Ex'
recebido o aparte de V. Ex', por toda a contri·
buição que V. EX' trouxe, e até pela oportunidade
O Sr. Mansueto de Lavor - Estava todo
que me acrescenta de fazer mais uma pequena
atento, inclusive com es&e zelo, com ess;a ir-ª_santa
de V. EX', a respeito de dois assuntos, da maior -cOnsideiação. Esqueci-me de dizer qUe essa diferença de 45 milhões para 125 milhões que, por
importância, enfocados no seu pronunciam~nto.
sua vez, se transformam em 156 milhões, no esPrimeJro, o problema da despoluição do Lago
Pafan_oá que, naturalrriente, não-foi feito só para
paço de cinco meses, não é em cruzad.c>!!,_J!_ão,
se olh~r, mas para o bom uso da popul8çâ6, e
mas em dólares, que é uma moeda estável, não
é uma moeda que esteja submetida a uma inflaque hoje se _torn~ uma_ fonte de doenç:as, em
Vez~de ser uma grande fonte de lazer. E, aí, no
ção como a do nosso pobre cruzado.
càso, ê Preciso_dhar não apenas os efeitos da
E fico muito feliz em receber o aparte de V.
poluição como está, mas, saber por que foi poluíEx', porque é uma tese que susterito há muitos
do o Lago Paranoá, por que se deixou que fosse
anos, neste País, e que vem jUSfim1énte se contramilhões. Portanto, a liberalidade com as empresas
que estão contr~Jad.as para construir a obra, com
as empresas emprelteiras que foram selecion~da&
nessa segunda c9ncorrência, constitui um escândalo, Sr. Presidente.
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por a uma atitude de aceitação. E que este País
precisa de duas coisas: escandalizar-se e indigr
nar-se. Tenho clamado sempre: escandalizemo-nos diante do escândalo e indignemo-nos diante
da indignidade. J:: preciso que não nos acostumemos com o escândalo e com a indignidade,
porque no dia que fizermos isso, estaremos nos
demitindo da condição de homens dignos. E nós
que temos um mandato, nós que temos a responsabilidade de um mandato, devemos seguir o preceito bfblico: clama ne cesses. Jamais devemos
cessar de clamar. Mesmo que não nos ouçam,

mesmo que tenham ouvidos moucos para as nossas palavras, gritaremos isso e gritaremos até o
fim dos nossos dias, porque é preciso que este
Pais, que o povo deste País, que é grande vitima,
que é realmente o grande prejudicado, o sofredor
de todos os sofrimentos e de todas as injustiças,
indignidades e traições que contra ele se fazem,
seja um dia respeitado, porque precisa assumir
o Poder, e ele s6 poderá fazê-lo se for conscientizado. Precisamos conscientizá-lo, clamando,
sem cessar, todos os dlas.
O Sr. Mansueto de Lavor- Senador Pompeu de Souza, o Ouvidor-Mor deste País,... _
OSR. POMPE(J DESOOZA-Já não existe mais. Foi nomeado•••

O Sr. Mansueto de Lavor - Sim, mas é
Governador de Fernando de Noronha. Vai ser homem público do mesmo jeito. Ele já disse que
a corrupção existe e que não temos nada a fazer
contra ela. Temos que conviver com a alta corrupção, neste País, segundo o nosso ex-Ouvidor da
República. Não é um bom conselho, certamente,
mas é para desanimar mesmo. Estou de acordo
com V. Ex', quando diz que não devemos compactuar com esta aceitação passiva de uma situação em que se está sendo chamado de traidor
porque estou fazendo reparos não à pessoa, mas
à administração do Governador do Distrito Federal e do Presidente José Samey.
V. Ex" já está recebendo, inclusive, acusações
de que traiu, como se traíssemos por dizer a vei'dade, por denunciar aquilo que V. Ex' chama de
indignidade e corrupção. Não quero mais tomar
tempo. Mas quero estar solidário com a linha de
pronunciamento de V. Ex'.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A
Presidência quer apenas fazer um apelo à consideração dos oradores e participantes deste debate, no sentido da brevidade, visto que ainda temos
mais oradores inscritos e, às 18 horas, deveria
começar wna sessão do Congresso NadonaJ para, em seguida, ter início, no mesmo plenário,
luna reunião da Comissão de Sistematização.
O SR. POMPEU DE SOUZA- Vou encerrar, Sr. Presidente, dizendo. .. __
O Sr. Mauro Borges - Permite-me V. Ex'
wn aparte?
O SR. POMPEU DE S()(IZA - Concedo
o aparte ao nobre Senador Mauro Borges.

O Sr.. Mauro Borges- Sr. Presidente, serei
muito breve. Não poderia deixar de manifestar,
mais uma vez, a minha admiração pela bravura
cívica, pela coragem do Senador Pompeu de Souza que, ao longo dos anos, grangeou a admiração
não só do Brasil, pelas suas ativ:ldades joma1fsticas
e peJo grande mestre que foi do jornalismo brasileiro, tendo ensinado não apenas a técnica joma-
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do Distrito Federal, com o seu aUxiliar ifnediato,.
que_ é o Presidente da Caesb, e, ao mesmo tempo,
o Secretário da Secretãri~fEspeciai do Meio Ambiente, Oência e Tecnologia, com o seu assessor
imediato, que é, justamente, o Superintendente
- nã_o sei bem se Superinteridente ou Presidente
da Curadoria de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, que é o Engenheiro BenjarrUm-Sie"su.
Penso que Seria interessante ·a: cOnvQcaç_ão de
uma sessão pública da Comissão -do Distrito Federal, para que duas Secretarias do próprlQ_Governo do Distrito Federal, que estão em conflito, uma
contestando a outra, sejam postas frente à frente,
numa verdadeira obra de contradit6rio democrático, porque isso é que é importante,_ para que
possamos assistir a uma verdadeira acareação
e assim procurar descobrir a verdade atrás de
tantos biombos.
Era o que tinha a dizer. MUito- Obrigado, Sr.
Presidente.

lística, mas sobretudo a honradez da conduta do
jornalista. E a minha admiração, também, por
ver um representante de Brasília - algo novo
neste País - uma das populações mais cultas
e preparadas da nossa Pátria poder eleger homens que, realmente, cumprem com o seu dever
e vêm contribuir para a melhoria das atividades
-adminJstrativas da nossa querida Capital, da nossa
querida Brasília. Como ele disse - e realmente
ratifico - o_ Governador Jo_sé Aparecido é um
homem de bem, um homem entusiaSmado pela
tarefa administrativa e multifacetada. O que expôs,
aqui, o Senador Pompeu de SOUza, é da m_aior
gravidade. Estou certo, pela conduta do Governador José Aparecido, que ele há de trazer os
esclarecimentos e há de tomar o rumo consentâneo com o seu passado de cprreção administrativa que, creio com absoluta fé, que ele fará
aquilo que seja o mais honesto, o mais justo,
o mais interessante para Brasilia. V. Ex!' estâ de
parabéns por desempenhar as suas tarefas, não
somente de Senador da República, mas também
de homem participante do futuro de Brasília. Mas
não é só__isso, Brasília não pode corrigir as causas,
precisa corrigir os efeitos. Não se pode awnentar
indefinidamente a população de Brasília, criar
aqui uma megalópole, BrasíJia não foi feita Para
isso ...
OSR. POMPEUDES()(IZA-E está sendo
muito discutido o novo Plano_ Lúcio Costa.

DISCURSO PRONUNOADO PELO SR.
POMPEU DE SOUZA NA SESSÁO DE
27-8-87EQUE,ENTREGUEÁREV&\'ODO
ORADOR; SERIA PUBUCADO POSTERIOR-

MENTE

O Sr. Mauro Borges- Realmente. É preciso
que se __crie áreas periféricas mais longínquas de
Brasllia, wna região altamente humanizada, povoada, mas que não seja e:xatamente, necessariamente, _dentr:o_do Distrito FederaL pata não destruir as interi.ções cOm as quais se fez Brasília.
Portanto, acho que a idéia de V. Ex',- de não aumentar a população, dentro da bacia do Paranoá,
é absolutamente necessáría. E esSes grandes Problemas precisam ser largamente debatidos pelo
público, pelos interessados, pelos especialistas,
do futuro de Brasília, porque nós não podemos
deixar que esta cidade perca a sua qualidade de
vida.
O SR. POMPEU DE S()(IZA - Além de
agradecer ao aparte do nobre Senador Mauro
Borges, que vem enriquecer o meu discurso, que
vem rl;!_almente avalizar as minhas palavras, quero,
sonlente para concluir, dizer que ambos os apartes trouxeram-me uma idéia a mais, que é de
esclarecer este assunto, em termos técnicos e
financciiros definitiVamente. E }ã que somos, nós
quatro ...

O Sr. Marcondes Gadelha- Senador PomPeu de Souza, V. EX' me permite apenas uma
breve interrupção? (Assentimento do orador)
Com o _aval de V. Ex', para pedir ao Sr. Presidente
que prorrogue-por hiais 1O minutos a sessão para
que esse humilde aparteante possa fazer um breve
registro. Peço a V. EX' a prorrogação da sessão
por 1O minutos.
O SR. POMPEU DE SOOZA - Para concluir. Os apartes aqui proferidos me trouxeram
wna nova idéia, uma idéia a acrescentar-se à minha pura e simples condenação. Vamos investigar
isso em profundidade. Temos aqui, na pessoa
do Senador M.eira Filho, o Presidente da Corilissão
do Distrito Federa], da qual nós quatro somos
membros; por isso, sugiro a S. EX' que cOnvoque
o SeáetãnO dos SeJViços Públicos do Govcimo
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O SR. POMPEU DE S()(IZA (PMDB- DF.
Pronuncia o seguinte discUrso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Vou apenas fazer uma breve _comunicação.
Mas, falando logo em seguida ao vibrante discurso
do nobre colega, Senador Jutahy Magalhães, a
quem acabei de apartear, não poderia deixar de
desenvolver ligeiramente aquele aparte, para dizer-lhe que a minha solidariedade não era apenas
de Senador do Distrito_ Federal~ como lhe disse,
mas de 4~ Sena4or da bancad~ do Ceará, mas,
sobretudo, de Senador da República, porque acho
que, afinal de contas, a República que tem neste
órgão a sua representação maior, pOrqUe é a própria encarnação da Federação, precisa ser defendida em termos republicanos, precisa se afirmar
cada vez mais como República, como res pubUca, porque até etimologicamente a República é
ares publica, e cada vez mais res pubUc~ entre
nós, deixa de ser :res pubUca para se tomar "reles
publica". E nós, os representantes da Federação,
temos que reaftrmar a grandeza da República através da grandeza da res pubUca.
Dito isto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero
ainda, antes de fazer minha breve comunicação,
que pretendia ser, inicialmente, o único objeto
-deste meu pronunci.~mento, precfso louvar, mais
uma vez, os órgãos auxiliares deste Senado Federal, no caso especifico do Prodasen, porque, hoje
de manhã, ao amanhecer mesmo, recebi em minha casa o projeto de Constituição ··que, ontem,
aCabou de ser iabisCad6.
- -- - Isso é_ um trabalho exemplar, Sr. Presidente,
Srs. Senadores. Amanheceu hoje em minhã casa
esse projeto. É preciso que nós louvemos o que
funciona neste Pais, porque a regra g"eral é não
funcionar. Meus caros colegas, ralei aqui, nas duas
sessões anteriores, sobre o escandaloso problema da despoluição do lago Paranoá. Ontem ~mim
dei o propósito de requerer a constituição de uma
Coinissão Parlamentar de Inquerito. Tendo, porém, tomado conhecimento de_ que já existem
_quatro Comissões- Parlamentares de lnquerito
funclonãndo neste Senado, e há uma quinta sen~
do instalada, optei, e devo dizer que optei, até,
preferencialmente, porque, se não houvesse as
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quatro e nem houvesse uma quinta em tramitaM

ção, teria optado mesmo, inicia1m~nte, por out!a
alternativa. é: que me aprofundei no estudo do
Regimento Interno, e, assim, acabei por requerer
ao Presidente da Comissão do Distrito FederaJ,
o nobre Senador Meita Filho, que a própria Co-

missão do Distrito Federal, no uso de suas atribuições, no uso de sua co.rnp~ência, ela mesma
se encarregasse deste inquérito; inclusive porque
ela terá uma flexibilidade muito maior: ela pode
se constituir em subçomissão, em subcomissões

até, não s6 em subcomissão singulãi, mas até
em subcomissões. pluralmente. Isso dá uma Hexi·
bífidade, dá wn dinamiSmo, dá uma agilídade que
é preciso que esSe Senado tenha,_ para que ele

bem cumpra a sua missão histórica. Requeri e
encaminhei a S. EX' - com o apoio do S~nador

Maurício Corrêa, que infelizmente_não se encontra
neste plenário, mas que a ele veio, ainda há pouco,
especialmente para manifestar ess_e apoio, e me
pediu que falasse em nome dele ~bém - e
encaminhei, repito, a V. Ex', o Senador Meira Filho,
o seguinte requerimento;
BrasUia, 26 de agosto de 1987.
Excelentíssimo Senhi::lf
Senador Meira Filho
Digníssimo Presidente da Comissão Q_o
Distrito Federal do Senado Federal
Neste Edifício
-

onde se portou com eJÇemplar dignidade e com
---eiCerii.Piar comp"etêndã. Apenas o que se quis foi
dar dinamismo e, ao mesmo tempo, dar dedkação, porque nós somos os mais diretos interessados no assunto. Mas isto não significa exdusão,
-porque a subcomissão pode ser acrescida de outros companheiros da própria ComiSsão. Podem
nãO só PartiCipar da subcomissão, corno, através
da Criffiissão, têm poder decisório sobre os atas
da subcomissão. Portanto, não há exclusão, há
o sentido, _e _inclusive a preocupação, de que o
-r~ãfõrrõ-final se raça em 45 dias, justamente para
dar "o- exemplo de eficiência; porque na verdade
O mal daS comlssões de lnquerito, o mal maior
de todos os inquéritos neste Pais, é que eles se
arrastam indefinidamente, Se arrastam pelo tem- po afora, até serem esquecidos e deixarem de
- cumprir a sua finalidade que é, realmente, apurar
a veraade.
Nós não estamos_ acusando ninguém, nos não
estamos levantandO nenhuma imputação caluniPSã. ·ou injurl.osa; estâmos apenas .:...... diante da
denunciaçâ9 pública de um órgão de imprensa
aa -mruor respeitabilidade, com documentação
exaustiva e absolutamente indiscutível, - querendo que o Senado da República, _através de
órgãos próprio, apure a verdade, para que a verâa- Çg ~a d~darnente posta à_ luz do sol, porque
esta República deve viver à lt.ii do sol.
Cotrcedo o aparte ao nobre c:olega Alexandre

Costa.-

Senhor Presidente:
Na forma do que dispõem os arts. 74 e
165 do Regimento Interno do Senado Fede·
ral, dinjo·me a Voss8_Ejç;ç:elência para requerer a constituição no âmbito de~ Ccirnissão
do Distrito Federal, de Subcomissão desti·
nada a investigar as irregUlaridades - divul·
gadas peJo Jornalde B~_a em suas edições de 23 e-26-8-87 ~ com_~Iação à Concorrência Internacional 01.87, realilada pela
CAESB-Companhia de ÁGua e Esgoto de
Brasília para a contra_ta.ção das Qbras de despoluição do lago Paranoá.
A Subcomissão, composta dos três senadores da bancada do DistritQ ~ederal, teria
o prazo de 45 (quarlenta e cinco) díÇtS para
apresentar o relatório previsto no art 74, §
59, daquele Regimento Interno.
À oportunidade,_ reitero _a V. Ex' os protestos do meu elevado apreço e distinguida consideração. -Senador Pompeu de Souza,
É este o re_que:riment_Q __que encaminhei, ontem
mesmo, à Secretaria da Comissão do Distrito Fe-deral, e que recebeu o imediato apoio do Sr. Presidente, o digno Senador Meira Filho, e também,
como já anunciei, do Senador Mauricjo Corrêa.
O Sr. Alexandre Costa- V Ex' me permite
wn aparte?
r

. O Sr. Alexandre Costa ----Ouvi o requeri~
menta de V. Ex', embora não tenha nada a ver
com isso
O SR- POMPEU DE SOUSA- Tem tudo.

V:- EJC. é _Me_mb.ro da Comissão.

- OSr. AIWndre Costa- Muito embora Seja
um b~asiliense como V. Ex', já moro aqui há 27
_anos.
O SR.. POMPEU DE SOUSA- Refrro-me
apenãs-ao mandato, não à condição de morador.
Além de 27 anos n6s temos wn mandato tam~
bém.

_O Sr. Alexandre Costa- Não creio -que ninguém possa ser mais interessado em Brasília do
que eu.
O SR- POMPEU DE SOUSA- Concordo.
V. fr honraria muito se viesse para a subcomissão. Creio que o Senador Meira Filho teria
muito prazer em incorporar V. Ex" na subcomissão.
-·0- Sr. Alexandre Costa - Achei esquisito,
primeiro, a Comissão de Inquérito não ser do Senado, ser Comissão do Distrito Federal. É uma
inovação do Senado._
O SR. POMPEU DE SOUSA- É um poder
-que a nossa Comissão possui. V. Ex', que foi Presidente dela, deve conhecer as normas regimentais.

O SR. POMPEU DE SOUSA~ Quero apenas
O Sr. Alexandre Costa- V. Ex' não precisa
completar, antes de conceder o aparte a V. Ex',
requerer nada. Se é poder dela, se é atribuição
o que ia dizer ne_ste particular. Quero explicar que
dela, não precisa requerer nada.
o fato da constituição de subcomissão, que é regi·
O SR. POMPEU DE SOQSA - Náo! Eu
mentalmente poder da Comissão, e ao mesmo
requeri ao Preiidente. Ag_ora, estOu dando ciência
tempo ser sugerido que ela se compusesse dos
três representantes da própria Bancada do Distrito - ao_ ~nado de que requeri i,sto ao Pres_idente. Nós
Federal, não significa exclusão dos represntantes
queremos que o Senado acompanhe pari passu,
das o_utras unid~des Qa_ F.l;!:d<t_~c;ão, que inclusive
todo o processo, todo o inquérito. Inclusive se
têm no Senador Alexandre Costa uma figura expudésSemos levar todo o Plenário do" Senado para
a COmissão, seria uma beleza, nós ficaríamos graponencial, Presidente que foi daquela Comissão,
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tificadíssirnos. V. Ex', como membro da nossa
CorrUssão, tem o dever de participar coOOsco desta apuração.
-

O Sr. Alexandre Costa- Segundo, a Comissão de lnquC:dto, em n~me do -senado
Federal que, em nome da Comissão...
O SR. POMPEU DE SOUSA- Não é uma
. COintssão de Inquérito; é uma sUbcOniiSSâo da
ComisS:ão do Distrito _Federal. Mas eléi_ pode fazer
quaJqt.ier inVeStigaÇão, ela tem poderes explicitas
no Regimento do Senado.

O Sr. Alexandre Costa- Por que não logo
uma Comissão do Senado Fed~ral?
O SR. POMPEU DE SOUSA- Entre outras
coiSaS, porque já há cinco, e não se pode constituir
uma st:xta Comissão Parlamentar de _Inquérito;
e também, parque este é um assunto momentoso, e não pode ficar para amanhã.
O Sr. Alexandre cosia- Mas, Sr~-Senador
Pompeu de Sousa, eu conheci aqui no· Senado
- V. Ex' diz que há cinco Córi'liSf!Ões - funcionando trinta comissões de inquéritos.
O SR. POMPEU DE SOUSA - Consulto
à Mesa se ela permite a violação do Regimento,
para que tenhamos uma sexta ComiSsão. Tenho
a impreSsão _de que se, 00 p-aSsado, ocorreu de
fato, vinte ou trinta comissões (unclonando aimultaneamente - tratava-se de uma irregularidade
contra o Regimento. E nós somo_s legalistas, queremos respeito à lei, queremos respeito à legalidade.
O Sr. M.elra Filho - Pediria wn aparte ao
nobre Senador Alexandre Costa e ao nobre Senador Pompeu de SOusa.

O Sr. Alexandre Costa- Não sou o orador,
nobre Senador.
O SR. POMPEU DE SOUSA- Terei muito
prazer em conceder um contra-aparte ao nobre
Senador Meira Filho.
-O Sr. Meira Filho- Pelo que entendi, será
uma subcomissão que terá por finalidade executar uma ação fiscalizadora.

O Sr. Alexa:ndre Cesta ...:.... Ah! Se é assim
é uma coisa muito útil.
O SR- POMPEU DE SOUSA '--Muito obrigado a. V. Ex' pelo apoio.

O Sr. Alexandre Costa- É coisa muito útil
que já devia .ter sido feita. O Senador Pompeu
de Sousa -~ra até_ Se"éretário d-~- Estado do atual
Governo.
.
O SR- POMPEU DE SOUSA - Fui Secretário de Estado com muito prazer e muita honra,
tanto que, na secretaria, fiz urna obra que realmente significa a coerência de toda a minh_a vida

pública.
O Sr. Alexandre Costa- V.~ deve Se
interessar pela purificação dos atos do Governo,
porque ele fica vinculado,.._
O SR. POMPEU DE SOUSA - Peço a V.
Ex', se o quiser, que constitua uma comissão parlamentar para investigar a rrUnha atuação na Secretad.:t do Estado.
O Sr. Alexandre Costa - Não! Não estou
acusando ninguém, não estOu ac:Úsando -absoluM
tarnerite v:-Ex" Isso, v. Ext é que pode requerer.
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O SR. POMPEU DE SOUSA em causa própria?

Requerer

O Sr. Alexandre Costa -Não sei se V. EX'

O SR- POMPEU DE SOUSA- Então, V.

tem algum lago na sua residência!

EX> é um Kafka.

O SR. POMPEU DE SOUSA - Não tenho
lago nenhum, pelo contrário, moro n_o meu mo-

O Sr. Alexandre Costa - Poderia ter uma
piscina.
O SR. POMPEU DE SOUSA - Dentro do
apartiulleirto ilãO tem isso. O apartamento é ·anti.:
Q:o, é de 1961 -só para infOnnar a V. .Ex"

desto_apartamento desde 196t

n~m

residência

oficial do Senado_ aceitei.

O Sr. Alexandre Costa -

Então não é o

caso. V. EJcl', naturalmente, não tem residência
oficial; eu tenho;- e V. Ex"' não _t::ecebe: também
auxílio residencial, recebe?

O SR. POMPEU DE SOUSA- Isso apenas
constitui uma prerrogativa que o Senado nos con-

cede.

O Sr. Alexandre Costa- Recebe?
O SR. POMPEU DE SOUSA- É claro que
todos nós, mas é uma prerrogativa...

O Sr. Alexandre Costa -Ah, mas se recebe,
ora, Senador, tenha paciência!
_
O SR. POMPEU DE S()(]SA- Todos nós

recebemos; é wna prerrogativa que o senado

nos concede.

·

O Sr. Alexandre Costa- Pois então não pre<:-1sava falar nisso, Senador.
O SR. POMPEU DE SOUSA - V. Ex' está
perguntando se tenho um lado em casa. Sr. Senador, eu jamais tive em casa cois<i_alguma a1ém
dà minha honradez.

O Sr. Alexandre Costa - Quero dizer a V.
Ex' que eu tenho apartamento residenda1.
O SR. POMPEU DE SOUSA- É justo que
o tenha pois V. Ex' não morava antes aqui. Quanto
a mim, já disse a V. Ex' que nada tenho aJém
da minha honradez, o meu único patrlmônio de
um homem que viveu a vida inteira do seu salário.
O Sr. Alexandre Costa -

Mas V. Ex' não

está sendo acusado.
O SR. POMPEU DE SOUSA- Mas V. Exo
está dizendo que eu talvez tenha um lago em
casa. V. Ex" está fazendo confusão.

O Sr. Alexandre Costa --Mas V. Ex" está
querendo que eu requeira uma Comissão de ln~
quérlto.
O SR. POMPEU DE SOUSA -

Não sei

onde V. EX' quer chegar. Onde moro não tem
lago.
O Sr. Alexandre Costa- Quem está requerendo Comissão de Inquérito é V. Ex1'
O SR. POMPEU DE SOUSA- Exatamente.

O Sr. Alexandre Costa- Eu que respoftdi
que não vou requerer, mesmo porque não_ sei
nada sobre isso.
O SR. POMPEU DE SOUSA - V. Exo será
nossa comissão. Venha para a nossa
comissão.
bem~vindo à
I

O Sr. Alexandre Costa- Não estou fazendo
acusaçã~; apen11s perguntei se o caso é poluição

do lago, 'perguntei até por curiosidade.

7•

O Sll. POMPEU DE SOUSA - O que se
con~i numa pilhéria sem graça de V. Ex" O
que Sfi!: constitui em algo kafkiano. E realmente
poderia ter essa idéia.

(

__O Sr. Alexandre Costa- Mas poderia ter
uma piscina.

.

O sr-:-Nex.lndfe -CoSta ,:.:..:--PoiS bem. Mas
agora eu é que estou ofendido. Ehtão quero sõ
me defender. V. & dizendo que não tem apartamento funcional, oficial do Senado da República.•.
o· SR. POMPEU DE SOUSA- E os que
riãt?~~Y~~~ -~~~~ SitUaÇa~.
O Sr. Alexandre Costa -Parece que é uma
exceção.
O SR. POMPEU DE SOUSA - Não estou
fazendo exceção nenhuma.
O Sr. Alexandre Costa- Não sou exceção.
O SR.. POMPEU DE SOUSA- Não estou

- dizendo _que aJguém seja excepdonaJ, se aJguém
é excePcional poderia ser V. Ex.'~··
O Sr. Alexandre Costa - Mas não recebo
o aux:ílio-rriól'adia!
O SR. POMPEU DE SOUSA -Porque tem
a moradia! O que dá no mesmo, Sr. Senador!
E com mais- regalias porque tem portaria própria,
_-segurança própria, uma série de coisas que o
meunãotem.
O Sr. Alexandre Costa -Mas nunca abri
a boca nem para condenar e nem para dizer que
os companheiros têm apartamentos ou recebem
awálio-ritoradiaf
O SR. POMPEU DE SOUSA- Não censurei ninguém! Estou apenas respondendo à sua
pilhéria de mau gosto e kafkiana, sobre se eu

teria Um lago em casa. Respondi desta maneira
porque--era--a maneira que a minha dignidade e
o meu temperamento impunham. Aliás, Sr. Senador, não quero ter, em relação a V. Ex', nenhuma
atitude agressiva, somos velhos companhefros,
ternos
melhorês relações, mas lamento que
V. Ex' tenha levado o assunto para esse terreno
pessoaJ, o que eu não faria jamais!

as
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O Sr. Alexandre Costa- ... onde colocaria

só os adversários do governador para apurar a
denúncia contra o Governo.
O SR. POMPEU DE SOUSA - V. Exo está
sendo -publicamente convidado aqui para razer
• parte dessa comissão. Creio que o nosso brtlhante
Presidente apoiará este convite.

O Sr. Melra Filho- Não tenha dúvida.
O SR. POMPEU DE SOUSA - V. Exo é
partidário do Sr. Governador e do Senhor_ Presidente da Repúb~ca. Sou amigo de ambos, talvez
há mais tempo e com maior continuidade do
que
EX' Mas umã coisa é a amizade pessoal;
outra é a defesa da res pubUca, que ainda há
pouco defendi aqui.
O Sr. Alexandre Costa- Ofereço V. Ex'
como testemunha. O defensor do G_ovemador deveria ser V. Ex", não eu. Nunca lhe pedi nada,
nem a S. Ex', riem a seus secretários.

v.

O SR. PÓMPEU DE SOUSA - Nem eu
nunca lhe pedi nada; não ·peço nada, não solicito
nada, não pleiteio nada, não postulo nada. Disse
isso a S. 8&0 Governador em nota oficial, pública,
com os companheiros de Bancada e com o Presidente regional do meu Partido. Não sou postulante de empregos, tal como o Senador Jutahy
Magalhães, que acabou de dil:ê-Jo aiQda agora.
Não quero retalhar, empregos de governo, não
so_u partidário das leilões .de Judas, à custa dos
quais vendêssemos nossos voto$ e nossa posição.
Jamais isso aconteceu comigo em relação a
quem quer que seja, mesmo o meu rratemal amigo como é José Samey e como éJosé_Apareddo.
São meus amigos pessoais; defendo, contudo,
neste Senado Federal, a dignidade _da coisa pública, poft. ela é o objeto do nosso _mandato.

O Sr. Alexandre Costa - Desejo mesmo
que V. EX' apure. Ninguém melhor para fazê-lo
do que V. EX', C(ue fazia parte do Governo do
Distrito Federal. COnheço pouco dele, porque lá
nunca compareci nem tomei parte. V. Ex' foi secretário e nunca me viu. na sua secretaria.
O SR. POMPEU DE SOUSA -

V. Exo não

tinha reiVindicação a fazer na-área da Educação,

t_al~ _porgu~~ã~ !?Ss~ ~~u~r~~--

osr.-Aiexandre-éosta-POisbemiAúltirna
questão: a Comissão do Distrito FederaJ não tem
pr:opriedade, nem proprietário! V.~ designa logo
os:· membros desta comissão...

0 Sr. Alexandre Costa- Não! Área uenhu·
ma.

O SR. POMPEU DE SOUSA inquéritol Não- é de inquérito!

peu de Sousa, solicito a V. EX" Que conclua o
seu pronunciamento, porque já esgotou o prazo.

O SR. POMPEU DE SOUSA - Provavelmente V. Ex" não cuidava de educação. Cuidei
OSR.POMPEODESCXISA-Nãodesignei
minha vida inteira, desde os 18 anos de idade
ninguém. Propus que S. EX' o Presidente Meira
que cuido de educação. Sou um profissionaJ, sou
Ftlh6 designe; e isso é competência do Sf. PreSi- -_ wn professor universitário como sou um jornadente.
-··-·--·
·
lista. Com 18 anos de idade já era professor. Não
sou adventista.
·
O Sr. Alexandre Costa - Mas ele não pode
fazer Isso!
O Sr. Alexandre Costa - Eu também sou
professor unive~itário, mas para se~ ... _
O S8- POMPEU DE SOUSA- Bem; consultemos à Mesa e, se S. EJc!' nãó puder, que se
O SR. POMPEU DE soaSA- Perfeito, ótisubmeta ao plenário da Comissão...
mo! Somos então.
O Sr. Alexandre Costa- S. Ex" não pode
O Sr. Alexandre Costa- ... professor univer·
fm;e_r js_SQ_e, aliás, tem se portado muito bem na
sitário não precisava ir à Secretaria de V. Ex' Não
direção da Ço_rnissão do Distrito Federal e não
e,r.a_ne~ssário. _
seria agora que s·. Ex' iria usar de facciosidade
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães. Fanomeando uma subcomissão de inquérito...
- zendo soar as campainhas) --Sr. Senador Pom-

Não é de

\

\

\\
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O Sr. Alexandre Costa- Vou concluir, Sr.

Presidente. Cedo a palavra a V. Ex' s6 para estraM
nhar...
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Quem está com a palavra é o Senador Pompeu
de Sousa.
OSR.POMPEUDESOUSA-Euque estou
com a palavra. V. Ex" está cedendo a palavra a
quem?
o Sr. Alexandre Costa- 56 voU termfrfar

o aparte,. Sr. Presidente.
O SR. POMPEU DE SOUSA - V. EX' é
um subversivo; está assumindo a palavra e dandome o aparte.

O Sr. Alexandre Costa -
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É s6 para estra-

nhar.
O SR. POMPEU DE SOUSA- Vamos ver,
Sr. Presidente, que estamos em pleno domínio
de Kafka; eu já deveria ter um iago em casa,
segundo S. Ex': e agora é ele_que me dá a palavra.

O Sr. Alexandre Costa -Só para estranhar
o tipo de comissão que V._ Ex" deseja. Deseja uma
comissão, nomeia logo os três membros da comissão ... _
OSR. POMPEU DESOasA-Não nomeei,
pedi ao Sr. Presidente que o fizesse.

O Sr. Alexandre Costa - Compreendeu ...
aponta para o Presidente dizendo que os membros váo ser aqueles. E, oS demais membros que
são onze ... os outros oito ficam ass~do ...
O SR. POMPEU DE SOUSA- V. EX' impugne. isso. V. Ext tem poder ()afã tanto, impugne
perante a <:omissão, impugne perante o Presi~
dente, faça uma impugnação, um contra~reque
rimento ao Presidente, para que ele não constitua
a subcomissão e o faça aprovar em sessão plenária da nossa comissão. Faç~ isso e agrad~5=erei
muito, porque terei oportUnidade de discutir com
os companheiros da comissão.

OSr. Alexandre Costa- Não vou impugnar.
Que o Presidente tenha a sensatez natural de não
cometer isto que V. Ext esf;á., _ ~
O SR. POMPEU DE SOUSA ...:._S. EX' é
um homem sensato e por isso mesmo é 1,.1m ho-

mem interessado em preservar os vaJores morais
desta Ca&f e -da comissão. Por Isso confiamos
plenamente no trabalho de S. Ex", o nobre Sena~
dor Meira Fllho.

O Sr. Alexandre Costa- Mas não será... _-,_
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Sr. Senador Pompeu de Sousa, peço encerrar
o diálogo para1elo.
O Sr. Alexandre Costa- Mas não será as·
sim.NomeandoV.Ex"emaisdoismembrospara
__
a Comissão de Inquérito. Não será assim.
O SR. POMPEU DE SOUSA _ Gostaria
que V. Ex' me permitisSe terminar meu discurso,
dize'ndo apenas a V. Ex', Sr. Presidente, sou muito
grato...
O Sr. Alexandre Costa - Transfonnou~se
em discurso? Era uma comunicação. Então, continue a comunicação.
O SR. POMPEU DE SOOZA - No meu
tempo eu poderia fazer o que bem entendesse,
Sr. Senador, comunicação, protesto, denúncia, o

que quer que fosse. V. Ext queria que eu aqui
viesse na hora da pequena comunicação? Sou
um Senador como V. EX' o é, tenho o mesmo
direito de V. Ex" Não queim me coagir a colocar
um lago em casa e ter o horário próprio para
fazer uma comunicação.
O-Sr. Nelson Wedekln- Senador Pompeu
de Sousa, gostaria de dar um aparte ao discurso
de V. Ex', m.uito breve_
O SR. POMPEU DE SOUSA- Com muita
honra, nobre Senador Nelson Wedekin.

---O Sr. -Nelson Wedekln- E:rn Primeiro lugar,

fiquei um. J)oucó confuso se deve-ria fazer este
aparte a V. 5.:!' ou ao Sena®r_A(exandre Costa;
de qualquer modo, pelo_ me_ri_os, nessa altura dos
acontecimentos, sei que devo pedir o aparte a
V. fX Apenas, em seguhâO lugar, para concordar
com V. Ext na primeira intervenção que fez a respeito do elogio ao PRODASEN. N6s desta Casa,

do Senad.o_daRep:úbUci!~,__temos_sido~ çom_ ~Jl_Qf~
me freqüência, critfcadps pela nossa atuação, pelos nossos ganhos, pelas nossa:s supostas mordomias, e nenhuma palavra ouvimos, principalmente dos órgãos de imprensa, sobre aquelas coisas
que são feitas, e muito bem feitas, aqui nesta
Casa._ o PRODASEN, por esta mesma razão e,
talvez, sobretudo por esta razão, diante de todas
as críticas _que ~os recebjdo, este registro que
v. Ex' fez é da maior importância; e da maior
OpOrtunidade. Também queria: cumprimentar V.
Elr pela veemência Corri (fue defende o que o
Sr. cham_a de res publica, o que o Sr. chama
de coisa pública. V. Ex" tem toda razão. V. EJ(.',
en't tantas o-utras ocasiões, nos comove exata~
mente por essa ira santa de que às vezes é toma~
do.
O SR. POMPEU DE SOUZA- Mutto obrigado a V. EX'
O Sr.. Nelson Wedeldn - E aqui entra tam~
bém outra questão. Se existe no Senado da Repú~
blica neste momento cinco Comis,sões_Parlamen~
tares de Inquérito, junto com todos os trabaJhos
que temos na Constituinte, junto com tOdas as
nossas demais ob!igações em atender as nossa_~
ba_s_es, ~liás, os_ Srs. Sen_adores _como Maurício
Corrêa, Meira Filho e V. Ex', têm muito mais trabalho do que n6s porque, na verdade, recebem .!1mpios contingentes da população do Distrito Fe-

deral.
~~ 1l SR. POMPEU DE SOUZA- E devo inforrnãr a V. Ex' que sou membro de três Comissões
Parlamentares de Inquérito neste Senc_2do.
Sr. Nelson Wedekln- E todo esse trabalho, todo esse empenho, todo esse esforço também têm sido, na verdade, pouco reconhecido._
Mas, queria_d[zer a V. Ex' que nesta questão do
Distrito Federal-- e, neste momento, não falo
aqui no exercício da Uderança do PMDB- parece~me da maior importância que se investigue
a denúncia do Jomal de Braaílla. Ninguém está
fazendo nenhwn_juízo por antecipação; ninguém
~--~o~de~~tldo o_G~dor...~---. _
O -SR. POMPEU DE SOUZA - Foi o que
eu disse.
-O
NéOn Wedeidn ~ -Exatalnente. Ninguém está condenando o Governador José Aparecido de Oliveira ou quem quer que seja das
autoridades do Governo elo Distrito Federal, por

-o

·sr.

antecipação. A idéia é, realmente, esclarecer. O
nosso dever, sobretudo, nós que pertencemos ao
Governo, sobretudo nós. do PMDB, sobretudo n6s
que, ao longo de todo o tempo, critic::amos não
apenas a corrupção e os ates irregulares praticados pela administração mas, sobretudo, a sua
impunidade, o nosso dever é o de realizar essa
investigação ·com a maior serenidade, com a
maior neutralidade mas c:om o desejo de realmente esclar_ecer esses fatos_. Por isso cumprimento V. Ex" e_ ao Senador Meira Filho por essa
decisão que não vem de um Partido de Oposição.
Nós ternos mais autoridade até do que os partidos
de Oposição de solicitar essa investigação, que
é da maior importância, para que fique claro à
opinião pública, se houve ou não irregularidade,
se houve ou náo um ato de corrupção; e, se houve,
que sejam claramente definidos quais são os responsáveis. A Idéia que tinha é muito clara, e V.
~ terá percebido, foi de cumprimentá~lo com
muito carinho. Volto a dizer, comovido por essa
veetnên-cia santa; -põf- essa- saúde _civil; -c:orru:::n.tiz
a música de Milton Nascimento em relação a Teotônio VIlela, que também pode se aplicar perfeitamente a V. ~Muito obrigado.
O SR. POMPEU DE SOUZA -Agradeço
profundamente comovido o aparte do nobre cole~
ga:. O -seu aparte honra profundamente este Senador, honra profundamente este Senado e honra
prOfundamente o nosso Partido, o PMDB.
Muito obrigadO a V. Ex!', muito obrigado, Sr.
Presidente. (Muito bem! Palmas.)
(*)ATO DA COMISSÃO DIRETORA
~"'~' 40, de 1987

Regulamenta a Resoluçio do Senado
Federal n• 60/87, e dá outras~
das.
Art. 1~ A competência do Serviço de Administração das Residências Oficiais, de que trata
a ResoJução n9 60/87 obedecerá as normas contidas no presente ato, sem prejuízo de outras que
venham a ser baixadas pela Comissão Diretora
ou decorrentes da legislação em vigor.
Da Compet~nda e Atribuições
Art. 29 _ Compete ao Serviço de Administração:
l-zelar pela segurança dos -prédios que lhe
são afetos;
n- fazer com que os usuários e seus familiares
respeitem o sllêncio notumo;
m- impedir a exposição de objetos tais como:
roupas, jarros e _outros, nas áreas externas dos
apartamentos do Senado Federal;
N- conservar e reparar, dentro dos limites orçamentários, os apartamentos e seus equipamen~
tOs, instalações e mobiliários, quando for possível
repará~los;

V- providenciar, juntamente com a Subsecretaria de Administração de Material e Património,
que a oCupação ou desocupaÇão do apartamento
seja feita mediante assinatura do Termo de Ocu~
pação ou de De_socupação e de outros documen~
t6s (iue se fiZéfém neCesSáriOS, nos quais fiquem
perfeitamente especificadas as condições em que
se encontr_a o imóvel, seus equipamentos, inStala~
ções e mobiliários~
VI- realizar vistorias dos apartamentos sob
sua responsabilidade:, sempre com a presença
do usuário;
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VII- encaminhar à Administração do Senado,
pela Díretoria Geral, os problemas de caráter administrativo dos prédios, propondo soluções;

vrn- zelar pela apresentação dos prédios, no
que se refere à higiene e limpeza;
IX- fiscalizar, permanentemente, a ação do
pessoal de serviço (zelador, porteiro, servente e
guarda de segurança).
Art. 39 São deveres dos usyários:
r- desocupar o

imóvel no prazo máximo de
30 (trinta) dias, contados da data do ténn_ino do
mandato do titular do imóvel;
l l - preencher o Termo de Ocupação e de Desocupação do apartamento e entregá-lo ao Serviço de Administração das Residênc:ias Oficiais
do Senadoj

m- cumprir as normas de segurança vigentes;
N- manter o apartamento que ocupar em
perfeitas condições de asseio e cons_eNação, bem
como zelar peJa conservação e apresentação das
áreas comuns, obseavando o item UI do art. :29
deste ato;
V- responsabilizar-se pelos danos ou prejuízos materiais causados em qua1quer parte dos
prédios ou a bens de terceiros, quer provocados
pessoalmente ou por seus dependentes, quer provocados por seus empregados.

Art. 49 O Serviço. de Administração de que
trata a Resolução n 9 62/87 proporá normas para

a padronização de todos os apartam~ntos fundo~s. dentro de 180 dias da publicação deste ato.

Art. s~ Este ato entra em vigor na data de
sua publicação.
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Art. 6" Regavam-se as disposições em c;ontrárto.
Sala da Comissáo Dir~t_ora, 8 de julho de J 987.

-HumbertoLucena-JosélgnádoFei'Teira
-

Lourlval Baptista -

Jutahy Magalhães -

Dirceu Carneiro.
(*) R~tpubUc:•do por haver ••Ido c:om lnc:on-eções do DCN,
Seção 11, de 4-8-87.

PORTARIA

N• 20, de 1987
O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no
uso de suas atribuições regimentais, à vista do
disposto no artigo 482, § 69, do Regulamento Administrativo, resolve prorrogar por 30 (trinta) dias
o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Inquérito instituída pela Portaria n 9 16, de
30 de junho de 1987.
Senado Federal, 28 de agosto de 1987. -Jut.ahy Magalhães - Primeiro-Secretário.
PORTARIA N• 21, DE 1987
(Do Primeiro-Secretário)

Regulamenta disposições do Ato da
Comissão Diretora n• 44-/87
O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no
uso de.sua· competência regimental e à vista do
disposto no Ato da Comissão Diretora n9 44/87,
resolve:
Arl 1ç As disposições do parágrafo único do
art. 1o do Ato da Comissão Diretora n9 44/87 serão
aplicadas automaticamente, a partir do dia 19 de
setembro de 1987, aos servidores do Senado Federa] que estejam servindo, extralotação, em gabinete de senador.
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§ 19 Exciuem~se de~a determinação ~ servidores qUe, até 19 de Setembro de 1987~ sejam
indicados oficialmente pelo titular do gabinete para ocupar as duas vagas extralotãçãõ "de-que trata
o art. 19 do Ato da Comissão Diretora n 9 44/87.
§ 29 As indicaçôés-efetuadas após essa data
serão consideradas a partir de sua data de entrada
no protocolo.
__
.
Art. 2? Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Bfasília, 28 de agoSto ele 1987. - Jutahy Magalhães, Primeiro-Secretário.

PORTARIA N• 22, DE 1987
(Do Primeiro-Secretário)
O Primeiro-Secretário do Senado Federal e Presidente do Conselho de Supervisão do CEGRAF,
no uso das suas ãtribuições e cOnsiderando_ o
despacho autorlzativo do Presidente do senado
Federal no Processo n9 000:412/87-_2, resolve designar Luiz Fernando Gomes, Médico, Oasse "B",
do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do.Senado FederêU, para, de acordo com o artigo 288,
inciso IX, do Regulamento administrativo, apro-vado pela Resolução n9 58, de 1972, e artigo 69,
§ 2 9 , alínea "a", do Ato da Comissão Diretora
n9 10, de 1987, e demais disposições legais que
regem a matéria. na forma adotada pela Administração do Senado Federal, freqüentar, pelo prazo
de 1 (um) ano, no peri:odo de ]9 de outubro de
1987 a 30 de setembro de 1988, com ânus total
para o_ CEGRAF, curso de: aperfeiçoamento no
Centre Mêdico-Chirurgical Foch de Paris--France.
Senado Fed_eral,_28 de a9osto de 1987. -Jutahy Magalhães, Primeiro-Secfetário,

República Federativa do Brasil
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SEÇÃO 11

ANO XLII- N• 55

QUINTA·FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 1987

BRASiUA-DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, item I, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente do Senado F eâeral, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 2, DE 1987
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural e Educacional entre o Governo
da RepúbUca Federativa do Brasil e o Governo da RepúbUca Popular da China, celebrado
em Brasilla, a 1• de novembro de 1985.
Art. 1' É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Cultural e Educacional entre o~ Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China, celebrado em Brasilia, a 1' de novembro de
1985.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de setembro de 1987.- Senador Humberto J.,ucena, Presidente ..

ACORDO DE COOPERAÇÃO CULTURAL E EDUCAOONAL ENTRE O GOVERNO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO
DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA
O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da República Popular da China (doravante denominados "Partes Contratantes"),
Animados pelos principios de respeito reciproco à sober11nia e à integridade territorial, não-agressão, não-intervenção nos assuntos internos de um dos países por parte do outro, igualdade e vantagens mútuas e coexistência
pacífica;
Inspirados pelo desejo de fortalecer ~Jaças comuns deaiTiizade e 50ompreensão eldstentes.entre rn;seus
dois povos; e
Motivádos pela intenção de desenvolver o conhecimento mútuo através do estreitamento das suas relações
culturais,
Convieram no seguinte:
ARTIGO!
As Partes Contrat:c}ntes enCorajarão e desenvolverão a cooperação entre si nos campos da cultura, educação

e esportes, em conformidade com as normas vigentes em cada país.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO
Oiretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA
Diretor Industrial
LINDOMAA PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Feder~!

ASSINATURAS

Semestral ............... ··················---········· Cz$ 264,00
Despesa c/ postagem .............................. , ..... Cz$. 66,00
(Via Terrestre)
330,00
TOTAL
Exemplar Avulso .............................
<;4 -~·09 __
u

• • • • • • •_,.

Tiragem: 2:200.e-)c(àmplares.

ARTIGO ll

Cada Parte Contratante se esforçará por tomar melhor conhecida a sua q.~ltura aos nacionais da outra
Parte, através da organização de conferências, concertos, exposições e manifestações artísticas, de representações
teatrais, exibições cinematográficas e de vídeo de ~aráter cultural e educat!Yo e programas de rádio e de televisão.
ARTIGO li

1. Com vistas à melhor compreensão e conhecimento das respectivas culturas e civilizações, as P_artes Contratantes favorecerão, dentro dos limites das suas respectivas leis:
..
..
a) o intercâmbio de professores, escritores, artistas, desportistas e estudantes a nível de pós~gràduação;
b) a criação de cursos regulares de língua portuguesa, literatura e cMiização brasileiras em universidades
chinesas e de língua, literatura e cMlização 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, fotografias, jornais, publicações culturais, revistas, fitas magnéticas,
filmes, material jornalístico, programas de rádio e de televisão, material cinematográfico e de vídeo; e.de informações
sobre os seus museus, bibliotecas e outras instituições culturais; e
·
e) o intercâmbio de missõés educaciÓnais.
ARTIGON

L As Partes Contratantes procurarão promover e facilitar o intercâmbio entre suas universidades, instituições
culturais e desportivas.
2. As Partes Contratantes procederã.o igualmente ao int<:rcâmbiq de documei;Jtação relativa a S!'as instituições
educacion11is, culturais e desportivas e a seus programas de ensino e métodos pedagógicoS.·
todos ·os níveis.

ém

ARTIGO V

As Partes Contratantes concederão vagas e, na medida de suas disponibilidadesçle recursos, bolsas de
estudo nos cursos dE) pós-graduação de su;os universidades para estudantes di! outra Parte, bem como poderão
organizar estágios de treinamento em suas instituições de ensino superior e cultur~is.
· -·
ARTIGO VI

Cada Parte Contratante se empenhará por reconhecer os ti_t\l)os e 0s diplomas concedidos a seus nacionais
por instituições-da outra Parte Contratante, respeitada a legislação vigente sobre a matéria em cada paíS. ·
ARTIGO VIl

Cada Parte Contratante facilitará aos nacionais da outra Parte, dentro dos limites da legislação sobre a
matéria, o acesso a monumentos, bibliotecas, coleções, arquivos públicos e outras instituições culturais e educacionais.
ARTIGO VIl!

As Partes Contratantes favorecerão a cooperação entre as organizações esportivas e a realização de competições entre equipes dos dois países.
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ARTIGO IX

As Partes Contratantes facilitarão, em conformidade com as suas respectivas leis e regulamentos, a admissão
em seu território e saída dos objetos, material artistico e didático e equipamento cultural e educativo remetidos
de um país ao outro destinados à cooperação e íntercâmbio 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 Go~e~os. .
.
_
. _
.
__
_
_
A CoffiJssao Mista reumr-se-á alternadamente em Brasil1a e \'ffi Pequun, a cada três anos ou decacordo
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 originais, em- português e chinês, ambos igualmente autênticos.
ARTIGO XI

No intervalo das sessões da Comissão Mista, todas as negociações pertinentes à implementação dos programas
periódicos de intercâmbio cultural, educacional e esportivo e dos mecanismos financeiros para a execução destes,
serão realizadas por via diplomática.
ARTIGO XII

As Partes Contratantes poderão celebrar Ajustes Complementares ao presente Acordo que visem à criação
de programas de trabalho entre universidades e instituições de ensino superior, bem como culturais e esportivas
de ambos os países, que desejem cooperar nos campos da cultura, educação e esportes, em conformidade com
os dispositivos deste Acordo.
ARTIGOXDl

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 um 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 denunciá-lo.
ARTIGO XV

Expirado ou denunciado o presente Acordo, suas disposições continuarão a r10ger quaisquer obrigações
não concluídas, assumidas durante sua vigência. Tais obrigações serão executadas até o seu térmíno.
Feito em Brasilia, ao 1' dia do mês de novembro de 1985, em dois exemplares originais, nas línguas
portuguesa e chinesa, sendo ambos os textos igualmente autênticos. - Olavo Egydio Setubal, Pelo Governo
da República Federativa do Brasil -Tao Dazhao, Pelo Governo da República Popular da Chína.

.

.

-
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SENADO FEDERAL---______,
Faço saber que o Senado Federa] aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
~
~
~

RESOLUÇÃO N• 122, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de lpiaú, Estado da Bahia, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal do lpiaú, 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 80.000,00 Obrigações do Tescuro
Nacional - OTN, junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, este na qualidade de agente financeiro da operação,
destinada à execução de obras de infra-estrutura urbana, no município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1' de setembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

\

FaÇo saber que o Senado Federal, aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos
item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

do

art. 52,

RESOLUÇÃO 1'1•123, DE 1987
Rerratifica a Resolução n• 399, de 1986.
Art. 1' O~ artigo 1'• da Resolução n' 399, de 5 de dezembro de 1986,. passa a vigorar com a seguinte
redação:

-

--

-

.

-

.

"Art. 1'

É a Prefeitura Murúcipal de -Carazinho, Estado do Rio Granâe do Sul, nos termos
do artigo 2• da Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada~peiaResduÇão ri• 14õ; de 5
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 290.754,3 7 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 projetas específicos de sistema viário, esgoto pluvial, iluminação pública, recreação, lazer e educação
e cultura."
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1' de setembro 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 ~ ~
RESOLUÇÃO N• 124, DE 1987

Crla, no Senado Federal, o Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos do
Senado Federal- CEDESEN.
Art. 1' O Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Senado Federal- CEDESEN, subordinado
à Diretoria Geral, é o órgão destinado a planejar e executar, de ma~eira sistemática e formal, atividades que facilitem
aos servidores a aprendizagem e o treinamento de comportamentos e ações que ensejem a realização das finalidades
e objetivos do Senado Federal.
Art. 2• A política de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos do Senado Federa! será desenvolvida mediante os seguintes princípios básicos:
1- todo o treinamento terá como objetivo a aquisição de conhecimentos~ que sejam úteis, mediata ou
imediatamente, ao Senado Federa!;

'
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U- o treinamento é medida auxiliar e. inform~tiva na resolução de problemas organizacionais;
lll- a todo treinamento deve preceder programa específico que será, sempre, aprovado pelo Conselho
Técnico;
_
IV- o treinamento deve visar à fonnação e implementação de comportamentos administrativos específicos,
diante das necessidades e peculiaridades d_a Casa _
Arl 3• São órgãos integrantes da estrutura do CEDESEN:
l-Conselho Técnico;
ll- Diretoria Executiva.
Parágrafo único. São órgãos integrantes da Diretoria Executiva:
1- Gabinetes;
11- Coordenação de Planejamento e Avaliação;
H1 - Coordenação de Desenvolvimen\0 Organizacional;
IV- Coordenação de Execução de Treinamento;
V- Coordenação de Administração.
_.
__
Art. 4• O Conselho Técnico, presidido pelo Primeiro-Secretário, é integrado pelo Diretor-Geral, pelo Diretorda Subsecretaria de Administração de Pess.oal, pelo Diretor Executivo do CEDESEN, como membros natos, e por
3 (três) servidores da Casa, nomeados pelo Presidente do Senado Federal, dentre aqueles de adequada formaçi.o
acadêmica e reconhecída experiência funcional.
-Art. 5• Compete ao Conselho Técnico:
_
_ _
I -supervisionar as atividades do CEDESEN, frumdo a filosofia de trabalho, políticas e diretrizes -do órgão;
11- definir prioridades para o planejamento de atividades;
III - opinar sobre todas as propostas d,a Diretoria Executiva;
IV- propor normas, estabelecer critérios e fixar condições relativas à realização de _atividades de treinamento
no País e no exterior, e as relacionadas com treinamento à que devám ser submetidos candidatos à ascensao e
progressão funcionais; _
_ __
- _
V- opinar sobre indicação d,e servidores para freqüentar cursos, congressos_ e conferências, ou outras
missões d,a mesma natureza, a serem realizados fora do Senado Federal, avaliando sua importáncia, utilidade _e
interesse, imediato e mediato, para a Casa, com a definição das normas operacionais específicas de acompanhamento
e controle dessas atividades;
VI- manifestar-se, previamente, sobre a realização de simpósios, conferências; seminários ou qualquer outra
atividade de treinamento a ser realizada por servidor do Senado Federal.
Vll- colaborar com os demajs órgãos da Casa em assuntos de sua competência.
Art. 6• À Diretoria Executiva compete realizar a- integração admiÍ!istrativa dei CEDESEN, consoante normas
legais e deliberações da Comissão Diretora e do ConselhoTécnico, visando à execução da política de desenvolvimento
de recursos humanos.
-Art. 7• Ao Gabinete compete providenciar sobre o expediente, as- audiênéias a~ representação do .titular,
executar as tarefas de suporte administrativo vinculadas à competência do órgão, e auxiliar o Diretor _Executivo no
desempenho de suas atividades.
_
Arl 8• À Coordenação de Planejamento e Avaliação compete:
1- identificar as necessidades de treinainento dos servidores do Senado Federal mediante a r<'Oalizaçãq
de estudos e pesquisas, observados os aspectos comportamentais e. a~_ características do Poder Legislativo;_U- planejar programas de desenvolvimento de recursos humanos voltados para as necessidades específicas
do Poder Legislativo;
Hl- desenvolver e coordenar a aplicação de métodos de avaliação do res<Jltado das atiyidades.de.tteinamento
do Senado Federal;
IV- avaliar o resultado dos programas desenvolvidos e a eficácia dos métodos e instrumentos utilizados;
V- planejar as atividades do órgão e propor ao Conselho Técnico, através do Diretor Executivo; normas
__ _
para a sua realização.
Art. 9~ .· A Coordenação de Desenvolvimento Organizacional compete:
1- identificar as necessidades de desenvolvimento organizacional do Sei-ijidoFeéleral, mediante estudos
e pesquisas, com ênfase nos aspectos instituci~nal, gerencial, de orgÍmizaÇão ê métodos, de processo" e procedimentos;

e
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ll- planejar programas de desenvolvimento organizacional voltados para as necessidades específicas do
Poder Legislativo;
m-desenvolver e coordenar a aplicação de métodos de avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas
pelo órgão;
·
·
· · ··
IV- planejar as atividades do órgão e propor ao Conselho Técnico, através do Diretor Executivo, norf)la~
para a sua realização.
Art. 1O. À Coordenação de Execução de Treinamento compete:
1-executar, com a colaboração de outros órgãos da Casa, programas de desenvolvimentO de recursos
humanos e organizacionais, previamente estabelecidos;
11- desenvolver planos específicos de treinamento, definindo objetivos, conteúdo, metodologia, recursos
_
·
· ·
··· ··· ·
financeiros e instrucionais e sistema de av<!liação;
m- coordenar e orientar a atuação dos instrUtores nas diversas atividades de treinamentO;
IV- pesquisar, desenvolver, aplicar e disseminar métodos de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal
adequado às peculiaridades do Poder Legislativo.
Art. 11. Para a consecução de seus objetivos, as Coordenações de Planejamento e Avaliação, de Desenvolvimento Organizacion<!l e de Execução de Treinamento deverão· manter estreita articulação entre seus programas
de trab<!lho, podendo utilizar, de forma integrada, recursos humanos de cada Coordenação.
Art. 12. À Coodenação de Adminstração compete receber, controlar e distribuir o material e o expediente
do órgão, secretariar os órgãos do Cedesen, elj'ecutar trabalhos mecanográficos, organizar a consolidação dos dados
estatísticos, proceder ao controle internado pessoal do órgão, e executar outras tarefas correlatas.
Art. 13. O Conselho Técnico proporá à Comissão Diretora a composição do quadro funcional do Cedesen,
ante as necessidade>; de implementação de atribuições conferidas aos seus diversos órgãos. _
Art.. 14. O Diretor EXecutivo do Cedesen será nomeado pelo Presidente do Senado Feder<!! dentre servidores
da Casa que possuam formação acadêmica adequada a treinamentos e reconhecida ex~eriência funcionru.
Art. 15. Para a realização de seus objetivos, o Cedesen poderá propor à Comissão Diretora a reruização
de convênios e contratos com entidades públicas e privadas, bem como com técnicos de reconhecida capacidade
na área de treinamento.
Art. 16. O Cedesen deverá exercer suas funções em coordenação com os órgãos de desenvolvimento
de recursos humanos do Cegraf e do Prodasen, podendo estes_ órgãos designar servidores especializados para ter
exerddio no Cedesen, observadas as disposições do re,;;pectivo regulamento.
Art. 17. A Seção de Seleção e Aperfeiçoamento de Pesso<!l da Subsecretaria de Administração de Pessoru
passa a denominar-se Seção da Seleção e Recrutamento de Pesso<!l, perdendo suas atribuições coincidentes com
as do Cedesen.
·
Art. 18. C5 orÇa'inento do Senado-Feder<!! consignará ao éedesen dotações específicas, que serão indisponíveis para qualquer outro projeto ou ativid<!de.
Art. 19. A partir da criação do Cedesen, todas as atividades de treinamento, externas ou internas, existentes
no Senado Feder<!!, deverão ser examinadas e revistas, observadas as necessidades do Poder Legislativo e disposições
desta Resolução.
Art. 20. A partir da sua constituição, o Conselho Técnico terá o prazo de 90 (noventa) dias para apresentar
à Comissão Qire.tora o Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos, definini:lo os critérios da política de treinamento
de pessoal e de desenvolvimento organizacional, nos termos do disposto no artigo 5•, inciso l, desta Res.olução.
Art. 21. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 1' de setembro 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• 125, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Indalatuba, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor corre>;pondente, em cruzados, a 128.315,00 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN.
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Art 1' É a Prefeitura Municipal de lndaiatuba, Estado de São Paulo, nos termos do <ll'ligo 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 128.315,00 Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora _do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS,-destinadá à ampliação do sistema de abaste.cimento de _água, no município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de setembro 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
RESOUIÇÃO N' 126, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo, Estado de São Paulo,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 120.000,00 Obriga.
ções do.Tesouro Nacional - OTN.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo, Estado de Sào Paulo, nos termos do artigo
2' da Resoluçào 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
120.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Càixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS destinada à implantação de unidade hospitalar, no município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação~
Senado Federal, 2 de setembro de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço sab<:r que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto
----Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
. . - -· · .. - -

RESOLUÇÃO N• 127, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 125.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, nos termos do art. 2• da Resolução n'
93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1S)85~ ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 125.0ób,OO 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 galerias de águas pluviais, meios-fios, sarjetas e
aquisição de equipamentos para coleta de lixo, no município.
Art 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de setembro 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• 128, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedra Preta, Estado do Mato Grosso, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 35.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Pedra Preta, Estado do Mato Grosso, nos termos do art. 2' da Resolução
n' 93 de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
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Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 35.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Cai,xa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de galerias de águas pluviais, meios-fios _e sarjetas,
no Município.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de setembro 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• 129, DE 1987
Autoriza a Universidade de São Paulo/Hospital de Pesquisa e Reabilitação de Lesões
Lábio-Palatais, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 802.111,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
'
Art. 1•É a Universidade de São Paulo/Hospital de Pesquisa e Reabilitação de Le~_es Lãbic;>:Palatais, Estado
de São Paulo, nos termos do art 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n•
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 802.111,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa!;:conômica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social...,.., FAS, destinada à ampliação
das instalações do Hospital de Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio-Palatais, no Campus.
Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de setembro 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• 130, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de Piraclcaba, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 466.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
Art 1' É a Prefeitura Municipal de Piracicaba, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2' da Resolução
n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 466.000,00 Obrigações
do T esouró Nac_ional -

OTN,_ juntq ~ Caixa Ec6nôffiica Federal, esta na qualidade de gestora do F~ndo de Apoio

ao Desenvolvimento Sócia!- FAS, destinada à implantação de um Centro Ovico CultUral e Educactonal, no Município.
Art 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de setembro 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• 131, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Piracicaba, Estado de São Paulo, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 281.955,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Piracicaba, Estado de São Paulo, nos termos do art 2• da Resolução
n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembrc;> _çle 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 28l.955,00.0brigações
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do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de ges1o~a do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social _, FAS, destinada à implantação de drenagem e calçamento, no Município. .
Art. 2• Esta Resolução entra _em vigor na data de sua publicação:
_
Senado Federal, 2 de setembro 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• 132, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Diamantino, Estado do Mato Grosso, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Diamantino, Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 29 da Resolução
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada a obras de infra-estrutura básica nas vias urbanas, no município.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de setembro 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

RESOLUÇÃO N• 133, DE 1987
Rerratiftca a Resolução n• 110, de 1980.
Art. 1' O artigo 1' da Resolução n• 11 O, de 14 de outubro de 1980, passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Art. 1' É a Prefeitura Municipal de lrecê, 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 400.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional-OTN,junto ao Banco de Desenvolvimento
do Estado da Bahia, este na qualidade de agente financeiro da operação, destinada ao financiamento
de investimentos em obras de infra-estrutura urbana e comunitária, no município."

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de setembro de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado Feâeral aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos termos do art. 52,
item 30 do Regimento Interno, l'romulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 134, DE 1987
Rerratlftca a Resolução n• 351, de 1986.
Art. 1' O artigo 1' da Resolução n• 351, de 5 de dezembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen, Estado do Rio Grande do Sul,
nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução
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n' 140 de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de
crédito' no valor correspondente, em cruzâdos, 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, _
junto à CaixaEconômJca Estaclual do RiqGrande do Sul, esta na qualidade de agente financeiro da
operação, deStinada a· promover a execução de obras referentes aos projetes ·especificôs do Sistema
Viário, Drenagem Pluvial e Rede Elétrica, no município."
··

a

Art 2• Esta resolução entra .em vigor na data. de sua publicação.
Senado Federal, 2 de setembro de 1987. ...:__Senador Humberto Luce".a,Presidente.
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dOr Alfredo Campos em pai"ecer proferido nesaluguéis.
ta data, devendo a votação ser feita na próxima
SENADOR EDISON LOBÃO, pela liderança
sessão.
do PFL - Sistema parlamentaris~ _de goverMensagem n9 164, de 1987 (n~ 264/87, na
no.
origem), relativa à proposta para que seja autoSENADOR POMPEU DESOOSA-Desporizada a Prefeitura Municipal de Belém, Estado
lliição do Lago Paraooá. _
.
do Pará, a contratar operação de crédito no
SENADOR IRAM S;®WA- Fechamento
valor correspondente, em cruzados, a
de agências bancárias ~m vári_os munlc:;ipios
186.090,22 Obrigações do Tesouro Nacional
de Goiás.
- OTN. Discussão encerrada do Projeto
1.3 -ORDEM DO DIA
de Resolução n"'_137/87, oferecído pelo SenaMensagem n' JT3, de 1987 (n' 203187, na
dor Mauro Benevides em parecer proferido
origem), relativa à proposta para que_seja autonesta data, devendo a votação s_erJeita na pr6rizada a Prefeitura Municipal de T aquara, Esta-xima sessão.
do do Rio Grande do Sul, a contratar operação
de crédito no ~or de Cz$ 7.443.152,.00 (sete
f'i1énsaQem fl'? 166, de 1987 (n~ 266/87, na
milhões, quatrocentoS e quarenta e tfêS mil,
oriQ"ém), relativa à proposta para que Seja autO~
cento e cinqüenta e dois cruzado~). Discus~~da a Prefeitura Municipal de Bom Despasão encerrada do Projeto de Resolução no
cho, Estado de ~nas Gerais, a contratar ope133/87, oferecido pelo Senador Mauro Bener.~ç~ç. !i~ crédito p_o valor correspondente,
vides em parecer proferido nesta data, devencruzé!dos, a 89393,53 Obrigações do Tesouro
do a votação ser feita na próxima sessão.
Nacional__ - QTN. DisCussão encerrada do
- ProJeto de ResOlução n 9 138/87, oferecidO piilo
Mensagem n~ 160, de 1987 (n~ 260/87, na
Senador Alfredo Campos em parecer profeorigem), relativa à proposta para que seja autorido nesta data, devendo a votação ser feita
·---1--r{yl.?a a Prefeitura Municipal de Almenara, Esna próxima sessão.
tado c:re--Mínas Gerais-, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzaMensagem n• 167, de 1987 (n• 267/87, nã
dos, a 85.000,00 Obrigações do Tescuro _Naorigem), relativa à proposta para que seja autocional-OTN. Discussão encerrada do Prorizada a Prefeitura_ Municipal de Brumadinho,
jeto de Resolução n~ 134/87, oferecido pelo
Estado de Minas Gerais. a contratar operação
SenadorRonan Tito em parecer proferido nesde crédito no valor correspondente, em cruzata data, devendo a votação ser íe_ita_na próxima
dos, a 110.000,00 Obrigações do Tesouro Na-_
sessão.
. .c~n~- OTN. D~ssão encerrada do Pro-

em

j_eto de Resolução n 9 139/87, oferecido pelo
Senã._aOr Ronan Tito em parecer proferido nesta data, devendo a votaçãoSer feita na próxima
sessão.
Mensagem n9 171, de 1987 (n9 271/87, na
origem), relativa à proposta para qUe seja autorizada a Prefeitura Municipal de Guaiba. Estado do Rio Grande dq Sul,_ a contt_atar_operação
de crédito no valor c;orresponderite. e-m cl'l.l1:ados, a 209.863_.30 OQrigações do Tesouio Nacional- OTN. Discussão encerrada do Projeto d~ Resolução n" 140/87, oferecido pelo
Senãdor _Pompeu de Sçusa em parecer proferido nesta data, devendo a votação_ ser feita
na próxima sessão.
Mensagem n"' 174, de 1987 (n~ 275/87, na
origem}, -relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Mossoró, Estado do Rio QJ;"ande do Norte, a contratar operação de crédito no valor correSpqndente, em
cruzados, a 240.000 Obrigações do Teso:uro
Naciorial - OTN. Discussão encenada do
Projeto de Resolução n9 141~7,. oferecido pelo
Senador Mário Maia em parecer proferido nesta data, devendo a votação ser feitã riã ptõXfrila
sessão.
Mensc;~gern n 9 -176, de 1987 (n~ 277/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Petrolina, Estado de Pernambuco, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 80.000,00 Obrigações do TeSouro Nacional
- OTN. Discussão adiada do proJeto de
Resõlução n~ 142/87, para o dia 14-9-87 nos
termos do ReqUerimento 136/87, ap6s parecer proferido pelo Sr. Mansueto de Lavor

1.3. 1 -Discussão após a Ordem do Dia
. SE/YÃDOR JOSÉ /GNÁC/0 FERREIRA - Reflexos socl8is da Bmpliação da Aracruz CeluJose SIA e da Cia. Siderúrgica de·
Tubarão, no Espírito Santo. Política do GOVerno do Espirita Santo voltada para o revigoramenta da economia dos municípios.
1.32 -

Comuiúcação da Presidência

ConVocãção de sessão extraordinária a realizar-se 5•-feiJ;"a, dia 3, às 10 horas, com Ordem
-do Dia que _des_igna.
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Ata da 57'~- Sessão, em 2 de setembro de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência dos Srs_ Humberto Lucena e Jutahy Magalhães
ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Mário Maia -Aluísio Bezerra -

Nabor Júnior

-...EXPEDIENTE
MENSAGEM DO SEI'IHOR
PRESIDENTE DA REPÔBUCA

-Leopoldo Peres- Áureo Mello ""'"':"'" Qdacir Soares _ Ronaldo Aragão --Oiavo Pires __ Almir
Encaminhando à deliberação do Senado proGabriel - Jarbas Passarinho -João Castelo - - Jeto cfe lei:
Alexandre Costa -

Edison Lobão -João Lobo

-Chagas Rodrigues- Hugo Napoleão- VirgíMENSAGEM
lio Távora- Cfd Sabóia de CarValho~ Mauro
- - N• 184, de 1987
Benevides -José Agripino - Lavoisier Maia --Marcondes Gadelha- Humberto Lucena- Rai(n' 287/87, na origem)
mundo Lira - Marco _Maciel - Antonio-·Farias ·
-Mansueto de Lavor ......... Divaldo Suruagy.:...... Te0- ExcelentísSimos Senhores Membros do Sena~
tônio V"Liela Filho- Albano Franco- Francisco da· f'ederal:
Rollemberg- Louriva.l Baptista- Luii: VIanaNOs tel:rtiOS-:c:Io artigo 57, inciso N, combinado
JutahyMagalhães-RuyBacelar-Josélgnácio com o artigO 17, parágrafo 19 , da Constituição,
Ferreira - GérSon Camata - João Caimon tenho a honra de sub_meter à apreciação de VosJamfl Haddad - Afonso _Arinos ......... Neispn Car- saS Excelências, acompanhado de Exposição de
neiro - Itamar Franc;o__ =_Alf.(edo _CamPos MotivoS dO Se.nhor G9vemador do Distrito fedeRonan Tito.-Severo Gomes-Fernando Henri- ral, o anexo projeto de lei que "estima a Receita
que Cardoso..;...... MáriQ CÓvas· .;_ Ma.Urô ~B~oi-ges . ·e fJXa á Despesa do Distrito Federa1 para o Exer-lram Saraiva- Pompeu de Souz_a- Maurício cfdà FinanCeíro de 1988".
Corrêa-Meira Filho-RobertoCampos-LouBf<iSília, 31 de agosto de 1987,- Jõsé ~arremberg Nunes Rocha- Márcio Lacerda- Men- ney.
des Canale - Rachid SaJdanha Derzi - Wilson
Martins - Leite Chavt$: .:..__.José Richa __:_ Dirceu
E.M.
Carneiro - Carlos Chiarem -José Paulo Biso!
N9 011/87 _ GAG
-José FoQaça.
- -·
Brasília, 28 de agosto ·de 1987.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)· EXceien_tfssjmo_ S~or Presidente. da Repúbli~
A llsta de presença acusa o comparecimento
ca:
de 64 Srs. Sen;;;~dq~s. Havendo número regimen·- Tenho ~.honra de subm~ter- à ~onsideração
ta1, declaro aberta a sessão.
de VosS~ Excelência. a Proposta Orçamentária do
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra~ -GovernO- do Distrito Federal para o exercício de
balhos.
1988. _
.
.. .
O Sr. Primeiro-Secretário procederá à leitura
Como é da mosofia da Nova Repúbliç:a e com~
do Expediente.
· :Prori\isso prioritário da orientação de Vossa ExceÉ lido o seguinte
- )_g!J_çia as ações do GDF estão consubstanciadas

/

em objetivos de natureza soci?Jl. Del}tr9 _da política
de auste:rid~e, a proposta mantém o espírito de
economia e iiQorosa programação dos custos pa.
ra a execução da lei c!.e meios.. .
O Fundo de DesenvolVimento do Distrito Fede-ral- Fundefe, que representa 7,20%. do' Orçamento, deverá ser aplicado integralmente em desp_esaS de capital, como c;6ns~ da rubrica DesenvOlvimentO Regional.
Na Educação e Cultura, Saúde. e Saneamento
e Defesa Naciona1 e Segurança Pública, ap6camse o total de 61.,.30.% do orç_amento. A Ed1.,1cação
· e Cultura recebem a dotação de" cerca de 30%
dos recursos,
_
Em cumPrimento à Lei 7 .533, de 2-S-86; a
Fundação de À.rilparo ao Trabalhador Preso do
Distrito _Federal, vinculada à Secretaria de Segu~
rança Pública, foi criada nã esiruturã báSica do
Govemo do Dis:t;J:ito FederaJ_.
Do c.onjunto das aplicações, Cãf)é[-ão .àS Odades-Satél.ites. 65,84% e ao Plano_ PilOto-30,94%.
restando como Reserva de- Contigência, 3;20%,
Ao enc..:m~inhar a presente Proposta Orçamentária, acompanhada dos quadros que a Integra,
renovo a Vossa EXcelência os protestos. de meu
respeito e estima - Cói'diaJme~te, José Aparecido de Oliveira, Governador do Disbito FederaJ.
1- DA SrTUAÇÃO FINANCEIRA DO DISTRITO
FEDERAL-EXERÓOODE 1987 .
.
Receita
~ o·otçaffiêtttó-do Distrito FederaJ, pafà o corrente exercício, prevê uma receita de .Cz$
7.085.965.000,00 (Sete bilhões, oitenta e cinco
m_ilhões, nOvecentos e sessen.ta e cinco mil c:~·
dos), com origem e composição demonstrada
no Quadro I, a seguir:
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QUADRO l

.:;-orr-gem

Receita do Tesouro
l9B7 - ORÇAüO

Em Cz S l 000 .o 0 e
O R ! G E M

R

E

c

E

I

T

Rf:!CEI'IA

A

PRÓPRIA

:r'RANSFERfNCIA3

-

T a· T A L

P.!lrtici?-"lÇÜc na J CUt.ro5s 'l"::'ansfeReceita da União j rêr:cia:.o: õa L.'nião

'

'

RECEITAS CORRENTES

Tr:lbutária

2.313.201

2.313.201

32.5

18.900

18.900

0,3

6.999

6.999

0,1

lr.d:Jstrial

2.091

2.091

-

Serviços

6.567

6.567
20~112

0,1
64,0
0,3

6.903.850

97,4

Cont"t"ibuições Patrimonial

Transferênci.!ls

270.480

OUtras Receitas Correntes

4.265.500

20.112

SOMA (RECEITAS CORRENTES)

2.367.870

270.480

4.265.-500

4.535.980

RECEITAS DE CAPIT}.L
--

Operações de Crédito
Alienação de Bens
Transferências

PARTrCtPAÇÃO PERCENTUAL

2
51. soo

2

Dt CAPITAL}

TOTAL DA RECEITA ESTIMADA

l

130.610

OUtras Receitas de Capital
SOMA (RECEITAS

1
2

.

l82.ll0
2

2,6

-

5

130.610

51.500

182.115

2,6

2.367.875

401.090

4.317.000

7.085.965

100,0

33,4

5, 7

60,9

100,0

FONTE: CSO/SEG

Até 30 de junho de 1987, a arrecadação atingiu
o valor de Cz$ 7.144.001.000,00 (sete bilhões,
cento e quarenta e quatro milhões e hum mil
cruzados). Feita a reestimativa para o exercício,

foi previsto um provável excesso de arrecadação
da ordem de CZ$ &186232.000,00 (oito bilhões,
cento e oitenta e seis milhões, duzentos e trinta
e dois mil cruzados), devendo, portanto, a Receita
Orçamentária do__ Distrito F~era1, em 1987, atin-

giro montante de Cz$ 1527~.197.000,00 (quinze
bilhões, duzentos e setenta e_dois milhõ.es, cento
e noventa e sete mil cruzados), conforme demonstrain os Quadros 11, ID e lV a seguir:
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Quiilta~feíra

OUiJ.ORO II

do Te~ouro
(Realizndd até 30/0~/67)

Rec~ita

.

Em

---R

c

E

RECEIT/1.5 CORRENTES

E

I

T

•

30,1

4.682

O,l

24.174

0,3

Correntes

-

63,0

o, •• ,

l

3

6.773.296

94,8

70.432

1,0

--

Op<:.::::açÕe!'õ de crécHtt"
1\licnação- -ãe Sé1f:l

--

TransfeJ:éncias
Recei.ta.s de

c~I'ital

(REC_~ITi\S_ 0$ CAl?ITi\L)

TOT.<!;L DA i\ECEITA

-

1.812
4.<1.97.304

-----

----

CA~TAL

-

2.611

-

Receit~s

.

REALIZ~DA

---

-

-

189.101
111.172

1.6

370.705

5,2

100,-0

7.144.001

-

-

Divis;o da Arrecadação - SEF

00.\01\0 Ul
l!:<c:us:. dll ,\;rncãda;io·-

z:,. tU.u.ha

r--------~-0~·~'~'~'~"------------~
P:tCElTII

TO":' ,\L

1\I!:CEITA

Pl\ÓPIIIA

Tdl';11t.Ô.~ia

J.soo.eoJ

C:mt~ibl.>i~Õu

w7,200

hoUi.Onial

70.001
4.260
-2.6116

Il\d11a~~ial

Sar..,lço•
Transfaxõn.:J.as
O..t.ra10 ll;,.caita:o C:ou•nt••

206.054·

3. 7W.072

206,054

3.764.072

259.600

300.790

259.<>00

300,790

90.5311
3.655.716

3.500,1103
w7,200

U,7
wO. t

70,001
4,240
-2,686
3.970,U6
90,535

'·'
48.5

1.1

n.t

7.62$.842

ac:c'UTAS Dt ':A.PlT.U.

Opauçõc, ~. Crédlt.o
i\l i~n•;io da !la na
Trans(arõnc:hs

'·'

0\l.t.ras llaç•it•• d• capital

J,655.7L5

'·'
tOIOTE: CSOfSEG

49, 6

-

2,6_

C'ONTS: Boletin.t det Receita Arrecadada de 30/06187

Uil7 •

-

2.14.9.232

-

SOMA (RECE!T~S-CORRENTES)

SO~i\

•

CON'!'ABIL!ZADA

Tr.,nsferência:!l

outra::~

-

-

Cor:.tribuições
Patrimonial
Industria.!
Se"rviços

RECEITAS D?.:

1 000 00 e \

A~RECADAÇÃO

Tributária

Outras

cz s

560.390

'·'

8.186.232

LOO,O

lOO,O

-

-

1_763
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IV

Recclta do Te~ouro
19d7_ - Rees~i~a~iv~

O R !

R

E

c

E

I

A

T

RECEITA
PRÓPRIA

RECE:ITi\5

CORR,F;:t~TES

-

CQntribui.ções
,.Patrimonial

-

Indu1111tri.e~l

serviços
'l':t'ansferências

SO..Y.A (P._ECE!'!' ... S

-,

G EM

~a.,NSFORt:iC!AS

?.:1-rt.!:..:i'(:eÇ~

·rol ~t:ra..:: l'ransfeP~i :.a do!!. IJaid.o rêi'".-;;ia:J> d.! l'trião

TOTAL

•

-

'h"ibutiirb.

Outrllls Rec'eite:5

h

Etn CzS 1 000 00 e

5.814.004

5.814.004

38,1

11.700

11.700

o, 1

77.000
6.351
3.881

77 .ooo

0,5

6.351
3.881

-

476.534

8.029.572

110.650

Corr~ntes

CORRENTES)

6.023.586

476.53<:

8.029.57_2

-

8.5_06.106

55,7

"110.650

o, 7

14.529.692

95, 1

RECt:ITAS DE Ci\HTl.L

Cr-édito
Alienação o. aens
Oper~ções de

-

I

I

2

2

'l'ram,fe't'~nCias

390.210

Outras Receitas do Capital
SOMA ÜtECEITAS

OE CAt>ITl\I,)

TOTAL DA RECElTA E-STIMAD;..
P1\RTICI71'.ÇÃO p:::act!:'l"UAL

352.290

2

742.500

-

4,9

2

-.

5

390.210

352.290

742.505

4,9

6.023.591

866.744

8.381.862

15.272.197

100,0

5.7

54,9

39,4

100,0

FON'l'E:: CSO/ SE:G

ll- Da proposta orçamentária para o exercício
de 1988
Receita

A reCeita orçamentária estimada para o exercício de 1988 atinQe o montante de Cz$
41.826.852.000,00 (quarenta e um bilhões, oito-

centos e vinte e seis milhões, oitocentos e cinqüenta e dois mil cruzados) e tem sua composição apresentada no Quadro V a seguir:
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()CIICr.:l V
~~c~>tr.
19~8

-

Oo

Te,.~uro

r:.

l.<.tb~(!~

o '
Pl\!?RH

'l:R:--"s~t.~t~c J.\.~

1».•~>~>:":''>:;.~ :.~

R«~i~ ~ •·-~:.,
ttECriT~~

l

'"

'' '

~ECE:'r>.

RECF"ITA

c~s

loun .. ~

T O 'l:

;I.

o~

~

t

L

'h"cn:<!c•

r;:-.::a~ <2

e:-.lio

:o;..Ro::rrs

'l:rlt..>t,d.l\
~nuibui<;"Õe:o

3,,,~

14.21'1.321

14.217.32!

l'J,4H

o, ! l

o.c~

2ll-lU

1'9.4S4
213.3(1

lndu~ai•l

111.401

111,401

o, o•

s .. ~v><;o:o

11.221

ll..:lll
25.1190.1;14
323.641

(,), !11

l'•Uim<:>n••l

T~ftnmlotr~n.;l•ll

79 •• 760

ouu•a Ree .. in.il Correnu:o

2!>.09~.8~4

323.641

H.BIJ.l7'l

o.o~

o,n

79<.. 760

2S.0'1S.II54

40.703.993

97,3~

741.~08

381.346

1.122.8~~

2.6~

RtCElTAS DE Clll"!'t'AL
t'~<'no;;Õn (!e c:<idi.t"

A! >er.<~~io de lia r

'

Tr•n::f.,::iinci<ls

.

OUtus RcreeitAs d<! C:G;.:ul

741.508

3111.346

l.l22.B59

:, ~a

~~-111J.JS4

1,536.268

25.477.200

41.1126.852

100,0

3~,42

3,67

60.91

100,0

SC.'I;.. (!lt:CI:tTAS Dt I:APlT.O.L)

DESI'ESA
A despesa para 1987 foi fixada em Cz$
7.085.965.000,00 (sete bilhões, oitenta e cinco
milhões, novecentos e sessenta e cinco mil cruzados): e para 1988 em Cz$ 41.826.852.000.00

QU.>.DRO

(quarenta e um bilhões, oitocentos e vinte e seis
milhões, oitocentos e_ cínqüenta e dois cruzados},
com um acréscimo sobre o exerdcio anterior de
490,27%.
Na programaÇão foram eStabelecidas prioridades de acordo com as explicações constantes

do quadro VI, onde as funções estão ordenadas
de conformidade com _a sua participação percentual em relação ao orçamento.
Defesa Fl.xa-1988 (Fundefe incluído na Função de Desenvolvimento Regional).

~·1

t

~~-~12.60!

Ct:t~:.JRA

9,76(1.40:.4

!60.003

9.,09.4~7

:29,20
:U.lC

DErES ... !I.O.C'lON.O.L E: S'eCUlU,,'{;,o, P"é!!!.lCA

4.506.3~3

12.586

4.519.939

10.~0

,O..C)I!NH'TR~.~~O

l.JS8.7SS

s'n.SJ6

J,PJL29l

9,~0

t":JUC,O,Çii;Q

s;,t;ot t

SANE~tNTO

f

i'W.t;WY.E!>'TO

11SSlSTt~:!.>. E PREJtl)~tõCl/<

3.536,744

1.518.744

O~SENIIOLVl~~I>"!O
!I~ITA:;:;!.O

12.212.601

\1

REC:ION11L
t "URliA.'IISl-tO

2.04.5.126

].Ol3.34t

J.Oll.3H

222.298

2.267.424

Tõi.O..'ISPClRTE

6!lL66&

;>.(;RlC'UI.TURA

157'3.108

68".671
679.108

U.ClSL!I'X'IV!I

.. 84.040

.. 6'.040

135.371

1JS.37l

ItmC:STIH!I, COl'I::;._ClO t

SP,V!CQ!5

17.201!1

17.209

o,c~

n.uo.4l5

J.9a0.77l! 40.J91.2o9

96.!7

Tli.ABIU.I\0

.

1 ... 15.64)

.

rotrrr:

cso1s~.:

Em cumprimento da Lei n~ 7348, de 24-7-85,
que dispõe sobre a disposição do § 4~ do artigo
176 da Constituição Federal, o quadro VII, a se-

gulr, indica ovalordeCz$]1.258.021.000,00 (onze bilhões, duzentOs e cinqüenta e oito milhões
e-Vinte e um mil cruzados) a ser aplicado na manu-

tenção e ri<Vdesenvolvimento do_ ensino do Distrito Federal, correspondendo a 26,91% do Orçamento do Governo do Distrito Federal.
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mos representariam 24 mil cruzados. A pessoa
Há um dado nos jornais, também, de que houve
tinha um contrato de_ aluguel, que estava conge- uma queda brutal na arrecadação do ICM nos
lado. Vamos admitir (Jue fosse no valor de 5 mil
estados. É claro que tem que haver. Para que
cruzados. Ele teve o seu salário aumentado de
Estima a Receita e fixa a Despesa do
haja venda, tem de haver o poder aquisitivo. Se
22 para 24 mil cruzados, já que com 1O salários não há um poder aquisitivo, é claro que cairá
Distrito Federal para o Exen:ido Finanmínimos- o aumento foi apenas de 2 -mil cruza- o !CM. Caindo o ICM, os estados e os municípios
ceiro de 19118dos_- e com 1O salários mínimos ganharia 24
ficarão em situação muito pior do que já se encon~
0 SR. PRESIDErfi'E (Humberto Lucena) mil--CruZados. Verificamos, então, o seguinte. Se
tram. -Já se :encontram à beira da falência e, de
A mensagem lida vai à publicação e a seguir será
o _aluguel fosse de 5 mil cruzados, os 256% -pires na mão, virão ao Govem.o Federal_implorar
despachada à Comissão do Distrito Federal, poarredondando para 250% - representariam
créditos. E atrás dessa concessão de créditos,
dendo os Srs. Senadores, perante ela, apresentar
17.550 cruzados. O aluguer passaria, então, na
sabemos que exi~e uma cpi::;a ch_;;3rnada, pressão
emendas nos 20 dias que se seguirem à sua publirealidade, para 17.500 cruzados, o seu salário auno sentido dos cinco anos do Presidente Sarney,
cação no Diário do Congresso Nacional.
mentaria Zfull cruz.ad_os, de 22 para 24 mil cruzapressão no sentido de que seja aprovado o presiPara emitir parecer sobre o projeto e as emendos, e o seu aluguel passaria de 5 para 17.500 dencialismo, pressão, inclusive. para que seja
das, a Comissão terá o prazo de 30 dias.
cruzados.
aprovada uma Constituição de interesse não da
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nação, de interesse do Governo que se encontra
Sr. Presú:tcinte, chego ã aCreditar qu_e há um
Sobre a mesa, comunlcação que vai ser lida pelo
movimento em marcha, como já declarei, para nesse moffi-ento no P.,Jácio d6 Planalto.
Sr. Primeiro-Secretário.
Sr. Presidente, V. EX' me alerta que o meu temi..tin -clima de inscitisfaçã.o popular que leve a reaÉ lida a seguinte
çOes oexplosivas por parte da poPUlação para justi- po eStá se esgotando. Mas o problema dos aluguéis foi tão gritante que a Associaçã,o Brasileira
ficar medidas de exceção neste País.
das Administradoras de Imóveis, ABADI, recla-É muilõ-OOniuril, hoje, a palavra "marajá", é
(*) Seril publicado em Suplemento li presente edlçiio
marajá-para lá e para cá. Na realidade, somos mou, achou que essa tabela não pode ser enfr~n
Em 31 de agosto de 1_987 · contra os salá'rios .muito elevados, mas a maioria tada pela população. A Associação que defende
desses salários são fruto de anos e anos de traba- os proprietários de imóveis;- achando que essa
Senhor Presidente:
lho. PoS_So dcir üm exen1Pio: trabalhei 35 anos tabela, oriunda de uma portaria ilega1, porque não
Tenho a honra de comunicar a Vossa EXcenà 'minha pr_ofissão de médico - e vejo aqui se tlode fazer reajuste de aluguel por portaria.
lência, de acordo com o disposto no art 43, alínea
Na era do c_ongelamento demagógico do ano paso meu querido Senador FrancisCo Rollembeig,
"a", do Regimento Interno, que me ausentarei
sado ...:...... foi demag6gicq, porque congelou por
também médico, m~u colega - e a minha apodos trabalhos da Casa. a part:lr do dia 3 de setemalgum tempo e agora vem estourando todos os
sentadoria não chega a 35 mil cni:ZaâOs. No
bro próximo, para breve viagem ao estrangeiro
tanto, quarido alguém ganha na faixa de 70 mil limites possíveis e imaginários, e apenas os saláem caráter particular.
cruzados é considerado rriai'iljá. É como
na rios estão lá congelados. Aumentos de_3%, 4%,
Atencio:sas saudações -Ivan Oreste Bona5%.
.
Iruciativa privàda aqueles Veridmentos mais elevaloSou daqueles que querem acreditm no futuro
dos não fossem tamb_~rn pagos pela população,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -:- _ porque vêm através dos lucros escorchantes da deste País. Quero acreditar numa evolução demoA comunl<:::ação lida vai à publicação.
crática do nosso Pais, Mas com medidas deste
iniciativa privada. Como Pode o serviço público,
Há oradores inscritos.
..
_
_
- com excelentes técnicos, fazer frente à iniciativa teor, as' conseqüênCias podem ser ImprevisíVeis.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
86 aqueles que não _querem analisar com profunprivada pagando salários baixos e não há o poder
Haddad, na qualidade de Uder do PSB,
didade o problema soci_al_ brasileiro é que não
de competição? O que temos que tentar melhorar,
se sensiblliz_am.
O SR- JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Como
na rea_lià_@de, é a elevação dos salários de baixo,
Respeito as autoridadeS ç:onstltufdas,_ mas ninUder.)- Sr. Presidente, Srs. Sen~d_o~s: _
porque hoje nós temos o mais baixo salário míniguém me tira o direito de_ como parlamentar fãzer
Sr. Presidente, não quero acreditar em má fé,
mo da História do ~rasil. N.9 entanto, descongeas criticas que achar necessárias, dentro do resnem em ignorância de determinadas autoridades
lamento de al1,1_guel, descongelamento, agora, da
peito_ às !31Jtoridades. EsperO" que essas autorigovernamentais. Chego a crer que há um moviindústriÇ~ farm.acêutica, mais'uma
escorchanmento_ de determinados elementos do Governo
tê!-:e uma·sêrie de--outros descongelamentos que dades tenham um sentido social.
Vemos na televiSão, diariamente, Governo SarnóS vemos ar]ã- Córif datas marcadas. E fala-se
no sentido de que se realize nesw País uillã confiey, o Governo visando ao social. Sr. Presiderite,
nesse déficit como_ se foSsem, na 1-ealldade, os
vulsão social, porque tivemos um aumento de
salários os causadores do d_êficit interno. Mas, n6- só se forem reuniões sociais da alta sociedade,
8,11% no salário mínimo, agora apelidado de piso
porque para o social relacionado com·a__~oci~dade .
nacional de salário, que evoluiu de Cz$ _2200,00 -0rçamf:pto da União_ para o próxirt:~_o ano, lá estão
carente deste País nada tem sido feito na realidade
para Cz$ 2.4oo;oo. Isso representa, na realidade,
creditados 8 bilhões de cruzados para a ferrovia
no sentido da melhoria dess_es padrões.
wn aumento _de 1,64% em relação à inflação de
Norte/Sul.
Eram essas, -sr. Presidente, as cqnsiderações
6,36%, registrãda rio nieSmri período.
Não dá para entender. Por mais que tenfe racioqúe goStaria de fãzer, hoje, na nossa reunião do
Em contrapartida, Sr. Presidente e SfS. Senadocinár com trahqüilidad_e, de cabeçª frja. não conSenado, esperando maior sensibilidade das autores, é de estarrecer a nova tabela dos aluguéi§. __ sigo entender issç. que- ocorre. Mas não se fala
ridades governamentais deste País,
Com urria simples portaria assinada - vejam
nada sobre a dívida externa. -AQora pareCe que
quanta ilegalidade, agora não se usa mais nem
o Sr. Ministro foi chamado aos Estados Unidos
o decreto-lei- sem audiência das Casas do Conpaiã Uma reprimenda: "por que ainda não fiZeram
Durãnie o discurso do Sr. Jainil iiaddad
gresso, o Sr. Ministro da Fazenda descongela os
Q_ ªç_erto? Vocês já estão _com um superávit não
o Sr~ Humberto Lucenl!l deixa ·a cl!ldeira da
aluguéis. É de estarrecer! Quem tem contrato
sei de quanto, têm que pagar..."_
prer,.dência, que é ocupada pelo Sr. Jutahy
com reajuste anual, de acordo com essa portaria,
Dessa política de exportação subsidiada, que
Magalhães
no mês de agosto terá um reajuste de 239,66% _cada vez aumenta mais o déficit interno brasileiro,
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) no seu aluguel; em setembro esse aumento chega
disso ninguém fala. Agora, vamos conter o -déficit
intemQ com o salário máis baixo do trabalhador -Concedo a palavra ao nobre Senador Edison loa 256,93%. Se_a_ cláusula for semestral, E:m agosto
bão, pela Uderança do PFL
o reajuste será de 148,71% e, em setembro,
da História deste Pais; vamos conter o déficit deste
101,18%. Admitamos, apenas para um raciocínio
País, fazendo uma campanha dirigida nadonalO SR- EDISON LOBÃO (PFL - MA. Pela
Uderança do PFL Pronuncia o seguinte discurso.
mente contra os chamados marajás. E os marajás
rápido, que um determinado cidadão brasileiro
ganhe 1Osalários mínimos, que é uma faixa elevada _indústria privada continuam cojn seus lucros
Sem revisão .do orador) -Sr._ Presidente, Srs.
Senadores:
díssima, jâ-que sabemos que 70% da classe assa~scorcha_ntes, os juros bancário$ chegandv a
600% ao_ é\_no. Sr. Presidente, há um interesse
Compareço hoje a essa tribuna para manifestar
lariada brasileira têm um salário máximo de 1
a minha opinião contrária ao sistema parlamena 3 Sa1ários mínimos.
_flagr~_rite da falência da indúsbia nacional da peSr. Presidente, admitamos que com-o mesmo
taristã de Governo. Este é hoje um ~ma que apaiquena e rr\éCüã. einpresas que já estão fa1idas.
E São aquelas- qUe-mais empregam.
salário mínimo, sem descontos, 10 salários míni-xona a opinião pública brasileira, e ele aí está

(*) PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 31, de 1987- DF
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send_o considerado e ava1iado pela Assembléia
Naciona1 Constituinte por proposta de um dos
mais eminentes homens públicos de toda a Histó-

ria deste País, que é o_ Senador Afonso Arinos.
Procurei estudar um pouco esta questão, e cheguei à conclusão de que, por todas as razões,
não tinha como me opor, com os meus próprios
argumentos, ao Senador pelo Estado do Rio de
Janeiro. Tão grande é a sua cultura, tão profundos

são os seus conhecimentos em tomo dtsta matéria.
Ouvi o discurso que o Senador Afonso Arinos

pronunciou ~centemente, há cerca de vinte dias,
no Plenário da Assembléia Nacional Constituinte,
sobre esta matéria. E pude ver como S. f:x" conse-

guiu motivar e sensibilizar significativas Correntes
do Poder Constituinte, com os seus argumentos
penetrantes, competentes, bem concatenados. simetricamente arrumados, fazendo a História da
República e do Império.
E' foi por essas razões que fui buscar numa
autoridade que considero incontrastável nesta
matéria, os argumentos para me opor ao Senador
Afonso Arinos; fui buscar o Relatório do próprio
Senador Afonso Arinos, em 1949, ao Projeto que
estabelecia o Sistema Parlamentarista de Governo, neste País, de autoria do Deputado Raul Pila,
aquele bravo homem público, lutador pertinaz,
determinado por este sistema de governo.
O Sr. Mauro Benevides -

Permite V. Ex'

um aparte?
O SR. EDISON LOBAO -Ouço V. Ex' com
muito prazer.
O Sr. Mauro Benevides - Nobre SeMdor
Edison Lobão; tive o priv11églo de me encontrar
presidindo a Assembléia Nacional Cori_Stit!.linte
quando o eminente Senador Afonso Arinos ocupou a tribuna, no momento em que se debatia
o projeto constitucional; S. E:Jc:l', com -o brilho e
competência que lhe são peculiares, deferldeu
a adoção do regime parlamentarista em nosso
País. Mesmo adotando .IJ!ll outro posicionamento
doutrinário ......;. porque, a exemplo de V. Ext, já
me manifestei na própria tribuna da Assembléia
Nacional Constituinte a faVor -do presidencialismo
- posso dizer que, realmente, a argumentação
expendida pelo representante do Rio de Janeiro
sensibilizou expressivos segmentos da Assembléia Nacional Constituinte que, a partir daquele
momento. passaram a se enfileirar entre os que
defendero_a alteração do sistema de Governo-em
nosso País. Diria _a V. Ex', ·neste instante, qiié- durante todos esses sete_ meses de ~_tuação da Assembléia NadonaJ Constituinte o pronunciamento do Senador Afonso Arinos foi, sem dúvida, um
dos momentos culminantes do debate em tomo
da nova lei fundamental brasileira. V. Ex•, no-momento em que vem realmente à tribuna do Sena~
do para se reportar a esse ~ma, tew a grandeza
de realçar o significado do pronunciamento do
Senador _Afonso Arino~_,_ Eu. a ~roplo de V. Ex',
também solidário com o presidencialismo, não
posso deixar de me associar a_e_sta homenagem
que, numa :simples referência, pretende fazer ao
grande homem público, ao grande jurista, ao bri~
lhante parlamentar que é o Senad..Qr Afonso Ari~
nos.
O SR. EDJSON LOBÃO -Agradeço ao e:roi~
nente Senador Mauro Benevides pela sua inter-

venção. S. Ex" que é presidencialista, como- eu,
sentiu também dificuldades, seguramente, em
manter as suas posições aSsim como eu, em .ra~
zão das colocações brilhantes do Senador Afonso
Arinos.
Devo dizer que na minha juventude, morando
no Rio de Janeiro, já manifestava as minhas inclinações pela vida pública. Acompanhava os deba~
tes do Congresso Nacional e sempre tive no Senader Afonso Arinos, então Deputado Federal, Líder
da OJ)OSição, uma das expressões da minha profunda admiração pela sua competêricia, seu patriotismo, e seus dotes intelectuais. Daí as rninhas
dificuldades maiores_ para me opor a S. ·Ex·
Mas, .Sr. Presidente, é do meu de~r e:xpressar
a_ !'f'_i_nha opinião em relação àquilo que no meu
entendiment9,_ em lugar de contribuir para o aper-fe1Çoaffielit0 das instituições democráticas, deJ~
to pQderá coil.tribuir, neste momento, para uma
[!ova iuptilra- do slsteina, para novas crises qu!:!
não desejamos, para novos abalos _dos quais te-=
fB~"Sàldo penosamen~' e. aos quais seguramente
11~nhum de nós deseja retornar.
_
O trabalho-do Seftador Afonso Afinas ao qual
me refrro ~~meça no Império; S.~. num parecer
de 721audas-, examina, profundamente, as origens
do ParlamentariSmo -no mUndo inteiro, a sua presença __no_lmpério brasileiro, as conseqüências a
_que chegamos com ele e aqu1lo, que no seu entendiri1ei1iei; poderia signifiCar o contencioso político do futuro do Brasil.
Diz o Senador Aforiso Arinos, no seu parecer,
o seguinte, e vou ler apenas alguns trechos deste
longo documento, histórlco:
De 1840 a 1SS9, seqt,Uldo os depoimentos
iriãis fidedignos, o Imperador exerceu, quando lhe aprouve, a atribuição, que lhe facultava
-a ConstitUição, de nomear e _demitir livremente os Ministros, o que é a n~ação do
Governo Parlamentar, embora fosse a aflfniãção legal do Poder Moderador, aquele traço. original do Direito Público brasileiro que
Tobias Barreto, apesar dos- seus sarcasmos,
cOnfessa ter impressionado ao sábio Guizot,
como tm'la prova da nossa sabedoria politica.
~--Por isso o maior dos historiadores do Império Joaquim Nabuco, pôde es_crever com
inteira justiça, na sua conhecida síntese da
linha política do reinado de 'Pedro II:
Antes de tudo, o Reinado é o lmperador.
De certo ele não governa diretamente e por
si mesmo, cinge-se à Constituição e às formas do Governo parlamentar; mas como ele
---~é--árbitro da Lei_de cada partido e de cada
estadista, e como está em suas mãos o fazer
e desfazer os Ministérips, o poder _é praticamente dele. A investidura dos Gabinetes era
- Ci.lrta, o seu título precário- enquanto agradasse ao Monarca; em tais oond.ições só havia-um rn.elo-de governar, a conforrrrldade
com__ele: Opor-se a ele, aos seus planos, à
sua política, era renunciar ao poder", (Joaquim Nabuco, Um EsttJdista do Império,
1936, v. IL p. 374.)
-~-Não há ne,cessidade de irmos mais longe
nesta derri6nstração. Os fatos alinhados, os
depoimentos recolhidos, autênticos aqueles,
prestigiOsos êstes, são concord_es em de--·môrfstrãl' que 'o chamado parlamentarismo
imperial brasileiro nunca existiu, pelo menos
o verdadeiro sistema_ parlamentar de Gover-
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no, elaborado na Europa pela pr~ca inglesa
e fixa:do no Continente pelo constituçionalismo--do s_éculo XIX. No arasil, a .instituição
constitucional do Poder Moderador - única
no mundo~fez dQ nossO Chãmado Governo
parlamentar algo sui generis inteiramente diverso do que a doutrina çonç:e_itua com esse
nome.")

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Mogalhães) Lamento interromper V. Ex• Vejo que ainda está
no preâmbulo do seu pfonUndam_ento ~obre um
assunto da maior importância para os debates
da Assembléia Nacional Constituinte. Infelizmente, V. Ex' escolheu o Horário das Uderança_s para
fa1ar, assim dispõe de dez "ro.inutos. e este tempo
já está esgotado. Se V. Ex' desejar, poderá se
inscrever para após o Expediente e terá trinta minutos a mais para falar.
Lamento profundamente ter que ser rigoroso
na aplicação do Regimento. Temos que atender
também aos demais oradores que se inscreveram
no tempo hábil.
O SR. EDISON LOBÁO - Sr. Presidente,
sou um parlamentar que procura se ater aos dispositivos régirrientais. Sempre o fil. Não quero
contribuir para que aqui, no Senado, se pratique
sistema díferente. embora as minha$ observações
nestes seis primeiros rrieses de mandato me tenha demonstrado que muitas ve~s os oradores
ultrapassam em 200 até 300% Q~U tempo. Não
quero ser um deles. Peço apenas a V. Ex• que,
nesta hipótese, tenha uma tolerância de cinco
minutos. Não ir~i aJém disto, embora, de fato,
o meu pronunciamento d(wa. ocupar um tempo
de meia hora.
Tenho tantas considerações a fazer a respeito
de um tema que apaixona a opinião pública neste
momento e que poderá ser um bem ou mal. Estou
convencido d_e que será um .mal para as instituições brasilei!.,.s; e para o regime democrático. Por
isto, creio que todos temos _o dever de emitir o
nosso pensamento a tempO e não a destempo.
E este ê o tempo. POr conseguinte, vou atropelar
o próprio roteiro que tracei para o ·meu djscurso
e concluirei dentro de alguns min_utos, ficando
ãssim ~té mesmo priya~o dos apartes que já se
esboçayam e _que ~guréll__l'lente contribuiriam para enriquecer a minha manifeSta~ão neste instante.
·
Prossegue Afonso Arinos dizendo:

"Quando dizemos assim, que o Império
gozou.de duradoura estabnidade das institui·
-s:ões_ devido ao regime parlamentar, formulamos uma inverdade, ou antes, duas. Primeiro, porque tal estabilidade não_ existiu de fato,
pelo menos nos· terrnos em que os saudosistas o prcx::lamam. Segundo, porque, ainda
que tivesse existido, n~o t~ria sido por c::ausa
do_ sistema parlamentar, que nunca pratiCamos verdadeiramente."

Sr. Presidente, velo a República e aí diz Afonso
Arinos:
"Percorrendo-se os Anai$ da Primeira
___ ConstitUinte Republicana, obseJVa-se como
aquela Asseniblêia _era-_;iurPre"éiidenteinente
hçmqgênea no s_~u maciço wesidendalismo. Os parlamentariStas corístítuíãm; dentro
dela, exceções moftnas. o mais- desassombrado e Capaz era César Zama. OutroS, Como
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Teodureto Couto o_u Oljyeiré!l. Pinto, aqui e

ali desvendam suas dúvidas sobre o sucesso
do presidencia1ismo. PratiCamente, todavia,

a ConStituinte foi presidenciaJista. E essa prá~
tica, unanimemente, saindo de iantas déca-

das de um governo suposto parlamentar, dá
que pensar.
Toda uma geração política- dentro da
qual havia vários vultos que contam entre
as maiores expressões da nossa cultura em lugar de consolidar o sistema parlamentar, cujo defeituoso funcionamento fazia o
desespero dos espíritos avançados do Império, resolveu simplesmente suprimi-lo, em fa-

ce das imperiosas condições que exigiram
o advento da República.
E, se desejarmos estender o ·campo destª

investigação histórica, chegaremos facilmente à conclusão de que o presidencialismo
brasileiro entronca não apenas na tradição
nacional como na mais autêntica tradição
continental."
Sr. Presidente, chego, agora, às conclusões do
Senador Afonso Arlnos, já que meu tempo é tão
escasso, Diz S. óc.':.
-"Em traba1hos escritos ao correr da pena,
como foi este, a composição se ressen_te,
por força de certa dispe'rsividade.
Pareceu-nos útil, por isto mesmo, condensar em forma de conclusões _alguns pontos
da desvaliosa exposição que redigimos, para
obedecer à honrosa incumbência da Comissão Especial.
II- Quanto à forma:
19 -·Apresenta defeitos de redação e defeitos de técnica, alguns sérios, que a tomam
inaceitável. A corre_ção formal da emenda exigiria, pela interpretação adotada na Cârnara
quanto ao_ encarninhªm_en_tp de proJetas desta natureza, a apresentação de subemend_as
com o quorum su_ficiente.
II- Quanto ao mérito:
- _
19- O presidencialismo é o sistema· de
governo que melhor corresponde às tradições e às condições do Brasil, assim como
às tradições e condições da Améri_ça. O parlamentarismo num:a foi, d.e fato, praticado no
nosso País nem no no_s_~Q_conti_nente e, quando o foi, nas fórmu_las ou nas leis, nunca
evitou __o_ paternalismo, a ditadura virtual, o
governo pessoal e concentrado, em surna.
29- O parlamentarismo é incompatível
com o federalismo, tal c;Qmo este é conhecido, praticado e neces_sário rio _6rasil.
3~-A emenda, não aceltando_a contradição parlamentarismo-federação, institui' o
governo parlamentar_a_o _rn~o tempo que
mantém o controle do J.udiciário sobre a
ação do Parlamento, dualismo -clesc;onheciR
do, nos termos em que foi estabelecido, e
de dificílima, senão impossivel manu_t~nção.
4 9 - Não é exato que_ o presidencialismo
tenha preparado, mais que o parlamentarismo, o caminho à ditadura.
s~- Hoje em dia o processo de forrnaç_ão
das maiorias parlamentares (bloco majoritário ou coligação de minorias) não depende
do Sistema de Governo, parlamentar ao presidente, mas do fato de os grupos económicos e trabalhistas_ se diferenciarem em
duas ou mais organizações partidárias. Nos
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países multipartidários, a posição política do
ExecUtivo é- muito assemelhada, qualquer
que seja o sistema de governo.
& -A efidência da ação social dos governos também não depende dos regimes.
79- No Brasil devemos habituar-nos à
prática da evolução construtiva das instituições polític::as, em vez de prosseguir no esforR
ço âas revqluçõe_s destrutivas, que recolocam
permanentemente o problema da forma do
EStãdo, sem nunca abordar as questões de
fundo, que di~m direramente respeito à vida
do povo.
---peJas razões acima sumariadas, e pelo_s
- fundamentos que as precedem, somos pela
rejeição da emenda parlamentarista.
Sr. -Presidente, como se vê, o Senador
Afonso Arinos naqUela -époCa se_ preocupava
muito com a possibºidade de retomo do País
à ditadura. militar. Quase mergulhamos na
di_d~dura mi.litar, em 1961, quando da renún~
_cia do ex-Presidente Jânio Quadros e da im·
Plantação do parlamentarismo em noss_o
País. Mas este é um tema a que voltarei de~
' pciis. Quero apenas dizer que, tanto quanto
Afonso Arínos, tenho a mais profunda preo-cupação com o reingresso do País nessa at~
mosfera viciada da ditadura militar ou civil
_· nã BrasiL Por istQ e pelas lições de Afonso
Arínos, colo_co-me em posfção contrária ao
sistema parlamentar de governo,
·Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mui~
~ bem! Palmas.)

DócCJMENTO A ClliE sE REFERE O SR.
ED/SON LOB-<iO EM $EU DISCURSO:
REG~PARLAMENTAffiSTA

EMENDA CONS"(1TQCIONAI.,

· Autót: Raul Pilla
- Reiãtor: AfoilSo Arinos
I~ CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

- o- ilustre DepUtado Raul Pilla, nosso eminente
companheiro de Comissão, coi"oando pertinaz es-forço de muitos lustros, em que tem consumado
sua fé pãt.rióttca e suas energias de homem públi~
c-o, julgou az?ldo o mome_nto atua/ para empreender:_ a_obra_de transforrnàção profunda das institui~
ções políticas brasileliã.s.
O fatO de ter Sido o_nol;>re representante gaúcho
apoiadQ por mais de cem deputados de todos
os partidos e das mais variadas convicções, exclui
·qualqUer discussão Sobre Julgamento_da Câmara
quanto à .oportunidade da tentativa.
Isso_.nã_o nos jnlpede, eriti_etanto, de ponderar
que, a ·nosso juízo, o momento escolhido não
fOi feliz, visto quê a atualidade brasileira se apres~_nta -toldaéfél di_dt,l_vid_a_s-.e; apreenSões; não só
pelas vacilações inevitáveis no processo de adaptaçáo do aparelho de Estado às ~norr:Oas da legalidade democrática, depois de tantos anos de ditadura, como tarnbém porque tal situação geral
se vê ainda agrãVàda pelo delicado problema do
termo coincidente de todos os mandatos executiVos e legislativOs, desde_ a ClniãO-Fed~ral ao maís
rernQto_municfplo.
__
___
-:Essa grave imprudência (arl29 do Ato das Disposições Transitórias) poderá, contudo, diga-se
de passagem, ser consideravelmente atenuada
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pela lei ~leitora! que es_tá perfeitamente em condições _de determinar duas da~s de eleiçõe~ a primeira para ós postos executiVos federal, estaduais
e municipais e a segunda para os postos legislativos, nas mesmas condições (ou ainda escolher
01.,1.tra solução que melhor convenha}, visto que
nenhum texto constitucional obriga a realização
de todas as eleições num mesmo dia. _ _
De qualquer ferrOa as causas âe. a_gitã:ção políp.ca e de imperfeição no funcionamento d..aS instituições acima apontadas, embora de caráter transitório, são suficientes para gerar uma atmosfera
geral de incert~ e pessimlsmo, apta a -co"nquistar, para a emenda parlamentar, o voto favor:ável
de muitos ilustres colegas, cheios de patriotismo
e boa fê, os quais, no entanto, em ambie[)te menos carregado de dificuldades eleitorais (que nunca se repetirão tão sérias), e mais propício ao
_debate desapaixonado das_ teses doutrinárias jurídicas e políticas, ao eXame circunsPectq_ da a_dap:tabilidade dos dois sistemas, - o presidencial
_e o parlamentar- às condições objetivas do oosso povo, da nossa história, da nossa ec;onomia
e da nossa civilização, talvez se sitLJa5!Se em posição diferente d~_ql,le agora ocupam.
_
Manifestamos, pÕis, francarriente, O. nosso re~
ceio de que o mom_enlQ.. atl,.lal, es-c.olhido_ pelos
nobres apresentantes da emend~. _imponha a
muitos, como solução ct.e emergência para uma
crise transitória, a ~menda que yai __tr~sJorrnar
de fond-en-comble a organização tradicional d_a
nossa vida republicana, com as mais profundas
e- distantes repercussões. As histórias de outro_s
povos, tanto quanto ~ nossa. nªo são av~ras de
exemplos semelhantes.
NOsso -voto, como relator, é, pOr Conseguinte,
contrário à oportunidade da emenda.
Ele será, por igual, contrário ao _seu r:nêrito,
pelas razões _que serão adiante formuladas, mé!$,
antes de entrar nelas, julgamos conveniente apresentar ainda algumas considerações preliminares.
Em primeiro lugar permita~se ao relator, neste
ponto do parecer, exprimir de público o seu apreço e a sua admiração sem reservas pela personalidade do Deputado RaulEUla. --~
Sua fé, sua- tenacidade, a pureza de SU.:) vida,
o patriotismo de suas intenç-õe5;-a iriquebrantável
energia de que deu prova diante do despotismo,
~ modéstia pessoal ao lad!;)""' da altivez cívica, e,
até uma juve"nil _galhardia de combatente_ fazem
do deputado libertador um padião de õrgulho
para o Rio Grande e um exemplo aos homens
públicos desta ger~:~:ção. É homem que se impõe
ao respeito dos que dele divergein, adversário
ideológico diante do qual devemos baixar as arnlaS eni Saudação, arites do ataque. Nada, pois,
do que for escrito no decurso do presente -tralialho
poderá ser interpretado como quebra da opinião
que sinceramente proclamamos em relação ao
Deputado Raul Pilla.
_
Por Outro lado, deVe fiCã.r de urria Vez poftbdas
~centuado que o relator não pretende nem por
um morrieD.to .....::... e serlã estulto pretendê-lo fazer obra·-original ou cOiwencer algUém com os
seus argumentos.
~ -- -_No caso como o presente, as posições se encontram quase dé ã:ntelnão tomadas, seja- pOr
convicção dOutrinária amadurecidã, seja pOfiilte-.
- resse político relevante. . .
Este parecer, tanto quanto o voto em separado
que se lhe seguir (voto_que talvez se: transforme
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em parecer, segundo as inclinações da
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Comls~

são), não serão mais do que documentos que
fixarão, para os Anais da Câmara e para a História
Parlamentar, os motivos pelos quais, no momento

presente, uma grande corrente do Congresso opta pela manutenção das instituições republicanas
à cuja sombra temos vivido, e cujo moçielo ê

de todos conhecido, enquanto que outra corrente,
também numerosa, prefere transformá-las segundo moldes não menos sªb_idos.
_
Fmalmente é de se acentuC!f que a imensidade
do que se tem a dizer, no exarrie de_ todas as
questões suscitadas pela emenda, se choêa com
a exigüidade do prazo concedido ao relator prazo de dias - e com a ielativa síntese que

a mais elementar discrição impõe no trato de
assunto tão discutido e t.ã.o estudado.
Perdermo-nos em dissertações acadêmicas,
em confrontos de experiências históricas alierlígenas inaplicâvels aos fa_tos em exame, em apresentação gratuita do abundantissinio material bibliográfico existente, seria um nunca acabar.
O que intere_ssa é examinar o __ as_sunto, tanto
quanto possível, tendo em vista o tempo presente
e o caso particular do Brasü. É o que tentará
fazer o relator. Tudo o que apareça de estranho
a este círculo voluntário de limitação, será apenas
aproveitado como elen,ento Q_~ esclarecirTiento
de algo que se encontra dentro dele.
E, mesmo assim, quanto há que dizer e, sobretudo, quanto há que contar, que suprimir!
J.J. Rousseau. em passagem famosa, escrita
a propósito do seu discurso sobre os maJefic_los
da cultura,, relata as angústias comuns a todo
escritor que perCebe ter co_isa demais a dizer sobre
um assunto. As iéiéias twbilhonam vertiginosamente, os dados e argumentos circulam no cérebro em louca sarabanda, de forma que o esforço
maior não é captá-los, mas escolhê-los e hierarquizá-los, aproveitando os mais importantes. O
trabalho intelectual passa a ser, então, o de ordenar o tomulto, condl,lZir o torvelinho; filtrar a turva
caudal.
Todos nós, estudiosos de qualquer gênero, já
nos encontramos algumas vezes na vida nesta
contingência tão ao vivo descrit& pelo genebrês.
Contingência ern que o~ esforço maior não é para
dizer, mas para calar, e em que não nos deve
faltar aquela coragem de ser breve que, segundo
Tristão de Ataíde, faltou algumas vezes ao grande
Rui Barbosa.

A decisão, por outro lado toma extremamente
difícil o processo de correção dos defeitos técnicos da emenda proposta em primeiro lugar, rnes·
mo quando se esteja de acordo ~m o seu conteúdo.
A nosso ver, devemos estabelecer uma distinção entre os defeitos técniCos das emendas aprerkllfadas; óJhsiderando-oS em duas categorias:
de um lado os defeitos de redação e de _outro
os demais.
Quanto aos defeitos de redação da emenda
parece-nos rigor fnútil submeter sua correção ao
apoio prévio de um quarto do total de deputados
e senadores. Pensamos que, defmida pela Comis-São -Especial a subemenda que corrige possível
defeito como sendo puramente de redação, e sendo ela como tal considerada também na votação
tio plenário, poderá perfeitamente ser apresentada por qUalquer deputado, dentro ou fora da
Comissão Especial.
-~AS outras subemendas não. Ainda_quando viw
sem a corrigir apenas a parte técnica ou formal
da emenda, só podem ser oferecidas, a nosso
ver, com o apoio numérico previsto.
No çaso da emenda Raul_ Pilla, existem data
venta, defeitos das duas natur~zas: os qUe s_6
dizem r~ito à redação e os que levantam problemas propriamente constitucionais.

· 2_-___CDefflitoS 4e~redação-Sobre_ os defeitos
·de redaç:ão não nos_ d,eferenlc;>s. Sua c_orreção será
fácil, caso a emenda seja aprovada, e desde que
se adote a sugestão acima feita sobre eles. Não
será demais porém, salientar desde logo a maior
difiCUldade qu,e o problema da redação apresenta,
e- qUe "diz respeito ao emprego da palavra Parlamento;-·
Com efeito sempre que a Constituição se refere.
conjuntamente aos dois ramos em que se diVide
o Poder Legislativo, fá-lo utilizando a expressão
CongreSsO Nacional, como, por exemplo, nos
arts. 37, 38, parágrafo ónico. 45, 65, 66, n. IX,
83 85, 86, 87, n. Vil, VIII; IX; X; XVII e XVIII, 206,
208, parágrafo único, 211, 213 e 214, parágrafo
único.
Não se encontra na Constituiç;ão uma &6 vez
a palavra Parlamento.
A razão disso é_que o termo Congresso, a exemplo dos Estados Unidos é usado nos países de
-sistema presidencial_de_ governo enquanto o têrmo Parlamento é jjec:uliar aos Estados que fazem
do Poder Executivo uma delegação do Legislativo.
No último caso há exceções, como, por exemplo,
o _de Portugal de hoje, --mas o costume é o indicado.
U-A FORMA DA EMENDA
A prinleira vez que se usou- i1os Estados Unidos
1. Dificuldades das subemendas- A Constituição Federal dispõe no art. 217, § 19, que a a pêilã.Vrà CoJ!greSsO para designar uma assemw
emenda c::onstituclonal deve ser proposta pela blé_ia política, foi na reunião dos comissários de
quarta parte, no mínimo dos membros da Câmara algwnas colônias amerlc"anas, levada a efeito na
ou do Senado, e a Emenda n~ 4, com suas cento cidade de" Nolia t6iqUe: no ãno de 1765, para
o fim de se organizar uma resistência CO!etíva
e dez assinaturas, atende a ~ exigência.
Há todavia, outro aspecto a ser considei:ado .. contra certa tei fiscal.(Watson, The Constitution
Quando da discussão da emenda constitucional ofthelinftedf;iates, 1910. v. i, p. 121 ).
. f#iS tarcre~_em- ·1774_. já em pleno movimentO
que regulava a criação de novos t~nitórios fe_derais, decidiu a Câmarã ser impossfvel a apresen- da ln~~pedência, a Primeira Assembléia de Fila~
tação de subemendas que não estivessem apoia- délfia chanlou-se também Congresso e a decladas pelo número mínimo de assinaturas exigidas ração da Independência, é datada "ln Congress,
na Constituição para as emendas. A decisão foi july 4, 1776". _(Be_ard, Amerfcan Oovemment and
justa, porque, sendo as subemendas verdadeiras Polítícs,1917, p. 21).1gualmente o texto dos Artiemendas. não seria aceMYel que, através delas gos de Confederação que prenderam a Constise lograsse apresentar reforma ~ Lei Magna sem tuiçãq, tanto quanto esta própria, referem-se semas cautelas impostas pelo sistema rígido que ado- pre ao_Congresso, conto reunião das duas Casas
.do_ Poder Legislativo.
tamos.
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O tenno Parlamento é de aplicação bem mais
antiga, mas a.cabou circunscrito ao poder gover·
nativo das assembléias.
Em França, desde o século XV, era empregado
para designar as Cortes de Justiça. 56 no século
XIX passou a ser o nome das assembléias políticas
surgidas no país pouco antes, durante a grande
revolução. (Duguit, Drolt ConstJ1utionnel, 1928,
v. D, p.691 ).
Na Inglaterra o corpo chamado Parlamento
(nome usado pela primeira vez na assembléia de
barõ_es reunida em Londres em 1246) teve igualmente no início (século XII) funções judiciais e
não legislativas.
Estas últimas só se foram precisando no século
XIV, quando se convencionou que somente o Parlamento poderia confeccionar a_s novas leis.(H.
Potter, An Historical!ntroductíon to English Law,
1943, p.154).
Na Itália antes da união política do século passado, a palavra Parlamento era conhecida. É encontrada freqüentemente nas crônicas municipais
desde ó século XIV, para nomear as assembléias
populares, muitas vezes reunidas em praça pública. (Bruniah, Diritto Costitriilonale? 1896, v. I, P.2).
Na Bélgica também se chamou Parlamento,
desâe o fnídO~da mon~rquia constitucional (princípio do século XIX), a reunião das Câmar'~s. (Orban. Le Droit Constítutíonnel de la Belgique, 1908.
v. D, p. 479).
No Brasil, como ·é sabido, o regime semiparlamentar do (mpérlo dava à reunião das duas casas
legislativas o nome de Assembléia Geral (Const
do Império. art. 14).
Parlamento é, pois o nome peculiar do Poder
Legislativo na grande maioria dos países do governo parlamentar. Sua origem mesma (do baixo
latim parliamentum) sugere a decisão executiva
depois de discussão, de controvérsia oratória.
Congresso é o nome preferido pelos pafses em
que o executivo é independente da Assembléia
política, como os Estados Unidos, a Argentina
(art 36 da Constituição de 1853 e art 41 da Cons·
tlttôção" de 1949), ou o Brasil desde 1891.
Voltemos agora à dificuldade formal decorrente
da emenda Raul Pilla.
Para começar, a própria redação é contraditória, no ponto em que estamos examinando.
Estabelecendo o sistema parlamentar de governo, era natural que, coerente com a terminologia
adotada nos países que o praticam, a emenda
eliminasse do seu texto a palavra Congresso.
Tal, no entanto, não se deu. Encontramos, com
efeito, aquela palavra nos segulntes artigos da
emenda: 80, 85, 86, 87, n. XII, 91, 92. 96, 104,
105, 106, 108, 110, e 3 das Disposições Transitórias.
O termo Parlamento, por sua vez, aparece nos
arts 81. 84. 87, n. rr. VI, e Vili, 90.
CasoS há em que a einenda emprega as duas
expressões para fins idênticos. Por exemplo, no
art 87:
"São atribuições do Presidente da Repú~
blica:

......;,,", ............,. ..... "--:..................................,

___

l i - Concluir convênios e tratados internacionais e ad referendum do Parlamento.

XII-Fazer a paz, mediante a autorização
e ad referendum do Congresso Nacional."
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Como se vê, a ernend!:l cqnsid_era pezfeltamente

sinônimas, na té_c::nica constitucional, as palavras
Congresso e Parlamento, que na rtalidade não
o são e nunca o foram.
Esta foi, sem d.úvida, a solução mais cômoda,
pois a se respeitar o sentido preciso e tradicional

de cada termo, seria necessário que a emenda
substitu(sse, em todos os demais artigos em que
apareça no texto não alterado, o vocábulo Con·
gresso por Parlamento.
Sendo a solução mais câmoda, nª-Q pé, todavia,
a solução mais técnica, pois fere a terminologia
assentada no Direito Público, introduzindo na Lei
Magna um grave defeito de forma que a cOlocaria
em posição excepcional, senão única entre as
Constituições do mundo.

Não atribuímos demasiada importância às
questões formais, princípalmente de redação, embora devam elas ser ma~ atentamente consideradas no caso da lei constitucional.

Mas, no caso em exame, o defeito apontado

é sintom_ático. Ele não apenas indica, com preci·
são, a extrema dificuldade que há em se comporem as expressões técnicas do corpo da Constituição com os da emenda, mas também sugere
como será imperfeita e espinhosa a cOrltpabbilidade das próprias instituições assim subitamente
modificadas, desequilibradas, postas fora de pru-

mo.
O que acontece com as palavras por igual ocorre com as idéias que elas exprimem, com as insti·
tuições que elas definem. Também ne~~e_ terreno
profundo, a reforma planejada tr~rá situações
contraditórias, criará uma construção compóslta,
artificial, como a que apreciamos na dança dos
vocábulos.

3. Outros defeitos de técnica..:.._ Confinados
sempre, por enquanto, à critica form.at, passerrios
a observar outros pontos que não sejam da redação.
O art. 7'1, no? VU, letra b, da Constituição, inclui
entre os princípios constitucionais a "ifldependência e harmonia dos poderes".
__
A emenda (letra A) substitui o tre.cho em ques·
tão por "divisão, equilíbrio e harmonia de poderes,
governo coletivo e responsável".
Foi suprimida, como era natural, a menção à
independência dos poderes.
_
Não entraremos agora no rnér_ito_ dessa questão, reservando-nos para fazê-lo mais adiante. Desejamos apenas salientar que a emenda, cujo alcance atingiu o art 36, suprimindo-lhe o § 19
(v: emenda letra 8), não modificou, contudo, o
texto rl.este mesmo art. 36, que defi_nindo os poderes do Estado, assegura solenemente:
, "São poderes da União o L_e_gislativo,_ o
Executivo e o Judiciário, independentes e
harmónicos entre sl'.
Por conseguinte, a emenda eliminou a a1usão
à independência de poderes nwn ponto secundário, mas a manteve no trecho· principal, em
que ela é_solenernente estabelecida. Ora, é sabido
que a cham,ada independência dos poderes é es~
pecialmente chocante com o sistema parlamentar.
Vamos à outra questão.
O art. 51 da Constituição determina que o deputado ou senador investido nas funções de ministro
interventor ou secretário de_~d_o não perd~ o
mandato. Completando a disposição, declara o
art. 52 que no caso do ar:tigo antecedente, de
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licença ou vaga de congressista, será convocado
o suplente.
Considerando que, no sistema parlamentar, o
min[!itro de Estado não se afasta do Parlamento,
a emenda (letra el modificou o art._52, estabalec:endo que a convocação de suplente só se fará
no caso de licença ou de vaga de deputado ou
sena4or. Mas esqueceu-Se de regular os casos
Previstos no art, 51, em que _o senador ou deputado pode ser, além de ministro, nomeado intervenkir QU secretãnc estadual.
Ein taiS Condições, mantida a reforma preconizada para o art 52, nãO -Seriam_ cotwoçados
oS sUplentes dos interventores e secretá.rios, o
que sena absurdo, pois os mesmos não estariam
no Parlamento, corno os ministrOs:
São -estes os defeitos de forma que nos ocorre
mencionar na emenda. São, como vimos, de desigual importância, mas denotam que, infelizmente,
a redação do projeto foi apressado, embora correspondesse a desígnios longamente amadurecidos. Reaação apressada que, se adota~, terá
repercussão desagradável na forma fina!, e que,
pãra ser-modificada, deve submeter-se ao novo
e penoso trabalho de elaboração, conforme já
foi lembrado acima.
DI-PARLAMENTARISMO E PRESIDENCIAUSMO NO BRASIL

1. Não houve parlamtintarismo no lmpénO:..:...
Nã_o é recente~ opinião de que os males da nossa
política republlcana decorrem da adoção do sistema presidencial, depois de muitas décadas de
prática parlamentarista Voltar ao parlamentarismo do Império, eis a solução preconizada por
muitos, inclusive pelo Sr. Raul Pilla, que a invoca
em máis de um discurso.
Façamos porém um retrospecto tão rápido
quanto o permita a extensão da matéria das origens dos dois_ .sistemas na sua aplicação brasileira.
.ComecemOS por obseJVar que é altamente duvidosa, ou, pelo menos, muito pouco rigorosa
a caracterização do Go~o imperial como sendo
parlamentarista.
O -~e t:aracteriza, eom efeito, o Governo parla~
mentar, ou o Governo de gãbinete? Para não cometermos ~ imprudência de opinar por nossa
própria conta, tomemos a opinião de duas grand_es; autoridades, escolhidas nos grandes países
tradidO~~Imente parlamentaristas, Inglaterra e
França. O ingJêJ_õ Bagehot (fonte na qual Joaquim
Nabuco, confessa, na Minha Forinação, ter bebi·
do a suei COnviCção da "superioridade do governo
de gabinete inglês, sobre o sistema presidencial
àmericano"), o inglêS Bagehot escreve:
"O .diciente segi"edO da Constituição inglesa pode ser descrito como a estreJta união,
ª- 9uase _completa fusão dos poderes Executivo e legislativo... O traço _de união é o gabinete. Por este novo nome entendemos uma
c;óniis$ão dO corpo -legislativõ-esCÔ!hida para
ser o corpo executivo. A legislatura tem várias
comissões, porém esta é. a mais importante".
(Bageho~ TheEnglish Constitutlon, 1867,p.
12). Eessa definição de Bagehot é conside- __ rad;,t a mais condizente com o moderno parlaffientarismo poi uin esc:íitor da lucidez de
René Capitant (Les régimes parlamentaires,
ln Mélahfiis de Carré de Ma/berg, 1933, p.
31).

:o-llustre__profe:ss_qr francês Esmein,

auto~

de

_lJ!Jl dos clássicos estudos sob_re o funciOnamento
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do sistema parlamentar, acréscenta que_ "o governo parlamentar não é senão a responsabilidade
ministerial levada aos_extremos limites" (Esmein,
Droit CoiiSfitiiliOJlel, 1927, v. I. p. 169).
Executivo emanado do Legisla_tivo, do qual
aquele _é uma simples delegação, responsabilidade ministerial coletiva, eis em resumo, as caracteristicas fundamentais do parlamentarismo, em
qualquer das suas nuanças, características que
se revelaram desde a sua formação e que vêm
sendo repetidas por todos os tratadistas, inclusive
os mais modernos- que não citaremos para não
sobrecarregar inutilmente o texto.
Bem sabemos que, em teoria, certa c:;orrente
sustenta que o parlamentarismo ·decorre d_o principio da divisão equilibrada dos- pOderes. Mas isto
em teoria, corno o reconhecem quase tod~ Q?
escritores. A famosa tese de separação de poderes, atribuída a Montesquieu (que, aliás nunca sustentou nos ·temlos em que a entend~m muitos
os seus comentaristas), era Uf'!"l mero pretexto
para afastar da coroa irresponsável os poderes
do Governo.
separação era uma eSiiécie de ~sUbtração. Retirava-se ao monarca hereditário~ co_m esta desculpa, o conjunto de poderes que se entregava aO
gabinete escolhido por uma Câmara eleita.
O próprio traço_ essencial da solução parlamentarista, isto é, a responsabilidade política dos Mi--rirstroSdiante do Parlamento, redunda ern ço_l~ar
pennanenternente o Gabínete à mercê do Legis~
lativo, ou melhor, redunda naquela primazia e até
oriii)otênda dO-legislãôVõ,- de que f.,Java Carré
de Malberg. (Teoria GifiiiiiaFdeJ Estado, trad. espanhola, passim.) O Gabinete inglês controla, sem
dúvida, à maioria parlamentar. Mas é porque "saiu
de dentro dela". (Capitant, op. cit.)
Vejamos como se apresenta, em face desses
elementos fundamentais, o chamado parlamentarismo brasileiro doJmpério.
A Consti.tuição_çle llQ4 ~cremos que única
no mundo, neste particular - incluía entre os
poderes do Estado o chamado Poder Moderador,
o qual era exercido_ pelo Imperador.
_
O Poder Moderador, espécie de mecanlsmo
-de equilíbrio entre _os outr95 poderes_ do Estado,
tinha ~!do sugerido no início do séc::ul_o passado
por Benjamim COhStant, no seu livro de Direito
ConstitucionaL Aliás, Q .ilu5t(e escritor syJç_o confessa que a idéia de tal mecanismo hão -e_ra originalmente dele, mas sim de Oerrnont-Tonerte-.
De qualquer fo_rma o Poder MoQe:rador: que
não figurava no projeto Antônio Carlos, de 1823,
foi inserto, segundo tod~s ·as probabilidades, por
influência do Pedro I, _no texto da Carta_de 1842,
de que Carneiro de Campos foi o principal redatot.
Muito se escreveu, no Império, sobre este Célebre ·-conjunto de impó"rtahtes faculdades conte~
ridas ao iv\onarca.
Embora os ~ispositivos que o regul~ov:arn fosse·m ba-stante vagos, nã prática as atribuições que
cri~va_ eram várias e sérias, permiti!"JdO ao Imperador intervir preponderantemente nij vida política
do país.
Pimenta Bueno diz o seguinte, entre outras coi~

sas:
"Compreende-se que o Poder Moderador,
chefe do Poder Executivo, deixe todos os detalhes, toda a admini$ação secundária aos
Ministros, já para não distrair a sua alta atençãO focada sobre os_grandes __ interesses do
Estado, já- para que as pe".qUenas quefotôes,
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Não nos devemos esquecer, por outro lado,
os pequenos intetes_ses e paixões indMduaís
deste ponto importante para o nosso raciocínio:
pesem só sobre os Ministros, k!IJJ.to no sentido
prático da ConstittiíÇ:ão,- como erri. tõâciS- as _ . o Poder Moderador, nos te_rrnos da Constituição,
"nomeava e demitia livremente os Ministros de
relações, já finalmente para evitar delongas
sumamente prejudiciais." (Pimenta Bueno,
Direito Público Brllsileiro, 1875, p, 211.)

Vê-se_ por essa amostra como o Marquês de
São Vicente, escrevendo com toda Sl!<! alta_ autoridade, num dos momentos mais felizes na vida
do Império, quando as instituições fum:;ionavam

em plena paz, considerava mesquinhas as funções ministeriais em face do regime vigente. Vê-se

como estamos longe do gabinete-delegação de
um Legislativo onipotente.
Um dos juristas brasileiros que melhor escreveram sobre o Poder Moderador foi _Q _Visc._onde

do Uruguai. Estuda ele, com inegável sagacidade
política, a fonnação e o alcance do instituto peculiar à nossa organização constltudonal.
Por ele ficamos sabendo -aliás segundo informação tirada de um discurso de Alves Branco
(Caravelas)- que o Poder Moderador foi introduzido na Constituição outorgada por influência do
autoritário Pedro I,_ que depois o repetiu na Carta
Constitucional portuguesa. Não era de esperar
que aquele Príncipe, dissolutor de uma Constituinte, fiZesse outra coisa senão aumentar sua
força política contra o L_egislativo.
. . .
Relata, ainda, o Visc;onde do Uruguai os inúteis
esforços que s_e fiZeram, no Impérito, para submeter os atas do Poder Moderador à referenda do
Gabinete. Nunca se aceitou isto a sério, _apesar
de opiniões isoladas; nunca, por conseguinte, se
entendeu devesse a função política de Chefe de
Estado ficar na dependência das maiorias parlamentares.
Mostrando o absurdo que seria a aceitação de
tal doutrina, escreve _Uruguai:

"É (o Poder Moderador) a suprema inspeção sobre os Poderes Legislativo, Executivo
e Judicial, o alto direito que tem a Naçb_o
de examinar como os poderes por ela delegados são exercidos, e -de manter a sua inde·
pendência, equilíbrio e harmonia; é essa su·
prema inspeção, esse alto direito que a mesma Nação, não o podendo exercer por si
mesma, delegou privativamente ao Imperador, revestindo-o das atribuições do Poder
Moderador.
Pois bem, é essa sUprema inspeç:ão, é este
alto direito, é essa delegação privativa que
alguns querem pôr na completa dependência, não de outro poder, mas dos Ministros,
agentes de outro poder."
Pnr isto o Visconde do_ On.tguai sustentava que
as assinaturas dos Mintstros _nos atos dq Poder
Moderador eram simples demonstração de acordo, e nunca provas de ratificação. Para ele, como
de resto para a maioria dos escritores do tempo
e dos historiadores de depois, o Imperador do
Brasil não reinava apenas: governava, nos termos
explícitos do art. 126 da ConStituição. (Visc;onte
do Uruguai, Direito Administrativo, 1862, V. 11, p.

15 e ss.)
De resto a Constituição do fmpérfo não cogitava
da responsabilidade política dos Ministros, básica
no parlamentarismo. Ela só se referia à responsabilidade penal dos mesmos, pelos crimes praticados no exercido das funç_ões, o que é c;oi;a totalmente distinta e era a conseqüência forçada da
teoria do Poder Moderador~

Estado" (Constituição do Império art. 101, § s~.)
A propósito desse parágrafo escreve Pimenta
Sue no:
"O atributo da livre nomeação e demissão
do Ministério, no todo ou em parte, é de tal
modo _tnerente_ à Çoroa que n_ão é pasSivei
compreender o exercido-dela sem essa prerrogativa,.. A dissolução de um Ministério é
e deve ser um ato que independe de dificuldades, desde que os próprios Ministros a solicitem ou que o POder Moderador a julgue
conveniente".
Como se ~. o Pod,er Mo_deradQr podia._ p~Ia
ConstituiÇão, demitir o Ministério, independente
da manifestação de desconfiaoç_a do Parjap1~nto.
E nãO há dúvida que o fe'z. Tomemos um ex.em·
pio. A 14 de ju1ho de 1e6_ª o Imperador_ demitiu
o Gabinete "progressista., presidido por Zacarias,
e que era sustentado, na Câmara, por ampla maioria liberai.
"O efeito produzido na opinião gera] do País
-- diz José Maria dos Santos - foi a de uma
dolorosa e profunda estupefação".
E José Bonifácio, o Moço, no voto hostil com
que a Câmara recebeu o novo GaDinete cõnser·
vador presidido por Itaboraí, declara francamente:
''A Câinara viu com profundo pesar e _geral
surpresa o estranho aparecimento do atual
Gabinete, geradO fora do seu seio e simbolízado por uma nova política, sem que wna
qUestão parlamentar tivesse provocado a
queda do seu antecessor." (José Maria_ dos
Saritos, Os repub/icilnos paulistas e a Aboli-- -ç8o, pág. 57 a 58.)
A moção -de José Bonifácio· foi aprovada por
85 votos contra 1O. QUe' fez ó Ministério diante
de tão ·esmagadora maioriá hostil?
~ Dissolve a Cânlara a 18-dejulho...
Foi então que se uniram as alas "histórica"
e '"progressista" do partido propugnando pelo cé·
lebre programa da reforma, em que pela primeira
vez nó [mpério, se exigiu a prática efetiva do verdadeiro regime parlamentar, mediante reforma da
Constituição, em que se estabelecesse, entre outras medidas: a responsabilidade dos ministros
Pelos atas do Poder Moder~_dor; a máxima "o
rei reina e não govema";-a organização legal do
Conselho de Ministros (pois que, legalmente, só
estava Criado o posto de Presidente do Conselho.
- e isso mesmo somente_em 1!347). (Améric.o Brasiliense, Os PrOgramas dos Partidos e o Segl!T1do
/mpliriç;, 1878, p. 37.)
·
___ .I; .e~ç~do lembrar que tais reformas nunca
foram adotadas. Desde 1834 que os autores do
Ato Adicional visavam a destruir a fortaleza, do
---Poder Modefador; foram aos poucos évolui_ndo
_ para a República, cujo partido se fundara em
1870, logo após a grave crise que c::onvenceu
aoS ·mais confiantes da inexistênCia do nosso meçanis-mo democrático pa[{amentàr:NãO eram justiceiros, portanto, os panfletários
que, durante todo o decurso do Segundo R~inado,
se: ·encarniçaram em_ denunciar o cttamado "poder pessoal" do Imperador. Pedro n era, de seu
feitlO,legalista e tolerante. Mas as instituições polí·
ticas que regiam legalmente o Império lhe outorgavam o gtande poder pessoal cuja procedência
idônea a oposiç~o. irrequieta, fingia ignorar.
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As diatribes violentas se sucediam inutilmente.
A mais célebre delas é O Libelo do Povo, de Timandró (Sales Tôrres-Homem). Nesse admirável
dOcumento de nossa literatura política escrito sob
iinpressão da Revolução Praieira, se estudam as
causas históricas, profUndas e ancestrais, do que
o itutor chama o patemalismo do nosso Governo.
MOstra-se a tradição autoritária da côrte portu·
guêsa" dominando todos os poderes e o segui·
menta de tal tradiçãO na obra de Pedro I. Mostra-se
o segundo Imperador a usurpar os poderes nacionais, incorporando_-_os abusivamente (no julgamento do autor) às s~s prerrogativas. E conclui
o !!belo como na célebre apóstrofe: "Quando raiará o dia da regeneração? Q~Jando estiver completa
a revolução que há m_uito se espera nas idéias
a sentimentos da Nação... revolução que será o
triunfo definitivo do interesse brasileiro sobre o
capricho dinástico, da realidade sobre a ficção,
da liberdade sobre a tirania". (Timandro, O Ubelo
do Povo, 1870, pp.137-!38.)
· .
Tremenda é a ira de ''Philemon" n_o panfleto
J_omal de um Democrata (1861); amargas as
queixas de José de Alencar nas Cartas d~ Erasmo
(1865-1866); graVe a-advertência, no crepúsculo
do reinado, do ilustre Ferreira V"tana, Dela transcreve:mos o seguinte trecho, sempre martelando
a mesma tecla:
..A Coroa, só pelo uso da prerrogativa de
nomeação e livre demissão de ministrps,
operava a transformação repentina, e, como
por encanto, do espírito público; transformaçáO que,-embora aparente ou artificial, produ·
-zia todos oS efeitos legais, ·como se real fora ...
affnal fechou-se a art:na gloriosa das lutas
e vitórias das idéias políticas. O chão sagrado
-- dos comícios ficou pisado dos mercenário~.
- e as Câmaras unânimes vieram expor ao País,
quase indiferente ou embotado a desoladora
prova de sua_ nula ou ridícula s_oberania."
(Ferreira Viana, Carta Grcular aos seus COncidadãos,, 1871, pp. 6-7.)

E o maior dos críticos do Império, Rui Barbosa,
na fase vulcânica do Diário de Notícias, -repete
a cada passo, naquela agonia do regime, a observação que se vinha fazendo desd.e os seus primeiros anos.
_
_ .
-·
Estüdãndo as origens do movimento republi·
cario,-em-arfigO de 21 de março de 1889 acen·
tuava Rui Barbosa "as revelações sucessivas dos
partidos atirados à oposição pelo arbítrio imperial,
a absorçãO progressiva da autoridade rnintsterial
no-elemento pessoal d_o Poder Mpderador, a inge.rêPcia inconstitucional da Casa em todas as esferas da vida governativa". (Rui Barbosa, Queda
do Império, I 947, v. I, p. 136.) .
Em àú.i:ro ãrtigo, de 20 de abril, insiste:
"Os mais interessados na ficção constitucional são precisamente os que a converteram em escândalo, absorvendo em si toda
a realidade do poder e transformando em
domésticos os seus çonselheiros e parlamentares. Os Presidentes do Conselho deixaram de ser chefes do partido, expressões de
maiorias políticas: são, apenas, emblemas
automáticos da autoridade imperial, que os
aniina, que os impele, que os levanta ou despenha." (Op. cit. v. TI, p. 74).
E, -apeilàS- P~fra cOUiér toais um eXemplo de
Rui, tomemos o artigo com que ele recebeu o
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último Gabinete do Império, o do Visconde de
Ouro Preto, a 20 de junho:

"O Partido Liberal exulta, porque está no

poder, o Partido Conservador revolta~se, p9rque o privaram do GoyemO. EJs a síntese
da situação atual e a de._todas as nossas situações políticas,. mudando apenas o nome à
grei que troveja contra a ditadura imperial
e a que não vê na política do pafs senão

maravilhas cor-de rosa. Se
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sua

Majestade

em vez de entregar o timão aos liberais, houvesse por bem confiá-lo ao _Sr. Antônio Prado... - o que_ tudo _c-ª.l:t_iª _nessa onipotênda

que distribui o poder aos designados pelas
influências da sua imperial Casa, ou pelo hu-

mor da sua augusta pessoa- o Parti® Conseavador estar-se-ia banhando de contenta-

mento ... e as probabilidades eleitorais que
hoje sorriem aos amigos do Gabinete, acenariam com ·o mesmo aspecto festivo à gente
adversa." (Op. ctt., v. m. p. 341.)
Esse depoimento do llber~ Rui Barbosa, sobre
a situação dos últimos dias do Primeiro Reinado,
conforma-se de maneira surpreendente com o
do liberal Teófdo Otoni, referente aos primeiros
dias do_ poder constitucional de Pedro n. Na sua
"Circular aos eleitores mineiros", escrita em 1860
mas que se reporta à crise da Maioridade , Otoni
relembra a influência pessoal do menino Imperador, colocando a "facção át~.Uca", na pessoa de
Aureliano dentro do Gabinete de 24 de julho de
1840, que -representava a vitória dos liberais. E
a "facção áu1ica", estimulando a intervenção do
Imperador menino, derrubou logo o ministério
de 24 de julho, organizando o de 23 de março
de 1841, representativo das preferências pessoais
de D. Pedro D(Otávio Tarquinlo de Sousa, História
de DoiS Golpes de Estado, 1939, p. 156). .
Como se vê, foi sempre a mesma coisa. De
1840 a 1889 segundo os depoimentos mais fidedignos, n ~mperador exerceu, quando lhe aprouve,
a atnbuiçao, que lhe facultava a Constituição, de
nomear e demitir livremente os ministros, o que
é a negação do Governo_ Parlamentar, embora
fosse a afirmação legal do Poder Moderador,
aquele traço original do Direito Público brasileiro
que Tobias Barreto, apesar dos seus sarcasmos,
confessa ter impressionado ao sábio Guizot, como prova. da nossa sabedoria politica. (Tobias
Barreto, Questões Vigentes, 1926, p. 194.)
Por ~sso o maior dos historiadores do Império,
Joaquun Nabuco, pode escrever com inteirajustiça, na sua conhecida síntese da linha politica do
reinado de Pedro fí:
''Antes de tudo, o reinado é o· imperador.
De certo ele não governa diretamente e ;>or
si mesmo, cinge-se à Constituição e_às for~
mas do governo parlamentar; mas como ele
só é árbitro da lei de cada partido e de cada
estadista, e como está em suas mãOs o fazer
e desfazer os ministérios, o poder é praticamente dele. A investi!iura dos gabinetes era
curta, o seu título precário- enquanto agradasse ao monarca; em tais condições só havia um meio de governar, de conformidade
com ele. Opor-se a ele, aos seus planos, à
sua política, era renunciar ao poder". (Joaquim Nabuco, Estadista do Império, 1936,
v.ll, p. 374.)
Não há necessidade de irmos mais longe nesta
demonstração. Os fatos alinhados, os depoimen-

tos recolhidos, autênticos aqueles, prestigiosos
estes, são concordes em demonstfãr que o chamado parlamentarismo imperiãl braSileiro nunca
existiu, pela menos o verdadeiro sistema parlamentar de Governo, _elaborado na Europa pela
piática inglesa e fixado no continente pelo constitucionalismo do Século XIX, No Brasil, a instituição constituclona1 do Poder Moderador - úniCa
no mundo - fez do nosso chamado governo
panamentar algo sul generis inteiramente diverso do que a doutrina c:onceltua com esse nome.
Governo parlamentar pressupõe formação dos
-ffiinistériOS pelo apoio das maiorias e queda deles
pelo seu desfavpr. No Brasil os__gabinetes podiam
ser nomeados e demitidos livremente (o termo
era da- Cc:mstituição) pelo imperante. GovernO pa~;.
lamentar exige responsabilidade política coletiva
do gabinete dian~~ da Câmara popular. No Brasil
nunca chegou a haver gabinete no sentido parlamentar, pois OS ministros-não eram Cbletiva e
nem politicamente responSáveiS senão na medida
em que o_ Chefe _do Poder Executivo aceitasSe
tal situação. Sem o que demitia o miniStério, _nomeava outro contrário, dissolvia a Câmara e elegja
outra que apoiasse_o_ministério recém-nomeado.
A responsabilidade ministerial estabelecida e[a
unicamente a penal, o que também correspondia
à sugestão de Be_njamin Constant. Tudo dentro
da Constituição. Nem se diga que, seguindo o
exemplo inglês, o Brasil-Império foi estabelecendo, na prática, o funcionamento das instituições parlamentares não prevista na lei escrita,
A-ascendência da maioria parlamentar na escolha
dos mintstérios encontrou. sem dúvida, guarida
nos hábitos e nas idéias. É o que Nabuco chama
obediênc_ia "às forma do governo parlamentar".
Mas eram somente formas, pois eram aplicáveis
apen~s enquanto tal situação era do agrado do
soberano, conforme se demonstra com a rememor"ãção dos fatos aCima i.ndlcados em que Se
desenvolveram çlo princípio ao meio e ao fim do
império. Aliás, num siste!ll~ de constituição rígida
irar ao monarca as suas atribuições escritas. Não
Qodia, pois, ocorrer o que se aeu na Inglaterra.
Quando dizemos aSsim; que o império gozou
de duradoura estabilidade das instituições devido
ao regime parlamentar, formulamos uma inverdade, ou antes, duas, Primeiro, porque tal estabi~
!idade não existiu de fato, pelo menos nos termos
em (JUe os saudosistas o proclamam. Segundo,
porque, ainda que tivesse existido, não teria sjdo
por _causa do slstem~ parlamentar, que nunca
praticamos verdadeiramente.

2. PreSidencialismo, fenómeno ameiia.moA 3 de dezero_bro de 18_89 o Governo Provisório
nomeou uma comissão composta de Saldanha
Marinho, Américo Brasiliense, Santos Wemeck,
Rangel Pestana e Magalhães Castro, en~rregada
de elaborar o anteprojeto da Constituição Federal.
Foram, a princípio, redigidos três trabalhos separados: o primeiro de Américo Brasiliense, o se-gundo de Santos Wemeck e Rangel Pestana e
o terceiro de MaQalhães Castro. Esses _três anteprojetas denotam todos a preocuPação de.adOtM
a solução presidencialista americana para o Poder
Executivo. Até a redação dos textos se assemelha.
O art. 2°, SéÇãO I, da Constituição dos Estados
Unidos dispõe:
"Th_e executive power shall be vested in
a Presidente of the United States of Arnerica.
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He shall hold his office durins the term, of
four years".
-Projeto Américo Brasiliense, art. 27:
"O ex.efcício dó Poder Executivo da FedeConfiado ~ unia única pe~sõa que
terá o ti"t.ulo de_ Presidente dos Estados Unidos
âo BraSa; mandato durará quatro anos."
r~ção_~erá

o

Projeto Santos Werneç:k-Rangel Pestana, art.
112:

"O Poder Executivo será exercidÓ exclusi·varil.ente e Com j)Jena e rigOrosa teSpõtlsabilidade, por um cidadão eleito pela forma
determinada nesta Çqnstituição, com o título
de Presidente da _República Brasileira".
Projeto Magalhães Castro, art-71:
"O Poder Executívo da União é confiado
a um cidadão sob a denominação de Presidente da República Federal dos Estados Unidos do Brasil"_. (João GoineS Ribeiro,A Gênese- Histôtica da Con$tftu/ç89. FfJC}eral, 1917,

ps. 63,93 e 113.)

os três projetas
num único, que enviou ao Governo Provisório,
e cujo artigo 42 estava asslm redigido:
A Comissão de jurista fun4iu

"O Poder ExeCUtivo ser:á~conf!3do exclusivamente a um ddadão, que terá o títUlo- de
Presidente dos Estados Unidos do Brasil~,

O tal artigo, emendado no Governo por Ruí
Barbosa. sucedeu o art 41 da C:onstit~ição de
1891, assim redigido:
"Exerce o Poder Ex~cutivo o Presid_ente
da República dos Estados Unidos do Brasil,
como chefe _eletivo da _Nação". (Rui Barbosa,
- A,G::ns~~uiçiio de 1891. 1_946, pp. 4849,)
O texto definitivo foi mesmo do projeto do Governo Provisório. Não sofreu emenO,as ·na Constituinte. (Anais da ConstJ1uinte, 1891, v. I, p, 106.)
Veio a República e,
Percorren_do-s_e ·os Anais da Primeira Constituinte Republicana, observa-se como aquela As-&embléi.a _era surpreendentemente homogénea
no seu maciço presidencialismo. os- parlamentaristas constituíam, dentro dela, exceções mofinas. O mais desassombrado e c:apaz er~ César
Zama. Outros, como T eodureto Couto ou Oliveira
Pinto, aqui e ali desvendam suas dúvidas sobre
o sucesso do presidencialismo. Praticamente, todavia, a Constituinte foi presidencialista. E_ :essa
prática unânime, saindo de tantas décadas de um
governo supos~o parlamentar, dá o que pensar.
Toda uma geraçáo política -dentro da qual
havia vários vultos que contam entre as maiores
expressões da nossa cultura=--~ lug_ar de- consolidar o sistema. parlamentar, cuJo defeituoso
funcionamento fazia O desespero dos espíritos
avançados do império resolveu simplesmente suprimi-lo, em face das imperiosas condições que
exigiram o advento da República.
As origens do presidencialismo brasileiro podem ser encontradas na nossa própria tradição
colonial e imperia1 de governos caracterizados por
um Executivo forte. Para não ir aos governadores
gerais e aos vice-reis, limitemo-nos a observar
que a tradição de Pedro l e Pedro_ II se coadunava
muito mais _:_ tenhamos a coragem de afirmar
- com os governos americanos que iríamos to-
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mar como modelo, do que com os s[Stemas europeus que conhecíamos literariamente e só prati-

cávamos de nome.

.

.

_

E, se desejarmos estender o campo desta investigação histórica, chegaremos facilmente à con-

clusão de que o presidencialismo brasileiro entronca não apenas na tradição nacional como

na mais autêntica tradição continetal.
Aquelas condições sociológicas que observadores europeus, desde os antigos, da categoria
de um Tocqueville ou de Bryce, até os modernos,
da importância de um Laski, lobrigaram como
justificativas do suce_sso presidencial nos Estados

Unidos não são peculiares aos povos do_ hemisfério boreal do Continente~
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as formas de expressões, são mais ou menos,
desde o século XVIO até hoje. Nad~ de novo se
escreveu sobre o. assunto, que não estivesse coritid6, pelo menos em gemle, na obra dos precursores._ Vejamos rapidamente alguns exemplos, de
diversas épocas, referentes a três países de governo presidencial. Estados Unidos, Argentina e Brasil.
Em 1788 Hamilton escrevia no Federafista_que
nerthuma parte da organização política do seu
pafs tinha encontrado tantas dificuldades quanto
a Presidência da República.
Os criticas tfrtham exagerado descompassadamente as afmnaçõ.es sobre os exc.~os de autoridade_e_sobre as práticas ditatoriaiS. Tinham afirmado que um Executivo energético é incompatível com o ·governo republicano. Mas tinham es·queddo as vantagens da qnidaçi'e de comélndo,
·de energia e rapidez do poder; assim como tinham
esquecido que a Federação era o treino necessário aos excessos do presidencialismo, era a defesa e a garantia da liberdade; como, também,
que a temporariedade dos mandatos e a responsabilidade do Presidente (impeachem_ent)_ difni·
nuíam consideravelmente os riscos do seu autoritarismo. (Le Fédérafiste, trad. franc.; introç:l.ução
de Jéze e Esem~in, 1902, ps. 432, 559, 572, 582,

São, respeitadas as -diferenças naturais, pecu~
liares a toda civilização do Novo Mundo. Porque,
embora nós, americanos~ sejamos ctescendentes
de várias culturas eu~opéias, a verdade é que as
imposições do povoamento e da colonização, no
meto da grande diversidade de elementos, impri~
mem, para certos efeltos,_à ci\j]_lz~ão coritinental
em alguns aspectos, inclusive politicas "algo de
intensamente peculiar que a distingue, conjuntamente, do resto do mundo", (Afonso Arinos de
Melo Franco, Política Cultural Pao-Amerlcana,
trad. esp., Buenos Aires, 1943, p. 45).
583).
~
E essa relativa identidade de (o~:mação é que
Essas razões primitivamente, apontadas Por
nos pode preservar, em conjunto, dos males que
um dos patriarcas da Nação americana, vêm senensombram a materna Europa. A isso voltaremos.
do, com maior ou menor extensão repetidas pelos
Não foi por acaso que a solução precursora
que, depois dele, se ocuparam do assunto: Story
dos Estados Unidos em matéria de organização
(CoiJStftution df!S Etats Unis, 1845; v. II, p. 2.30
do Poder Executivo, encontrou- reperCussão nos
e ss.); Tocquevüle, que, formado no regime parlapaises da América Latina, repercussão, é claro,
mentar do seu país, faz no entanto uma admirável
compatível com as conç(iç.Pe:? de cada um deles.
defesa do presidencialismo americano, sem fugir
O trono brasileiro foi muito menos europeu
aos argumentos habituais (De Ia Démocratie en
do que habitualmente se supõe. Teve forma euroAmérique, 1868, p. 201 e ss.); Pomeroy (An lntropéia e matéria americana. Foi uma espécie de
duction to the Constituciorial Law of the (Jnlted
presidênda vitalícia, como se pensou em fazer,
- States, 188, p. 113 e ss.); Steme, que mostra
_
aliás, nos Estados Unidos.
como a fraqueza do poder central exigim a inovaEm 1852, em pleno fastígio do Império; ÔQran~
ção do presidencialismo (Constitutiona/ Hisl:ory
de Alberdi escrevia: "Nada más atrasado y f~so, --· ofthe (Jnited States, 1888 p. 1O e ss.}; Chambrum
que el pretendido antagonismo de sistema polí(Le Pouvolr Executif aux. Etats-anJs. 1897, pastico entre el Brasil y las Republic_as sud--amerisim, mas principalmente Introdução e Capítulos
canas ... _y ei 6rasil es hoy un poder essendalmente
Ii e III, bastante influenciados por Hamihon e Tocamericano". (Aiberdi, Las Bases, 1915, p. 251).
queville); Bryce, que reconh~e lisamente, ao lado
Há nisso tudo um determinismo continental,
das críticas que formula, o sucesso do sistema
uma imposição natural de transplantação da cul(The American Commonwealth 1897, v. I, p. 38
tura européia para o Novo Mundo,- a qual sofreu
ess, principalmente p. 73); Ellls Stevens (Les Souras adaptações impostas pela nossa economia_ e
ces de la Constftutfon des EtatsM(/nis. 1897, p.
21 nossa evolução social.
_
-14 e ss.); Willoughby (The ConstítuUonal Law of
Não será através da fonna que lograrerri.OSesthe United SfJJtes, 1910, v.ll, p. !!56); (The Constícapar à órbita da ciVJ1ização continental. O presiM
tudon of the United States, 1910, v. 11, p. 850
dencialismo brasileiro foi muito mais urna contie ss.}; Woodbum (fhe American Republic, 1916,
nuação do que uma revpll)_çâp.
3. Consciênda pr&sidenda/ista - É oportuno, p. 114 e ssj; Gíraud, que, como francês, é hostil
ao presidenciaJismo, mas reconhece o seu sucesneste ponto, acentuar que a escolha do modelo
so nos Estados Unidos (Le Pouvoir &écutif déms
americano feito conscientemente pela quase totaIes Démocraties d'Europe et d'Amé_rfque, 193_8,
lidade dos melhores homens da geração republip. 48 e ss.); Laski, autor do melhor trabalho mocana brasileira, como a que melhor convinha às
demo sobre o assunto, em que expriter americano
concUções objetivas do País, não foi divorciada
do presidencialtsmo,- CéP'áter que preferimos esd~ um lúcido reconhecimento Qas vantagens e
tender a todo o Continente (lhe AmeriCán Presidesvantagens que acampanham a aplicação daquele sistema governativo, como; de resto, indis- dency. 1940; passím-mas principalmente a Introcutive1mente, a de qualquer outro até agora co- -dução; e, para finalizar a enumeração, Beard que
nhecido. Vantagens e desvantagens_ existem e_m -suStenta, com toda razão, que ora o Presidente
iflflui sobre o Congresso, ora este sobre aquele,
todos. As opiniões divergem apenas à preponae-:..
conforme circunstâncias pessoais e históricas.
rância de umas sobre outras.
(NnMcan aovemmente ande Politics, 1946, ps.
É instrutivo acompanharmos, através dos mais
14-17 e 212 e ss.).
ilustres es(:ritores, a enumeração das vantagens
Passemos, agora, à República argentina, cuja
e desvantagens do presidencialismo do Novo
Mundo. Veremos que os conceitos, ressalvadas a velft"ã Constituição presidencialista de 1853 (ho-

je suc_e_dida por uma carta ditatorial semelhante
a que conhecemos em 1937), serviu, muitas veze_s, de_ subsídio_oà elaboraç~o da nosSa_ piimeirà
lei COnstitucional republicana De fato a Con_stituição a~gentína de 1853,.elaborada sobre as fam-osas base:s e sobre projeto de Alberdi, se assemelha muito mais, pela disposição das matérias
_e tedªç_ãQ_do texto, ·corn a brasileira de 1891 do
que com a dos Estados Unidos.
Alberdi escreveu as _B~s 110 .Chl1~ Ofl_çfe se
encontrava exilado pela política do tirano Rosas.
O prólogo do Uvro é çlata_do de Valparaíso, a 1o?
de maio de 1852. Por ·essa época o Chile, país
que de perto seguiu o constitucionalismo brasileiro de 1_824, estãVa,viYendo sob a Constituição
de 1833, que sucedera a .fracas-sadã. Carta_ de
1828. Como esclarece um dos mais il)Jstref! hi~to
ri~.dores chilenos, a_ Constituição de 1B2.8 fracas·
sara, por incompatível com o grau. de- progresso
político da República, sendo elaborada.a,.de.1833,
que "traduzia as tendências reinantes. na sacie~
dade, prostrada cgm Wttos distúrbios e tanta instabilidade governamental". Essa COnstituiçãO de
I 833 reínte"grou-se tiO -quadro amerícano de
apoio à ordem e à autoridade, (azeridp que, na
eXpressão feliz do mesmo historiador, "os poderes
públicos e as instituições girasem em torno do
Executivo como os planetas em tomo do sol".
(Espinosa, Balm~ceda, 1894, /nlr_odução: cf. Alba~
no; Comentários sobre la Constituc;ión Politica de
1833, 1874, p. 95 e ss.).
·
.
Pois, foi esse aspecto da ConstituiÇã_o do Çhile
levou Alberdi a cml.Siderá-la"superior em re·
dação a todas_as dª-.América do sYJ, s~satissirna
e profunda quanto à, composição do Poder.ExeCútivo" (Bases, p. 84}.
_
E, estudarido o assunto à luz da história a.rgentina, ajunta considerações sobre a tradição coJontal dos govemoS de autoridade que se assemelha
as que acima forrilUlamos a propósito do Govemo
imperial. Pode-se dizer que, como teórico do presidencialismo na Arriérlca Latina, Alberdi exerceu
papel parecido com o de Hamilton, na pátria de
origem do instituto.
_
os-- clássicos do Oifeito Constltucióttal argentino seguem a trilha de Alberdi como os_ cto ameriM
cano a linha de Hamilton.
Barroquero (Spíritu y Prática de _la _Constitución
Argentina, 1889, I'• 288 e ss.); Gonzales (Manual
de la Constitucióri Argentina. 1897, P. 556 e ss.);
Ara)'<! (Comentado a la Constitucfón Argentina_,

que

191 l, v. D, p. !86-187); salientamtodoHtendên-cia histórica para a concentração de poderes e
justificam a correspondência: de_ tal mOvimento
com as ne_cessidades naciona(s; O~fvalfe (DereCho Constitudonaf. 1911, p. 431 ess:) demonstra
como o presidencialismo de 1853 fQi- 9 meio capaz de evitar a separação das províncias e forçar
a incorporação de Buenos Aires. Matienzo ressalta
a atenuação da unidade de comai;ldo com ~ reforma de 1893 que toma _O!> MinistrOs responsáveis
pelos atas que_ referendem, tal como poje no Brasil {DeieC:ha ConSitiiclonaf 1916, v. I, p. 117
e ss.); Montes de Oca estu.da 9 equilibrlo que
o presidencialismo introdw:iti no sistema federal
(Derecho Constitudonal 1917, p. 231 e ss.); Bas
(E/ Derecho Federa/Argentino, !927, v. I, p. 291
e ss.), dos últii"{J.OS exegetas do presidencialismo,
antes das vicissitudes que arra!itaram ao caudilhismo a República irmã do Sul, faz igualmente
a _defe~ do sistema.
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Os construtores da Coiistituição brasileira de
1891, planejaram, pois, sua grande obra política,
servindo-se conscientemente da experiência continental norte-americana, chilena e argentina. EXperiênCia que se compunha admiravelmente com
a singu1ar instituição do Poder Moderador impe-

riaL
-Amaro CavaiC-afiti, membro da COmlSSão dos
21 na Constituinte, declaro_u ~m djscurso: _

"O projeto que se discute, todos sabem~,
não é uma obra original. Elaboração da polí-

tica experimental, ele nos apresenta o texto
da Constituição Federal da República Norte..
Americana, completado com algumas disposições das Constituições sUíÇa e argentina."
(Anais, v.
160).

'p.

Destacados nomes da nossa literatura política
se__fiZeram intérpretes e"defen_~ores da sol~ã_o.
Assis Brasil, teórico da democracia,_ é o primeiro
(Do Governo Presidencial_da República Bra_sUeJta,
1896), livro em que mostra a capacidade de evolu~
ção e transigência do presi'denciallsmo; Aristides
Milton (A Constituição do_ Brasil, 1898,
pp.209-211 ); Barbalhq (Cõri1ehtáifos. 1902, p.
155 e ss.), invocam as sábias razões de Hami1ton,
de Alberdi e dos seus seguidores e aplicam-nas
ao nosso meio. Felisberto Freire combate com
vigor o renascimento qo parlamentarismo acadênico do infcio da República. (Histón'a Constitucional da República, 1894, v._ I, p. 123 e ss.).
Vmte anos mals tarde Viveiros de Castro estabelece o mesmo processo comparativo em e_studo
juridico (Estudos de Direito Público, 1914, p. 368
e ss.); enquanto Alberto Tôrres,-effi livro dos mais
discutidos da nossa bibliografia, procede a idêntica avaliação de valqres nq campo sociológico
e político (Alberto Tôrres, A Organização Nacional, 1914, p. 265 e ss.). Rui_Barbosa, cujo desencanto com alguns presidentes que combateu não
deve ser_con_fi.!ndido ·com adesão ao dogma antipresidencialista, era revisionista. Mas, na sua conhedda Plataforma de 1910, ao _fazer a enumeração dos princípios consitudona~_que deviam
ser excluídos da revisão, coloca entre_eles o sistema presidencial. E chama a atenção para a incompatibilidade entre Parlamentarismo e Federação, em termos que denotaJ'Tl a diflculdaÇ.e que
haveria, para ele, em admitir a coexistência de
instituições governativas que julgava tão antagónicas. (Rui Barbosa, Plataforma, lida no Teatro

Politeama, 1910, pp. 18-20).
Entre os vivos outros publlcistas eminentes, como Carlos Maximiliano, ArUbal Freire e Pedro Vergara, têm mantido vigilante a consciência presidencia1lsta e a tradição americanista do nosso
Direito Político, compatível com as condições his~
tóricas do Continente e resistente ~S influências
do pensamento europeu representadas pelas
doutrina parlamentar.
4. Parlamentarismo, fenôm.Jino europeu- procuramos, no Item 2, acentúár a iniciativa ameri~
cana do governo presidencial, tanto na teoria
quanto na prática, e mostrar como Q coQstitucionalismo continental, na sua feição predominante,
foi adaptando às instituições nacionais o sistema
elaborado pela nação precursora, os Estados Unidos.
Com o governo parlamentar, como é sabido,
o·correu processo semelhante. Originou-se na_lnglaterra e transportou-se daí para o Continente
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E _da Inglaterra, graças às divulgações feitas
Europeu, no decorrer do sé.culo XIX, obedecendo
por·Moritesquieu (1748), De Lolme (1771) e
à- Unha predominante do pensamento politico
Blac_hstone ( 1775), passou para o Continente eucontinental e às condiç_ões históricas do Velho
fope:U, como deffionstram algUns _d_epoimentos
Mundo.
Não é este o-local para se apresentar, niésmo - -exemplificativos que transcreveremos referentes
em-11Q-eiríssimo resumo, um panOrama da formaa a1guns países mais importantes.
ção do p-arlamentarismo inglês.
"IL est né en Angleterre_- diz Esm_ein - mais
O juristá_ menos fami1iarizado çom o assunto
peu à peu ii fait en Europe !e tour des payslibres".
tei-á çonheCilnento perfurictórO dessa eVoluÇãO,
E mostra como se .deu, em França, a á.d;w.ta_çffi.o
desde as tiãnsformações do Conselho_ Real, na
dos princípios ingleses, nos reinados de Luü~ XVlll
Idade Média, as lutas pelas liberdades Públicas,
e Carlos X. (Op. cit, v. I, p. 169 e ss.)
a vitória contra a prerrogativa, o alargamento do
A maior autoridade frances_a __em Direito Coiistisufrágio, até o aparecimehto, Sem lei escrita que
tucion_al, Léon Duguit, escrevendo sobre .o Gover~
a assegure, deste domínio absoluto do Parlamenno parlamentar, demonstra até_qué ponto ele se·
to sobre a$_dema.is instituições, desta "Soberania
conforma ao gênio essEiilciaJmente europeu do
do p_a,:lawento" tão analisadcl Pelos autores ingleseu povo-:- Ao lê-lo, pareCe-noS estar lendo Hamil·
ses.
ton, quando faz o elogio do Governo presidencial.
Se -trocássemos a palavra parlamentarismo por
Esse fato cãpitai da vida- pOlítica do Ocidente
presidenciali$mo, poderíamos inserir o texto de
~_i!.parecimento, expansão e predomínio do ParDuguit no_tr_echo refe_ridp do Federalista, tanto
lamento inglês já encontrou seus narradores e_
ambos se as:feirielhamno tom peremptório. "Peranalistas definitivos, clássicos e modernos. No sésisto _em Pensa(diz Duguit, que o nosso sistema
culo passado, entre outros, citarerllps ~agehot
político- é ainda o_ melhor que possa pratic_ar__um
(op cit.), que", segundo Nabuco, foi quem melhor
Estado. Repúblicano... Que ele seja sem de:feito
revelo_u "_o_.s.ggredo, as molas ocultas da Constininguém o pretende. Que seJa o sistema que _os
tuk;ão íiij;lesa .. (Minha Formação, 1947, p. 21);
possua menos é o que não posso deixar de crer".
Erskine--MSty_(Histo/re Constitucíonefle de fAngleterre, trad. franc. 1865), que segundo Rui Barbosa, (Op:ctt., v 11, p. 83 !.) ·
Duguit, que isso escre_yia, era positivista. No
_ erã-a hiaior-autõrtdãde da Inglaterra em matéria
Brasil os positivistas eram não só antiparlamende___ DírejtQ __farlaffientar: Com~rltãdoS áo art 41
tares corno ditatoriais. O projeto da Constituição
da: ConstitiJiçãq de_1891 ); Anson (Loi ~Pratique
Federa] de Teixeira Mendes- e Miguel Lemos deConstitutiO(_leJ/e!i_de l:Angleterre, trad. fr!!n_,_ 1903),
clarava que "o Governo dos Estar;ios Unidos do
de (Juem HanotaUx dizia ser a um só tefnpo ''pfO~
Brasil é republicano; ditatodal, federativo, que o
fessor, homem público, jurisconsulto, filósofo do
ditador seria o auto( cl.as leis (arl. 21, e que a
Estado" (prefácio à obra citada). Dicey (fntroducAssembléia seria puramente orçamentária... (art.
tkin à fEtude du Droit Constítucione~ tr·aa. franc.
27). Nada indica melhor a submissão d&s doutri1902), que em m~;rté_ria de Sutileza inteipretatiVa
nas políticas às influências culturais do meio soe de_inteligência expositiva no exame do confuso
cial. Na França européia um iluStre pOsitivista era
complexo coristitucional da sua pátrfa s6 enconsectáOo _dp parlamentarismo. No Brasil americatrou .um predecessor, Bagehot, e um sucessor,
no outros ilustres participantes da mesma fUosófia
Ivor Gennírigs, e que Esrnein_ diz ser ~ prinCipal
levavam seu presidencialismo ~~ extremos ditaautoridade em matéria de D_ir~ito COnstitudonal
tOriaiS.,-·
(op. cit, v. I, 216}; Maitland (The Constitutfonal
Na Itália, Santi-Romano enumera· os inStitutos
History_ of En_gland), 1948, _cuja obra CláSsica e
jwidicO-políticos cuja fonte originária Se encontra
admlráy_~Lfoi terminada em 1888, embora s6 puno direito in"glês: a monarquia constitucional, o
blicada 20 anos depois.
Parlamento blcameral, as instituições parlamenModemamerife poderemos relembrar também
tares, o Gabinete responsável ante o Parlamento.
vários estudos marcantes que, servindo-se dos_
(Corso de diritto Constituz/onale. 1943~ps. 32-33).
mesmos fatos expostos pelos historiado(eS mais
Na Alemanha, Carl Schmid depois de lembrar
antigos, dão, contudo, à evolução do parlamen·
como apareceram, no Continente europeu, as ditarismo inglês interpretação às vezes novas. conversas "construções, esquematizações, ideali~a
dizentes com as idéias dominantes da cultura conções e interpretações do parlamentarismo inglês
temporânea. Entre outros, Potter (HistoriCaf lntroque permitiram a luta contra Q absolutismo mo·
duc;tion to the Engfish Law, citada); Berriedile
nárqllico", estuda OProcesso parlamentar na AleKeft (Constitucional LaW, 1946), que, refundindo
manha, o esforço nunca inteiramente vitorioso
obra anterior de- Ridges tomou-se verda_Qeiro
de _conjurar as peculiaridades de uma nação fedeautor d.e um livro insubstituível para quem estuda.
ral, semifeudal e habituada ao poder autoritárto,
o moderno Estado britânico; Renê David (!ntro-como a Alemanha, aos princípios da supremacia
duct/on _à l'Etude dU- Droit Privé de J'Angleterre,
·das assembléias populares e da responsabilidade
1948), que, com a tradfdonai clareza do pensacoletiva dos Gabinetes perante as mesmas. (Tecr
mento francês desvenda para o não-britânico
ria de la Constitutí6n, trad. esp., 1934, ps. 375-376
muitos aspectos interessantes do direito inglês,
e 382 e_ss.)
e, finalmente, Ivor Gennings, de quem a crítica
Na Espanha, Posada estabelece a analogia endiz ser o sucessor de Dicey, em três obras já
tre o constitucionaliSmo espanhol e o francê~,
clássicas (The Bdtísh Ccnstituüon, 1947, Cabinet
que procuraram reproduzir, por meio de leis, a
Govemmente, 1947, e Pailiarilent 1948).
experiência flexível, não sistemática e constumeira
O parlamentarismo britânico - demonstramda Inglaterra. (La NouveUe Constítuti6p Espagno sufidentemente esses autores - foi menos
mile, 1932, p. 5 e ss.)
uma doutrina do que uma construção, longa e
lal?o.riosa. da história da Inglaterra, da mesma for·
Na Bélgica, Herrera formula considerações semelhantes às de Posada sobre a Espanha. Lemma que o presidencialismÕ TOi uma construção
da história dos Estados Unidos.
bra, com efeito, aquele professor âa Universidade

o·
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de Bruxelas, que o constitucionalismo belga, tendo as fontes diretas no ftançês, descende de fato
da origem comum que são as instituições inQiesas. "sobretudo no regime parlamentar". (Traite
do Droit Belgel. 1909, p:13.)
Podemos concluir esta ligeira exposição sobre

a influência das práticas inglesas nos sistemas
parlamentares da Europa, como l,lrt)a menção
de conjunto às monarquias do Norte do Conti-

nente. Holanda, Dinamarca, Suécia e Noruega.
A prática do parlamentarismo nesses países,
acentua Emile Giraud, evoca a lição inglesa, o
que se explica por certa similitude de evolução
histórica e de atmosfera moral. A d~mocracia parlamentar foi, neles, mais legitimamente de origem
inglesa, neste sentido que não se originou de mo-

vimento revolucionário, mas surgiu por um pro-

cesso de ampliação da monarquia constitucional.
Por isso mesmo, por essa similitude de situações
históricas e de processo evolutivo, é que os sistemas parlamentares do Nane europeu se aproxl~
mam do britânico- em matéria d~ eficácia e estabi~
!idade. Foram, como os demais, uma imitação
inglesa, mas uma imitação natural. (Le Pouvoir
ExeCUt.if dans les Democraties
Amerique, cit ps. 254~266).

d'Europe~ et

de

Volvendo agora os olhos para o nosso continente, 'Comecemos por reconhecer lealme-nte qUe
o parlamentarismo teve, em teoria. momentos de
incontestável favor nas doutrinas da América Lati~
na. Mas o fracasso invariável das tentativas de
transplantação da delicada planta européia para
o rude e _vigoroso solo americano é_ a melhor
demonstração da tese__quevímos procurando sustentar, isto_é, de que o presldencia1isrno é a solu~
ção para as nossas condições de vidé!- tanto quanto·o parlamentarismo parece ser para as dos povos do Ociderite europeu.
A razão provável do _espraiamento, em certas
Repúblicas latino-americanas da teoria parlamentarista, reside na influência da Revolução Francesa
e suas conseqüências. As guerras da fndepen~
dência e a organização constitucional dos países
deste hemisfériO se dei"alifnas-priméii"as décadas
do século passado quando se irradiavam brilhan~
temente, ainda, a influênCia da Revolusão Ffan~
cesa e as suas conseqüências políticaS, inclusive
a adoção dos principias parlamentaristas pelos
últimas reis Bourbons, Luiz XVII e Carlos X Depois
de Rousseau e Raynal, homens como Chateaubriand e Benjamin Constant erar:rf_Q_S gruas intelectuais de certas gerações latino~_americanas,
Por isso, na medida em que predominavam
as influências da França sobre as .aos Estados
Unidos, foram adotados, no Novo Continente, OS
fracas_sados regimes parlamentares. (Sobre a irl.fluênc:ia das teorias francesas no _Brasil Colonial,
v. Afonso Arinos de Melo Franco, As Idéias da
Inconfidência, ln Revista do InstitUto Histórico,

COngresso de História, 1938, v. 7, ps. 4,7 e Ss.).
É sempre a que dizemos: pensamento europeu
contra pensamento americano.
Um especialista no assunto, o uruguaio Luis
Alberto Herrera, assim quáliflca os resultados ~op.~
cretos _da influência franceSa na políticã dos Con{i.::
nentes: "As sociedades sul-americanas, seja leva~
das ao erro pela inexperiência, seja porque, na~
época da independência, não tinham perspectiva
critica, não souberam resitir ao contágio das .declarações igualitárias francesas e caíram no abis~
mo das confusões anárqulcas.. A história aí está.

visível e dolorosa. para nos mostrar a catástrofe
a que nos conduziu a abstração alheia". (Herrera,
LiJ Revo/ucion Francesa y Sud~Amén"ca, 191 O, ps.
154-155).
Um dos mais convencidos adeptos sul~am~
ricanos do parlamentariSmo, o chileno Jorge Huneeus, ;;úirma, não sem alguma jactância, em certo ponto do seu conhecido livro, que_ o Governo
de Gabinete tinha sido aplicado na América Latina
em vários países, além do seu. (Estúdios Sobre
Derecho Constitudonal Comparado, 1891, v. III,
p. 128). Mas lago em seguida, ele próprio se
encarrega de desmentir a assertiva. com este significati~ parágrafo: ''Todos adotaram o Governo
de Gabihete, sem trepidação alguma, mas ainda
assim não podem, como não podemos nós,
emanciparrno~nos dos maus hábitos de tudo sujeitar à vontade do Presidente da República. Este
se concentra revestidp, ~e fato, da enorme influência que exerce apesar da Constituição". (op.
cft., p. 130).
- ~
E essa era a verdade histórica. Os p_aíses latinoãméricanos que adotaram, nos textos escritos,
o sistema parlamentar, viveram freqüentemente
dezenas de anos sob ditaduras caudilhescas_. De
nãda va1iam os textos diante da realidade social
e pOlitica..
- Era a cOnfirmação, em povos menos dvilizados, da que s~ verificou no BrasU, com o seu
chamado parlamentarismo. Aqui o Imperador ~ra
o verdadeiro poder, ainda que com a escusa de
estar protegido pela Constituição. Nos outros países, apesar das pretensas Constituições parlamentares, o Presidente se reintegrava no clima
americano que exige governos diretos, fortes,
prontos, con.centrados, federais.
O fery.ômen9 constatado por Huneeus é generalizad.Q com felizes expressões porAthur Scott:Ainton, num capítuJo do interessante livro, de autoria
coletiva, denominado LiJtin Amen"ca and the Enlightenment (1942, p. 126). Ainton escreve que
"a América Espanhola tomou de França -o que
pareceu em homens, métodos e idéias, mas
quando a reorganização ficou completa, a soma
total da nova estrutura da sociedade era hispânica
e o seu sucesso foi devido ao fato_ de que ela
correspondia ao caráter e temperainento tlispâ~
nicas".
Vejamos, de resto, a começar pela pátria de
Huneeus, que foi a República latino-americana
onde por mais tempo resistiu a experiência parlamentar, quais foram, no nosso meio, os resultados
dela.
O sistema parlamentar, adotado no Chile, em
189~-e~ seguida a sangrenta revolução contra
Balmaceda, foi abandonada em 1925, e o seu
saldo não é favorável. Em cinco anos ( 1896-1901)
vinte e cinco gabinetes se sucederam no poder.
E o paíS coilhe<:eu, na voz de Alessandri, um antigO Presidente da República que governou nesse
período, o fraçasso do regime, com a desordem
parlamentar e a inclusão constante dos legisla~
dores na administração. (Giraud, op. cit., p. 65).
O grande Balmaceda, em 1891, no dramático
testamento_político que escreve antes do suicídio,
prevê o que- s-erá a tirailia da pretensa liberdade
parlamentar que nasce da revolução vitoriosa
'" COntra ele: "Enquanto subsista no Chile o Governo
parlamentar no modo e forma em que se o tem
querido praticar, e tal como o sustenta a revolução
triuhfante, não haverá liberdade eleitora] nem ar~
gariização séria e conStante hos partidas, netn
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paz no Congresso...O regime parlamentar triunfou
nos _campos d~ batalha._ mas essa vitória não pre-.
valeç:erá... Este é o destino do~Çhile e oxalá ás
cruéis experiências do passado e o sacríficiO do
presente induzam a aàoção das reformas que fa~
çam frutuosa a OrQãniiãÇãO do nôvo govêmo."
(Espinosa, Balmaceda, Cit v. II, ps. 653~654)..
Rea1mente, a 18 de setembro de 1925 (data
cOinCidente _cQ_m a da- ãfual O:onstituição brasileira) o Chile reintegrava~se, depois da frustrada
experiência, no regime tradicional americano,
com uma Constituição presidencialista, onde se
chega com exagêro a dizer no art. 72, n. 5, que
o Presidente nomeia "d_iscridqnari<;~.mente" os
seus Ministros.
Do mesmo modo que o parlamentarismo sofreu, na Europa continental as adaptações impostas pelas condições peculiares de cada. pais, o
presidencialismo apresenta, na América, variantes
formais que não alteram, entretanto, sua estrutura.
Mirklne-Guetzévitch no ensaio que dedica às
Constituições americanas, agrupa didaticamente
tais variantes. Antes de fazê-[o formula as seguintes considerações gerais~
_ _
"A influência frãni::esa na América LJltina
contribuiu sobretudo para criar, coexistindo
com o sistema presidencial, certas tendências para o regime parlamentar. Esta influência francesa introduziu no· regime presidencial alguns elementos do parlamentarismo.
Na maJor parte dos países onde este amálgama se apresenta, os elementos do regime
presidencial são muito mais possantes do
que as fraquissimas (trés [aibles) tendências
parlamentares". (Mirkine~Gueb:évitch. Le$
CohStitUtióiJs iies

-Nati6_ris~ Americaines,

I 932, p. 82).
~
,
Sâo estas as variantes consideradas pelo acatado constitudonalista:
I -regime presidencial puro;
2-regime presidencial com. direito de os Ministros assistirem às sessões do ,Con9resso;
3- regifné presidencial com direito, para o
Congresso, de aprovar votos de censura a,os, Mi~
nistros, não implicando, porém, tal voto em obrigação de o Ministro censurado se demitir;.
4- regírne- presidencial combinadp com par~
lamentar._ de maneira que, mantendo o Presidente
todos os pOderes, inclusive o de noinear demitir
livremente _os Ministros, ficam estes _obrigados a
se demitir se sofrem um voto de censwa do Congresso.
~· ~~~
~~
~ ~~~- ~~~
Esta combinação, que enfraquece o Presidente
sem dar força efetiva ao Congresso e pode ser
fonte de_ constantes atritos entre os poderes, é
aplidtâã, salva engano, apenas no EqUador.
Somente no Canadá (Estado semi-europeu pe·
las suas ligações com a Inglaterra) VamOs ·encon~
trar o sistema partanientar do tipo inglês. (Op.
cil, p. 83).
~ é a situação na América Latina, essa a
tradição continental. Seria falso, e até absurdo,
pretender~se que o sistema de governo adotado
entre_ nós tem assegurado a paz, a abundância
e a tranqüilidade a esta parte do Mundo. Bem
sabemos que não. Escritores dos mais eminentes
têm pro-curado interpretar de várias formas a turbulência, por'vezes sangrenta, da nossa vida públi·
ca Entre outros, para só_lembrar alguns dOs mais
conhecidos, Bry-çe ($outh America~_19_12); Qarcia
Ca!derón (Les Démocralíes La.tines <k /'Amérique,
1912); Kaysering (Méditalíons Sud.-lniéricaines,

e
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trad. fr. 1932); Siegfried (Amérique Labhe, 1934,

mais detido exame, esta infonnação inteiramente

tentaram encontrar as causas da instabilidade ru-

gratuita".

mõrosa das nossas ínstJ.luições.
Hoje, a imensa tragédia européia e mundiaJ terá

-pouco depo~ num livro publicado em 1914,
o político e jornalista Manuel Duarte, chamava
a atenção para um aspecto interessante do nosso
parlamentarismo: aspecto, aliás, que foi aludido
no início deste trabalho; Trata-se da opinião emotiva, que vê no parlamentarismo apenas um expediente para a solução de crises momentâneas,
quando não - 6 -que é pior - uma forma de
oposição, de combate à situação pormca vigente.
Referindo-se: à súbita simpatia manifestada pelo
parlamentarismo por um- grande jornal carioca,
em 1917, escreve Manuel Duarte:

retirado aos sociólogos e juristas dos países mais

adiantados a confiança superior e algo protetora
com que encaravam-os nossos males, perscrutan-

do-lhes as origens e procurando dar-lhes remédio. A desordem da nossa vida interna, coinCidente com o presidencialismo, nada é em face
da desordem interna e externa dos povos mais
civilizados da Europa, coincidente com o parla-

mentarismo.
Diante das catástrofes que se despenharam sobre o Ocidente, e que ainda se acumulam nos

seus atormentados horizontes, é de beata ingenuidade, senão de cândida inocência, tentar atribuir
tais males a sistemas de Governo adotados pelos

países.
_
Se pretendermos atribuir ao nosso presiden-

dalismo a situação atual da Colômbia, da Venezuela ou do Paraguai, então, para sermos coerentes, deveríamos atribuir também ao parlamentarismo a responsabilidade da situação, muito mais
dificil, em que se encontra a França oU a Itália.
A verdade é que-os sistemas de Governo nada
são, nada representam, em nada influem no drama do mundo atual. Felizes dOs tempos em que
a eles preferíamos atribuir a responsabilidade do
mal e do bem.
De nossa parte, pelo menos, é com a mais

firme, a maJs sincera convicção que sustentamos
ser o problema de regime, hoje, dos menos rele·
vantes na Teoria do Estado. Este problema formal
acha-se imensamente superado pelos que dizem
respeito à distribuição da propriedade, ao amparo
ao trabaJho, e à manutenção da liberdade individual concomitantemente com o if1evitável dirigismo administrativo.
5. A República Brasileira e o Parlamentarismo
-A Constituinte âe 1891 foi, como lembramos
acima, maciçamente presidencialista Mas a teoria
parlamentar, como era natural, fi<;.ava latente em
muitos espíritos. Não demorQy muitQ que ela surgisse na arena dos debates. Em 1894 Felisberto
Freire já escrevia o seguinte:
''Na vida do Governo republiCano faz-se
sentir atualmente uma corrente de opinião
política bem acentuada a favor do parlamentarismo ... Quase todos eram antiparlamentaristas. Hoje a situação é inte:iraroe.nte diversa. Para o parlamentarismo muitos convergem, convictos da sua prestabilidade. Espíritos sérios e amadurecidos por não pequena
soma de conhecimentos põem a fa'.'Or da
propaganda os recursos da sua atividade intelectual. Que se deu para essa- transformação da opinião, que virou como um catavento?" ,(História ConstitUcional cit v. I, pp. 104
e 123-124).
Vinte anos mais tarde os convictos do parlamentarismo continuavam. Viveiros de Castro, em
1914, observa: "Nenhuma disposição constitucionaJ tem sido mais ma1sinado do que esta (o
sistema presidencial); e devido à falta de memória
que assinalamos na introdução, o regime parlamentar que vigorou no Império (slc) está sendo
apregoado como a única panacéia capaz de curar
todos os nossos males, regenerando imediatamente os nossos costumes políticos e administrativos, aceitando os carneiros do Panúrgio, sem
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''A verdade é, entretanto, que a parte da
opinião pública e jornalística que se mostra
adepta do parlamentarismo não o faz por
espírito oposicionista. Cõmo os governos,
- entre n6s, são preSidenciais, a maneira mais
radical de combatê-los é propugnar o advento de _um regime em que a figura do chefe
do Estado, que agora centraliza todos os ataques, desmaie e se amesquinhe diante do
outro poder ". Manuel Duarte, Carlos Peixoto
e seu Presidencialismo. 1918, p 93).
Muitos parlamentaristas de 1949 se deVem reconhecer neste retrato. Páginas adiante.açresçenta o escritor outras considerações apUcáveis .~o
momento presente:

"Seria pouco sério negar que o parlamentarismo ganha _entre _nós, de Vt:Z em quando,
~ou outrç) prosélitci Seritinâo-sé em minoria, os seus adeptos- corõbateni- e apost:ol~~J!l. mante~() _o que, com ãtualidade,-se
poderia chamar a iniCiativa estratégica, enquanto os adversários formam talvez um
campo entrincheírado onde aparentemente
dorme sossegado sono traiçoeiro do que se
- settfem em PoSições inexpugnáveis. E. dessa
gr<?~~ popuJação de:~~dada de presid~n
cialistas, muitos dos quais apenas por limitação e comodismo, mas sem convicção, lá
de vez por vez desgarra um que vai professar
o ·credo heterodoxo e que então, mais do
que- os Velhqs, se encarniça na peleja peiaS
novas idéias. São os que se podem, sem
impropriedade - sejãm eles emo=o-ra. Os _dsm~tlcos- denominar cristãos novos." (op.
cit. pp. 99-100).
..
Não seria imprudência nem malícia encontrar
nesse rápido desenho os traços fisionômicos de
muitos dos nossos ilustres opositores de hÕje...
Sób o nome ·de "Revis1onisrno" formou-se assim; desde cedo, uma corrente que visava à reforma da Constituição, sendo que muitos dos chamados revisionistas desejavam instaurar o sistema parlamentar republicano. Alguns como Nilo
Peçanha, abandonaram a idéia pouco depois de
abraçá-Ia. Outros, como Pedro Moacir, a ela se
mantiveram admiravelmente fiéis. Na literatura,
wn dos últimos e mais consj>fcuos representantes
da doutrina, pouco antes da revolução de 1930,
foi o Sr. José Maria dos Santos, com o seu livro
A Política Geral do BrasU.
A Revoláção de 1930, embora, liberal na sua
propaganda, era mais autoritária do que parlamentar, icleologi_camente. Influíam sobre ela as
idéias de Alberto Tôrres e o exemplo do fascismo
italiano. Mas, apesar disso, a corrente parlamentarista velo desaguar no estuário da segunda
Constituinte.
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Ao lado da maioria presidencialista, alguns dos
representantes mais prestigiosos daquela Assembléia, comO o Deputado Agamemnon Magalhães
ou os Senadores_feiTeka__ _de_ Souza e Aluísio de
Carvalho, cUjas presenças ainda hoje prestigiam
o Congresso Nacional, bateram-se_ vigorosamente pelo parlamentarismo.
Foram os seguintes. salvo omissão involuntária,
os representantes parlamentaristas na Constituinte de 1934: Agamemnon Magalhães, José de Sá,
Abguar Bastos, Osório Borba, Mário Domingues,
Aluísio de Carvalho, Pedro Rache, Ferreira de Sousa e Alberto Roselli. (Anais da Constituinte de
1934, v. XX. p.79)
Mas, juntamente com estes elementos de posição ortodoxa, outros se revelaram na Assembléia,
que viam as coisas com menos preocupação doutrinária e maior dose de realismo. Era a corrente
despreocupada das fórmulas pura5;, das fórmulas
rígidas, convencída da inexistência dessa e _que
propugnava a introdução, na nova Lei Magna, de
medidas de parentesco parlamentarista, que viessem corrigir os malefi_cios do presidencialismo
puritano de 1891.
Manifestou-se, em primeiro lugar, nesse sentido, o velho e ilustr_e Assis Brasil, que pronunciou
wn erudito e pitoresco discurso na sessão de
27-12-1933, cheio de sugestões sábias ainda para
wn leitor de hoje... Relembrou a sua opinião, fixada no livro já por nós referido, escrito no começo
da República, que no Governo presiâencial não
é defeso adotar certos elementos úteis do sistema
parlamentar. Assim, por exemplo, a criação de
wn ministério responsável e obrigado a comparecer às Câmaras, a requerimentõ destas .. (Anais,
cit v. V, p. 115 e ss.)
Outro Deputado gaúcho, Mauricio Cardoso,
propugnou idênticas medidas transacionais, com
o fundamento de que "o parlamentarismo e o
presidencialismo têm virtudes que devem ser
aproveitadas e vícios que devem ser corrigidos",
e de que se devia aceitar, por isto mesmo "wn
presidencialismo de forma mista". (Anais, cit v.
JW, p. I 98).
O resuJtado dessas_ tel').dências reformistas aparece na COnstituiÇãO· de 1934, _em disposições
tais como a que prevê o ·comparecimento dos
Ministros à Câmara e ao Senado (art. 60, letra
b ); na responsabilidade dos Ministros pelos atas
que subs-crevem (art. 61, § 2 9 }; e na possibilidade
da nomeação de deputados para o cargo de Ministro (art. 62).

Na Constituinte de 1946, tanto quanto na de
1934, não era elevado o número de, parlamentaristas. Quem o declara é o própriõ RauJ Püla,
no breve dis-curso coffi que apresentou à Câmara
a emenda constitucional de sua autoria ao dizer:
..Ao reunir-se a Assembléia Constituinte, tive ocasião de ler da tribuna o manifesto parlamentarista
assinado por sete dezenas de pessoas, entre as
quais se contaram poucos constituintes. À grande
maioria afigurou-se, então, verdadeira utopia o
nosso movimento: hoje, está ele representado por
mais de wn terço dos senhores deputados e muito não tardará que se lhe agreguem a.s poucas
dezenas ainda necessárias à sua vitoriosa passagem nesta Câmara." (Diário do Congresso de
30-3-1949, p. 2298).
.
Na discussão do plenário o Sr. Raul Pilla pronunciou_ alguns brilhantes discursos em defesa
das suas idéias, mais trade recolhidas em [olQeto
com··o nome Parlamentarismo e Presidencíalis·
mo.
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Outros discursos, em número relativamente
elevado, foram pronunciados por diversos consti~
tuintes.
Também na subcomissão que trabalhou no ca-

p1tulo referente ao Poder Executivo, o parlamentarismo veio à tona, por intermédio do Sr. Raul
Pilla, que assinou vencido o anteprojeto. (José
Duarte, A Constituição Brasileira de 1946, 1947,

v. D, págs. 188-I89).
Quanto ao texto, a Consbluição Vigente manteve, apesar das objeções de presidencialistas
mais ortodoxos, como o Sr. Gustavo Capanem.~.
as transigências já admitidas pela lei constitudonal de 1934: responsabilidade dos ministros, seu
comparecimento perante as Casas do Congresso
e respectivas comissões, espontaneamente ou a
convite; a possibilidade de o ~ongressista ser mi-

mais concretos e nas suas repercussões mais profundas.
A tarefa é árdua e procuraremos nos desin·
CUmbir dela, prosseguindo na orientação até agO..
ra seguida, isto é, evitando, tanto quanto possível,
as generalizações acadêmicas e cingindo-nos aos
dados (mediatos da situ<;lção nacional.
-2~ Parlamentarismo e Fedemção _,;_ Uma das
dificuldades que primetro ocorrem é a compatibilid_ade entre o sistema" parlamentar e o federal
de Governo:
Pensamos, como Willoughby, que o fedeta1is·
mo não é uma forma de Estado, mas um sistema
de governo. Preferimos dizer Governo Federal a
Estado Federal, porque, como bem acentuou o
cc:mstltudonalista americ~q9; "O ~do é por sua
natureza uma unidade cujo essencial atrib!lto, a
so_be_r_anic;l, ~ necessariamente um~. Nãp poçle hav_~;r, portanto, um Estado composto de _Estados".
{The Amerfc8n b:mstit;ut;oluJi System, f904, p.

nistro.
__ . __
Consigne-se o fato da grande maioria da Constituinte não ter sido parlamentarista, e justa_será
9).
-- - - - -~
8end0 uma forma de governo, o_ feder:alismo
a surpresa diante da rapidez com que tão avultado
pode
ser
objeto_de_
ropQifica_ç:Qes_c;.çnstitucionais
número de ilustres deputados assinou a emenda
muito mais facilmente_do que se fosse uma forma
que reforma a Constituição naquele sentido, apenas -decorridos dois anos ,e meio da vigênda da de Estado. PÕr issO m_es_r:no estavam -certos.aqueLei Magna, nos quais nenhum fato histórico de . les que, desde o início do Império, achavam viável
a Monarquia federal. A parte a se modificar seria
extraordinário relevo_ veio, entre nós, alterar os
outra: a do aparente parlamentarismo monárquidados com que o problema fora colocado em
1946.
-cO.---::
.. -. ··-- _ __ -,
Sendo uma forma de governo, além disto, estaO sincero respeito que nos merecem as opirá o federalismo condicionado aos limites que
niões e atitudes de tão dignos e eminentes com·
panheiros deixa, por isso mesmo, flutuando, no
lhe aprouver conceder a Constituiç_ão..
-·A nossa impede somente que sejam admitidos
nosso espírito, duas conjecturas que nos animaprojétos de refonna "tendentes a abolir a Federamos a formular: a primeira é que muitas assinaturas tenham sido colocadas, como é usual e
~ão". (art. 217, § 6•).
__.M.!l_s_nãQ proíbe, nem o poderia, que sejam con·
tradicional, como simples demonsh·ação -de
apoiamento, no intuito de facilitar desde logo a
~g~rados e aprovados projetes tendentes a modificar a fonna federal de governo estabelecida
discussão de matéria tão relevante e de provocar
a sua rápida solução; a segunda é que alguns
constitucionalmente.
deputados tenham sido mais levados por uma
As palavras federação-federalismo podem ser
impressão pessimista, fundada ou infundada,
e são empregadas em sentido lato ou estrito, não
pouco importa, na execução atual do regime vi·
nos interessa aqui, pois diz respeito a casos individuais (FederaÇão Americana, Federação do Tragente, do que por uma confiança firme nos possíbalho, federalismo anarquista,_ etc.), que não se
veis beneffdos daquele que visa a instituir.
relacionam em absoluto ç;om o nosso ~unto.
IV- A EMENDA EN; INSTITUIÇÕES POÚTIConsideremos somente _o sentido lato, o conceito
CAS NAOONAIS
mais geral, que sirva de apóio ao desenvolvimento
1. Considerações preliminares - Dentro do
do raciocínio. _
método que aplicamos ao presente trabalho, traNeste sentido, o federalismo é a tendência gotamos a princípio da forma da emenda, fazendo,
vernativa que faz predominar o método da coora respeito, as observações que nos parecem pertidenação sobre o método da subordinação, e a
nentes.
Federação é o tipo de governo que realiza tal
Em seguida, como introdução ao estudo da
tendência. (Encyclopaedia ofthe Social_Sciences,
parte material da emenda. do seu conteúdo pro1944, artigo "Federallsm"}.
priamente dito, desenvolvemos considerações
Não devemos perquirir que definam abstrataque se nos afiguraram úteis para situar o problemente a Federação e verificar, em seguida, se
ma do parlamentarismo dentro da nossa evolução a refonna constitucional preconizada vai infrinhlstórica. Com efeito, a ciência do Direito Público gi-las. Esta Federação in abstratu não exi~. Ela
não ê um raciocínio lÓgico e abstrato, mas urna
é, como todos os mais fenômenos governativos,
ciência essencialmente histórica, qu_e _deve
um fen6meno histórico. Por conSeqüência, o que
apreender a realidad~ spçiaJ para enquadrá-la nas
nos compete é, em primeiro lugar, obseavar em
fórmulas jurídicas. Por isso mesmo Hauriou escre- - tennos gerais e breves o que tem sido e o que
ve que o métodp para o estud_o do Direito Consti~ ê o federalismo brasileiro, e, em seguida, apurar
tucional ê o histórico, baseado na observaç_ão de _se.a reforma proposta _convém ao nosso federacomo as institulç_ões constitucionais evoluir~m
lismo social e histórico e é .com ele compativel..
historicamente. (Précis de Droft Constitutionnel,
O problema, repetimos, não é de enquadramento
1930,p.2).
~ ~
·~~
teórico (tese acadêmica e sem realid.ade), mas
Foi essa observação-_ teSWTilda da instituição
de conveniência e compabbilidade práticas (solu·
parlamentar, em contato com a história política ção histórica e objetiva).
brasileira, que procuramos fazer nas páginas antePor isto mesmo não aceitamos a premissa, lecedentes.
Chegamos, agora, ao ponto de examinar subs- Vãntada, entre outros, pelo Sr. Sampaio Doria.
segundo a-qual a errlenda atenta contra a Federatancialmente a Emenda n' 4, nos seus aspectos
~

~~~
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ção porque amesquinha as funções legislativas
do Senado. Esta Circunstância (ainda que procedente, o que é principalmente da competência
dos senadores examinar), por si só, não aboliria
a Federação no Brasil. Dar-lhe-ia, quando muito,
uma forma difererite da norte-americana, onde
o Senado, pelo fato talvez de ter o mandato mais
longo, exerce influência preponderante. Nós mes·
mos temos o exemplo da Constituição de 1934,
em que a República era federal e _o Senado tinha
multo diminutas atribuições. Teoricamente, não
estávamos impedidos de voltar a ela.
Não há dúvida de que a emenda vai_ diminuir
enormemente a importância política e legalista
-do Senado, como Câmara dos Estados. Mas,
mantido o número igual de membros por unida·
de, o principio federal estará assegurado. O problema é saber se os_ senadores consentirão que
o_ Congresso ordinário vá dim_inuir, por tal forma,
o Seu pàPei na vida nacional. Em 1934 foi a Cofls·
tituíção que o fez, e erradamente. .1Qora seria o
legislativo ordinário, no qual o poder de veto do
Senado é muito maior. Mas isto é, repetimos, um
problema do Senado.
__Há Outros aspectos da emenda referente à Federação, que são _mais sérios.
Em primeiro lugar não nos esqueçamos do
-considerável movimento histórico que foi, sem·
pre, o federalismo no Brasil.
A tendência federal não foi apenas liberal, Isto
é, não correspondeu somente, como ocorre em
todos os paises-em que ela se verifica, ao impulso
favorável à preseavação da liberdade políti~a e
contrário à centralização do despotismo. Sob esse
aspecto, todos os movimentos liberais da nossa .
História foram federalistas, desde a Inconfidência
Mineira até a RevOlução Paulista,
.. Mas isso na.o bastaria para incompatibilizar o
parlamentarismo com a Federação, porque a liberdade também pode ser ass~gurada por outros
meios. A verdade é que, além Qessa razão, que
é.relevante, outras existem.Iigadas ao próprio processo natux~ de Oovemo·-,no Brasil, que tende
também para o federalismo.,
O Brasil é um País que ainda se encontra clara·
·mente na fase histórica fed_eral .
Não ignoramos que é uma lei histórica a força
de uni_fi_cação dos países federais, mas esta lei
só se fãZ ~entii na córicorrência de_ certos fatores
de ordem técnica e nlaterial ciue ainda nos faltam.
O federalismo brasileiro não foi formad_o pela
necessidade de garantir a autonomia de minorias
étnicas ou religiosas, como em vários países federais da Europa, nem ap-areceu como processo
de integração política numa luta de emancipação,
como nos Estados Unidos; nem cumo a vagarosa
e natural composição de culturas e povos diferentes, num pequeno e atol"{nentado território, dando
em resultado esse maravilhoso eqw1íbrio que é
aSuiça.
_
No Brasil, o federalismo foi, até hoje, imposto
de um lado pelas circunstâncias materiais - o
imenso território, a escasSez de gente, a precarie- dade dos transportes- e pelas dificuldades insuperáveis que estas circunstâncias de ordem mate·
rial traziam ao poder central distante, e, de outro,
pelo progresso do sentimento liberal, que via nas
franquias regionais uma bincheira defensiva contra os pruridos da tirania.
Nosso federalismo é, assim, dos mais autênticos e dos mais puros. E a geração de 1891
não fez mais, na grande Carta política que elabo-
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rou, do que coroar harmoniosamente uma obra

que a evolução histórí<:a vinha naturalmente rea1izando.
O federalismo tem, em cada país, suas peculiaridades, suas ~gên<::ias, seu desenvolvimento
próprio. Nenhum processo histórico poderá estar
mais condicionado do que o federalismo pela si-

tuação especial .do país onde se desenvolve,

No Brasil muito se_tern_ e_sçr[to sobre ele, sendo
que uma das obras capitais da nossa bibliOgrafia,
A Províncif:J, de Tavares Bastos (1870) foi dedicada, e c:;om grande sucesso, a estudar-lhe a evolu-

ção sob o Império, e a indicar-lhe a soluÇão natural
da Monarquia federativa, que os estadistas imperiais não quiseram compreender.

O federalismo brasileiro decorre do período colonial, das correntes do povoamento fJXadas anarquicamente no interior imenso, ao acaso de duas
atividades económicas d.i_spersivas, responsáveis
pela distribuição precoce_de o(lçleos de civilização
isolados e rarefeitos, sem comunicações ne_m
transportes v~rc;ladeiros. (Caio Prado Júnior, Fof~
mação do BrasU Contemporâneo, 1942; Afonso
Arinos de Melo Franco, DesenvoMmento dJJ Civili~
zação Material no Brasil, ~ 944).
·
Este processo coJonizado_r, realiz~do principaJ·
mente no decorre.r do sécu1o X'Jill, isto é, na época
de grande ativtdade intelectual e polítk:a, trazia
em si mesmo o duplo germe do nosso futuro
federalismo: a necessidade da autonomia governativa e a r.ecessldade da_ liberdade politica
O Brasil mon~rquico se inaugura nessa luta,
com :l Revqlução de 1817 (o_ ~eino autónomo
é de 1816), eterrninacomErlanaaçãodosfederalistas passados para a República.
É com este federalismo brasile(!o que devemos
examinar se se compõe o parlamentarismo proposto pela emenda.

·

Começaram todos no regime de Colónias da
Coroa ("Crown Colony Govemffierit"),-em situação assemelhada ao regime autocrático que vigora hoj~ nos protetorados ingleses.
Daí passaram a uma segunda etapa, o Governo
representativo, na qual o governo inglês de Londres~ o controle do Poder Executivo enquan~
to, nas Colônias. uma Assembléia el_eita preparava
as leis e o orçamento. Trazendo: conffitos lnevitáveís, tal sistema evoluiu graças à habitual flexibilidade britânica, para o do Governo responsável,
em que também o Executivo era controlado pelo
Legislativo, ao molde da Metrópole, mas não intei·
ramente, como lá. (Noel Baker, Le Statut Juddi~
que Actuei des Dominíons Britaníques~ in RecueU
des Cours, da Academia de Direito Internacional,
v. 19, 1927, p. 249 e ss.).

A estrutura do Governo canadense é a seguinte:
O Poder Executivo é exer.cido por um Governador Geral, nomeado pela Coroa, e o seu Qabínete, que depende da confiança da Câmara popular.

\_
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O Poder Legislativo é exercido pelo Parlamento,
composto de Câmara eJeita propordonalmente
pelo número de habitantes e por um Senado ele
96 membros, n.onieados vita1iciamen!e pelq Go·
v~dor, assim distribuídos, segundo as Piõvíncfas: Ontário, 24; Quebec, 24; Nova Escócia, 1Q;
Novo Brunsw:ick, 10; Ilha do Príncipe Eduardo,
4; Colúmbia Britânica, Manitoba. Saskatchewan
e Alberta, 6 cada uma (Berriadale Keith: ConstJ'tu-

acrescenta que um país como aquele é pouco
federal (such a state is less federal). E, em outra
página, confirma: "O Dorriinló-"do 'Ca!ladâ é menos federal dq__qu~quer dos trê$ ~empJO~ que
~inamos.•..-.: ~ ?O!' isto que falamos do Carla~
dá ç_O_!llQ um exefupio modifiCado de EJ;tado fede·
ral. De fato as(iJiUdadeS federais no Canadá não
são Estad~ de_ neJ1hum!'l maneira ("in any real
sense"l (Strong- Modem Polítícal Constítutfans,

tional Law, 1946, págs. 500-501 ).

1935, ps. 101 a 113).

Passamos sobre o fato da nomeação vitalícia
dos senadores, que diz respeito à forma democrática, mas não à forma federal de Governo, se
bem que, até certo ponto, justifique a pouca iinportância política do Senado canadense, cqisa
que não se justifica com o nosso Senado.
Mas, não podemos deixar de nos demorar sobre a questãO do número de senadores.
É mais que sabido que, na Constitulção dos_
Estados Unidos- neste particular fonte das ngssas =o número de senadores é_IQua1 para todos
os Estados, e que nenhum ~do pode ser priva·
do dessa igualdade nem mesmo por emenda
constitucional._ Esta proibição corresponde preicisamente à nossa, que-impede emendas que visem
a abolir a Federaç:ão, porque um dos a1icerces
da Federação concebida como l)6s a conceb~
mos reside na igualdade politica dos Estados, na
igualdade com que todos eles exercem as ~unções
leg(s[atívas e principalmente as funções de controle sobre o Executivo, que ao Senado são atri~
buídas,

__.Mesmo no pensamento de um professor europeu, como se vê, o Canadá não é uma autêntica
F~deração< No sentidg americano, que ê_o nosso,
que é aquele que predomina ·em tOaas as-nossas
Constituições republicanas, então a distância entre o modelo e o retrato é muito maior.

Mas~a desigualdade de representações no Senado, que tanto repugna ao OOilcelto americano
e presidencialista de Federação, é adotada em
OUtros países federais organizados, como o Canadá, à- inaneira do parlamentarismo europeu.
Na Alemanha imperial o Bundesrath (Conselho
Federal, ou Câ_mara das Províncias), tinha repr~
A questão tem sido colocada de outra fonna.
sentações variáveis; desde 17 cadeiras- para a
Quando se fé)la na oposição entre FederãÇão -e
Parlamentarismo, apresentani.~rioSiogo exemplos · Prússia até 1 cadeira para as unidades rrie"ilores.
Sob a Constituição de~ Weimar o Bundesrath
como os do Canadá, da Austrália, ou de outros
foi trànsformado no Reischrath cuja composição
países. Mas é necessárl6 eiártlifiãf-de mais perto
era igualmente proporcional ao liúmero de habiesses exemplos. Comecemos pelo Canadá.
tantes das Provindas.
O grande O_omínlo ·da América do Norte foi
Na Áustria, do _mesmo modo, a Câmara das
o pioneiro na luta pela autonomia nacional. mas
Províncias é composta proporcionalmente à poesta se desenvolveu de forma muito semelhante pu1ação das mesmas. (Charles Durand. Les Etats
nos outros _Qomínios britâniCo-s:- Austrália, Nova
Fédéraux, 1930, ps. 205·207).

Zelândia, Áfrlca do Sul.
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Eis alguns exemplos de como consideram a
estrutura federal os países parlamentaristas.
Federação com desigualdade no Senado, isto
é, com disparidade de poderes dos Estados~
membros no-controle dos at,os do Executivo, não
é Federação no sentido norte-americano, no sen·
tido brasileiro, no sentido c-ontinental. Por isto
mesmo não nos parece procedente alegar o c:ará~
ter federal do Çanadá, para estabelecer compa·
raÇ.ões em matériã de aplicação do parlamentãrisrliC.rTrãfu.-se de um federalismo europeu, ao
qual se aplicou o sistema europeu de governo
que é o parlamentarismo. Não devemos esquecer,
por- outro lado, que a submissão, no Canadá, das
Províncias ão poder central é ainda. acentu_ada
pelo fato de que os governadores -de Pfovínda
são_ nOirieãdos pelo Governador-geral, tal e qual
no lmpe_iici brasileiro. Podemos-chamar a isto uma
FedefãÇão? -- -- -- -- --- _ Ê (1m a~tor inglês que, a propósito do Canadá,
observa que a autoridade dos meml;>ros da FederaçãÕ ê tão d.imi11Uta que eles são chamadOS sin·
tomaticamente Províncias, em
de Estados. E

vez

De muito pouco vale, p6~to, ao se f~er referência aO antifederalismo· parlamentarista, inve>
car-se o exe~Jo ~o__c;anadá.
Mais próximo do nosso tipo americano de governo é o da Austrália. Ali as unidades federadas
têm, _segundo os autore.$, _maJs caractertStiCas de
Estados-Meml:>ros.
·
O Senado_,. para coffieçar;tem o mesmo número_ Qe representantes para todos os Estados, o
que é fundamental. O Poder Executivo é com·
posto de 11 Mini$tros nomeaõo~ pelo Govemador
(q>nselho_ E;xecu1ivQ) além de possíveis Ministros
sem pasta, e_ agem não a'pen.as segundo as diretriz.es do Parlamento como tamb~m segundo as
rnstruç:ões do Gove:tnador·geraJ ("as the Governar-General directs") (Kelth, op. cit, p. 504).-

O póder de nomear os Ministros e de o~tar
a ~Lia ação já introduz. certa limitaçã<;> a9 p-ãrianiêntarismo ai.JSfraliano. Outra, e fundamental, diz
reSpeito ao· controle da constitucionalidade das
leis. Dela trataremoS adiarite. Também o federalismo é limitado, do ponto de vista brasileiro tr"adicionai, pela circUnstância ImPortante de serem
os governadores de Estado nomeados pela Coroa, em Londres, o que muito dificilmente se Com~
preenderia_ no sistema fede~ai_ americano ou brasileiro. __ _
Essa perda da capacidade de _eleger o c:hefe
titular do Governo local é uma conseqüência lógica do parlamentarismo monárquico, coiTio acon:
tecia no Brétsil-lmpério. Não devemos despre_zá-la
na consideração da diferença entre a Federação
ãusfraliana_ e a nossa Nunca será federal no sen-tido brasileiro, o país cujos exe_.cuijVos esiãduã.is
forem de nomeação.
Neste ]5articu1ar a reivindicação federaiistà, entre nós, foi sempre no sentid,o da eleição dos
Presidentes de Províncía. No perfodo _regencia~
quando o liberalismo dominava a poiítica, vários
foram os projeteS de lei apresentados com o propósito de ~inar elegíveis aquelas autoridades: em
1826, prõJelO de· Paulo Albuque_rque; em 1834,
dois p~ojetos de Fernandes da_ Silveira: em 1835,
de Ferreira França.
- - ·- Na prática política, os mais graves acontecimenlci~.- justificaram o porfiado empenho liberaL
Os Presidentes de Províncias, apesar_ 9_o pretenso
·sistema parlamentar, possuíam grande autOridade no governo das respectivas drcUll$C_ríções, como era da tradição colonial e como é inevitável,
ainda hOje, na rea1idade política brasileira: A nomeaçã.o defes_ feita pe:iã Coroã ao sã.Çor das mutações políticas da Corte, situada -.cú:entEmas e centenas de léguas, sem conh~imento dlreto dã. si~tui'ção locaJ, ouvindo _os CónseJhóS-iOteresseiios
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das facções favorecidas, sempre deu o pior resul~

dando-se-lhes por complemento o Presidente ele_tiyo". Para ele "o estado presente é que é de anarlnfelizd~ quia". A Provínda, cit, 124-125).
Esta é a federação brasileira, esta é a reaUdade
um Presidente _da Provfncia de Minas foi causa
das mais (artes da sangrenta revolução daquele brasileira. Comparar com o nosso federalismo o
ano. Ouçamos-o melhor historiador do movimende outros povos que adotam, na prática federai,
to:
soluções que sempre repelimos com armas na
mão é levar muito longe o método comparativo.
"No mesmo dia de sua nomeação o MinisDeixemos, portanto, a· Austrália, até o ponto em
tério de 23 de março demitiu o Presidente
que a propósito de constitucionalidade das leis,
de Minas... Não- presidiu à nomeação do su- ·
cessar dado ao MarechaJ Barreto o mesmo mostraremos outro vicio incurável do seu pretenso federalismo.
espírito que predominara em julho de 1840.
Outro exemplo, freqüentemente dtado, de país
O membro mais irascível, cheio de ódio-confederal e parlamentar é a Alemanha.
tra os autos da Maioridade, que ocasionaram
Não precisamos reproduzir, aqui, nem mesmo
a sua demissão da presidência da Província
em resumo, a magistral exposição do processo
de São Paulo respirando vinganças contra
evolutivo da federação germânica, feita por Lao Partido überal que excluíra-lhe (sic.) o noband Le Droit Publlc de J'Emplre AJ!emanct trad.
me das wnas eleitorais, sectário apaixonado
fr., 1900, v.~ ps. 19-212}. do Partido que lhe vestira uma beca, cujo
São _conhecidas as condições peculiaríssimas
ordenado queria desfrutar em paz, sem que
daquela federação, e o caráter extremamente dufosse nunca tomar assento na Relação de
vidoso daquele par:lamentarisrno durante o Imque era membro, tal como o homem colopério. _
cado pelo Gabinete de 23 de março na PresiQuando o parlamentarismo se afumou, sob a
dência de Minas; e que, para maior desgraça
Constituição de Weimar, a federação regrediu, tordo Partido Uberal, excitado por urna irritação
nando-se puramente nominal.
cerebral, desenvolvera desde o princípio de
É o que ensina, entre outros, um espedalista
seu governo uma violenta perseguição". (Côno estudo da República alemã, Renê Brunet Esnego Marinho, Hist6ria do Movimento Político
creve ele:
na Províncía de Minas Gerais, 1844, p, 75),
Como se vê, ci:f C:oriservaê:fõreS- n-omeavam
"Ãritigamente, quando se falava da Consti·
tuição alemã, perguntavaMse: o Império aleabruptamente para Presidente de Minas um homão é um Estado. federal ou uma Confedemem detestado pelos liberais, que por sua vez
ração de Estados? Quando se fala hoje da
o tinham escorraçado da presidência de São PauConstituição de Weimar, pergunta-se: o
lo. Os resultados _não eram fáceis de se pi-ever:
Reich é um Estado federal ou um Estado
revolução, destruição, perdas de vida, grandes
uriitário?... O Reich pode prescrever, contra
despesas. Aí vemos uma mostra do que foi a
nomeação de Presidentes. no Brasil.
a vontade das Províncias. modificações de
seus t~rrit6rios e mesmo a formação de noOutra sangüinolenta luta liberal, a Rev:olução
vas Províncias... A nova organização fmanPraieira de 1842, foi causada pela nomeação do
ceira do Reich, que entrou em vigor a 1~
Presidente de Pernambuco. Conta Joaquim Nabuco:_-=~-----de Outubro de 1919, retirou, enfim, às Províncias, o que lhes restava de independência
"A Revolução de 1848 provavelmente só
estadual, pois que, a partir de então, todos
rebentou por se ter tido medo de mandar
os podêres financeiros das Províncias passapara a Província, à vísta da situação melinram às mãos do Reich. As Províncias não
drosa, um homem forte.~ A Praia, que tinha
são mais do que corpos administrativos autóquerido revoltar-se durante a própria situação
nomos no interior do Reich. O Reich tomouliberal, quando se deu a substituição de Chise um Estado unitário descentralizado (Brucharro, não vacilaria em fazê~lo estando no
net, La Constitution Allemande du 11 Aout
Governo os SeuS adversários ... Pena não era
1$119,W2J, ps. 90'.1!1).
o homem para a situação de Pernambuco.
Serão inúteis outras palavras. Aí está o que ocorSentindo-lhe a fraqueza, a Praia julgou-se sereu com a federação alemã, quando se constituiu
nhora do terreno e a revolução rebentou na
realmente, naquele_ país. o governo parlamentar.
sua presidência". (Um Estádista dôlmpério,-AAJemanha tomou-se um Estado unitário no sencit., v. I, 68-70).
-tido ocidental europeu, depois da primeira guerra,
Desde a CO!ôniã que os GôVeffiãdores nomeacom a queda das casas reinantes.
dos de longe, eram mal recebidos._ As Cartss Chi-

tado, nos momentos de crise. __
Em 1842~ Por exerripiÕ, a nomeaÇão

_ __ -

~-

lenas de_ Gonzaga são um depoírriento gritante
disso. Eleger o seu chefe, eis a grande reinvindicaçáo federalista dos .brasileiros. Por essas e
o_utras razões é que Tavares Bastos defende tão
energicamente a idéia de serem eleitos os Presidentes de Província. Para ele, que_ escreve no declínio do Império, "a experiência daS estéreis lutas
entre as Assembléias e os delegados do Jmperadortem de_ sobra patenteado o engano daqueles
que reputaram feliz a combinação de dois princípios antinómicos: uma legislação local executada
por funcionário estranho à localidade". Para êle
"a solução está, convém repeti-lo, eni ãceitaieinse conseqüências lógicas âo sistema adotado,
restaurando-se a Assembléia do Aro Adicional e

----

Po_r isso mesmo foi possfvel a prática do governo peculiar a este tipo de Estado, o governo parlamentar europeu, que antes nunca fora, na AJemanha,-senão Uma aproxim~ção, Ou um simulacro.
Os exemplOs citados, que poderiam ser confirmados ~r outros, como o da precária e incompleta federação espanhola republicana são _de
molde a nos convencer de que não devemos basear nossas conclusões sobre a adaptação do
parlamentarismo ao Governo federal brasileiro,
em comparações apressadas com outros países,
_cujo federalismo é muito deficiente, considero do
ponto de vista da nossa formação histórica e da
nossa tradição política. Federação não é um instituto político uniforme. Sofre, como os demais,
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adaptações importantes. Quando quisermos con·
siderar comparativamente o nosso caso, parà:
implantação do sistema parlamentar, devemos fa~
zê-lo em cotejo com o dos Estados Unidos, que
é a Federação igua1 à nossa. Nunca com o de
países cujo conceito e cuja prática de sistema
federal nada têm a ver com o Brasil.
A incompatibilidade entre o parlamentarismo
e·a federação do tipo norte-americano e brasileiro
foi, a nosso ver, exposta com agudeza e sensatez
pelo ilustre Dlcey, no livro já citado por nós mais

de uma vez.
Vamos procurar resumir os argumentos do
constitudonalista britânico, a respeito da matéria.
-A princípio o autor afasta (como fizemos) da
exposição três exemplos de federação: o Canadá,
a Suíça e a Alemanha, e isto porque er8rn tipos
menos desenvolvidos do federalismo;- ao passo
que no sistema norte-americano (e brasileiro) os
traços distintivos do federalismo se acentuavam
melhor.
Erri Seguida Dicey salienta o estado de espírito
muito peculiar dos povos federalistasi que é o
de desejar a união e não a unidade: os ddad!os
do país desejam constituir uma Nação unida, mas
nenhum deles deseja renunciar a existência indivi~
dual do seu Estado. Ninguém nega seja exata·
mente esta a psicologia da esmagadora maioria
dos brasileiros do Amazonas ao ruo Oi'ande do
~suJ.

o meio que o fedeÍalismõ enCOntrou para orga·
nizar juridicamente este desejo de máxima coar·
denação com- um mínimo de subordin'1!çao foi
criar o princípio de supremada da Constituição
Federal escrita e a garantia dada por esta à autoridade dos Estados para se organizarerri dentro
de limites iguaiS para todos. A supremacia da
. Constituição escrita só poderia ser assegurada
por um processo: o_ direito de os triblll)ais interpretarem a Constituição.
Na Inglaterra, mesmo os mais reputados juris-tas acham dificuldade em colher todas as conseqüências do princípio federal tal como foi adma
exposto.
A razão é que, pela sua própria natureza, o sistema parlamentar não pC)de_ a_ceitar, na prática, o
princípió- de Supremacia efetiva na <;qnstituiç:ão.
"O único princípio fundamental da Constituição
inglesa (diz Dicey, e poâemos ampliar a asserção
para os demais países parlamentaristas), é a sobew
rania legislativa absoluta, o despotismo-do Parlamento. Este princípio é incompatível com a exis~
tência de um Pacto fundamentaJ, cujas disposiM
ções se imponham a qualquer autoridade dele
emanada" (op. dt, p. 122 e ss. O trecho transcrito
está à p. 128).
Esta dificuldade, que Dicey salienta de os juristas ingleses apreenderem verdadeiramente a doutrina da supremacia d1.1 ConStituiçãõ sobre aS demais leis, encontra na~ federações um ponto particularmente sensível, qut!: é o de controle da consti~
tlldonalidade das leis. Adiante nos demoraremos
mais sobre ele.
No momento, o que interessa é observar a tendência geral, inegável para todos os regimes parlamentares, da perda de importância da Constituição, ainda que escrita, ainda que rígida, em
face da lei ordinária.
Ternos na Inglaterra- escreve Dicey- leis
que podem ser chamadas fundamentais ou constitucionais porque contêm importantes princípios
que afastam a base de nossas instituições, mas
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que, para nós, não possuem nada de uma lei
suprema, de uma lei que estabeleça a v&Jidade
das outras leis" (op. dt. p. 128).
"_
Em França, país de Constituição escrita, não
se pode afirmar que a competência da _superioridade constitucional seja muito clara nem ri·lUito
firme, tanto no meio jurídico quanto no judiciário
ou no político,
Além da falta de soluç~o do problema de controle da constitl!.cionruidade da lei, çomo em brev:e

veremos, os próprios hábitos da pOlítica frailceS8.
denotam o que ficou dltQ, A Qoção .da lei corno
expressão da vontade geral, da lei como emanação do poder supremo da soberania nacional,

apesar de muito criticada,_.tem resistiÇ.o_ a todas
as tentativas da restrição. Carad;erizando esta ÚadicionaJ maneira de pensar, escreve um dos melllores constituç:ion~ista!jõ me<:lemos da França.

"A lei, segundo tal fórmula, é a vontade da Nação expressa por seus representantes, e é _nesta
origem que ela busca sua força imperativa superior. Órgão de expressão·d~ vontade geral, o Parlamento não depende, por tal título, senão dessa
vontade." (Laferriere, Droit Constitutionnel. 1947,
p. 334.)
E, nessa nle_sma ordem de considerações, outro moderno jurista francês lobrigOu com absoluta.
lucidez o grande risc:o que existe, para os Estados
governados pelo slstema feder~tivo, na prátic:a do
princípio parlamentar da subordinação virtual da
Cõhsfitú.1ção à lei. D_iz ele: "Já tivemos ocasião
de observar - e nunca será demais inSíStir que no Estado federaL~. Constituição ocupa um
lugar muito mais importante do que no Estado
unitário... As violações f!O Estado unitário não
acarretam conseqüências tão graves quanto os
atenta.dps cqntra a ConsJ:ituição de LJID Estado
federaL Esta delimita as competênci:~s respectivas
dos órgãos federais e dos órgãos dos ~dos
Membros, e toda modificação constitucional
constitui, em definitivo,
rompimento de equilíbrio em favor de um desses poderes e em detrimento de outro" (Michel Mouskhéli, La Reforme

wn

de i'Êtat Fédéral in Annales du Drolt et des Scii:oce:; Jâlt4 1934, p. 257).

Na Itália, Santi-Romano faz considerações semelhantes. Apesar de o chamado Estatuto Albertino de 1848 se declarar "lei irrevogável e perpétua", e de ser considerado como uma lei sUperior
às otJtras, pela sua própria natureza de lei fUri.damental, foi ele muitas vezes modificado por leis
ordinárias; ("sono aramai malte !e dispozioni statutarie che_sono state modificare com leggi com uni'') (Diritto ConstituziolUIJi§;-c.tt. p. 308).

Por estas e outras razões ê que os fundadores
~a Federação republicana no Brasil, aqueles que

tiveram a ventura de realizar o coroamento politico
do permanente impulso histórico federalista,
compreenderam admiravelmente a necessidade
do estabelecimento de uma Constituição que fosse a lei básica, insuscetível de modificação, clara
ou implfdta, pelo Legislativo ordinário.
Sem esta garantia estaria esboroado todo_ o
sistema de defesa dos interesses es_taduais,_A administração dos Estados, no que ela tem de mais
vivo, de mals diretamente ligado às necessidades
populares. precisa estar entregue às autoridades
locais, que conhecem os problemas de perto, que
sabem os elementos com que podem contar. A
assistência federal é necessária sempre no sentido
complementar, financeiro e técnico, Mas esta ga~
rantia de que os brasileiros do Rio G~:ande ou

da Para(ba poderão governar-se de acordo çom
suas necessidades l_oc_ais decorrerá_ sempre da
supremacia da COnstituição Federa.rsobre o Congresso, que assegura os limites da ação parlamentar. E a· experiência de todos os povos parlame~ristas tem demonstradO que, entre ele_s, tal
supremacia é ilusória. Nós mesmos, no regime
àproxirriativó que ·uvembs no. Império, vimos a
situação de anarquia e penúria a que foram levádas as Províncias.
- Por isto-_ é que RUi Bárbosa escrevia, na sua
Plataforma, de 191 O:
-~·com o sistema federativo, úitic:ó adotáve1
riõ Brasil, não Se compadecem as fórmulas
parlaJTlentares. A ele, na Repóblica, se liga
_-éSS'ént:ialn1eirte o presldenc:ialismo, a cujos
-- ~ vtdóS Congeniais temos de buscar, pois, os
remédios nQs freios e contrapesos do mecan1smó, a brevidade na dura,Ção do poder su~
premo, a inelegibilidade do Presidente, _a lar~
- ·ga autoiiom1a dos- Estados, a posição oracu·
lar da justiça na aplicação cta lei e nas questões de constitucioilalidaçl.e" (Plataforma, cit
~
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Eis o que pensava, o que afirmava Rui Barbosa.
Fóram estas palavras pronunciadas logo depois
da:S -outras em que o grande jurista dizia mais
valer a instabilidade parlamentar do que a irresponsabilidade presidencial.
Os parlamentaristas citam muito esta óltima
sentença,_ mas se esquecem-de lhe ajuntar a con~
clusãõ, que é rigorosamente a transcrita acima,
e sen,- a qual a referida sentença fica boiando
no ar, investida de um valor próprio que nunca
teV_e. Rui fez um diagnósti<:o e indicou o ~:emédío,
esboçou uma crítiCa e formulou uma solução.
A solução, para ele, era a do regime que tinha
rundado, e por cujo aprimoramento sempre se
bateu. Para ele a Federação se impunha ao Brasil,
e_ pai-a esta Federação brasileira o presidencialismo era a:Solução única e natural.
Não nos esqüeÇamos de que o parlamentarfsmo é" um sistema de governo não somente
instável mas centralizador, e que a Federação é
uma-forma de organização- talvez não fixa, talvez, como pretendem muitos, evoluindo sempre
para o---'---~itarismo- mas, em todo caso, uma
~ etapa em que a organização s6do-polftica exige
estabilidade e descentralização.
·É_ a etapa em que os poderes se coordenam
mais do que se subordinam. Nesta etapa estamos
nós, incontestávelmente. Não há dúvida de que
o processo Centraliladq_r se faz, sentir, mas não
é naturalmente que ele se tem feito sentir, e sim
em virtude da polític:a artificial, imposta pelo fenômeno anormal da ditadura.
---Esse processo de centralização postiça tem
prejudicado, em muitos pontos, não a Federação,
que é uma fórmula. mas o povo, que é a realidade.
A centralização da ditadura aumentou consideravelmente a urbanização em detrimento da vida
ruraJ, empobrecendo os campos sem enriquecer
ãS Cidades; elevou enormemente a Qurocrada federal; montou, com os ineficazes institutos de asSistência social, bombas de sucção que aspiram
recursos de todo o país para engrandecer as cidades maiores, sem of~r~er _amparo_ seguro aos
traDãlhadores associados; determinOu um processo anárquico e oneroso_ de industrialização,
sem ter em çpnta. (falamÇ>S. em tese _e e_m_ geral)
as linhas diretoras da indústria pesada. nem mes.r:no ~s da produção,. mas tão-somente a expio-
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ração dos _lucros; em suma, colocou o pais na
seguinte situação: enquanto nos ESliiâos Unidos
a soma das arrecadações de, todo~ os municípios
supera a renda federal, no Brasil a mesma soma
não atinge três por cento do orçamento federal
ela receita. E~ a centr~Iização ditatorial.
Só Unlã pOlítica sábia de revigoramento da eConomia rural de restabeledmento dos recursos
dos estados' e municípios, poderá salvar o País
da ruína imanente contida na excessiva centralização.
A Con&tituição presidencialista de 1946, a mais
municipalista que temos tido, poderia favorecer
tal obra de reequilíbrio. Mas isso por meio de
um trabalho pertinaz de construção dos seus melhores dispositivos e nunca por meio de uma reforma que vai desconjuntar completamente o sis~
tema_ adotado, mercê da alteração c:__ompleta das
bases governativa-S-.
Resumindo: o federalismo brasileiro, como 6
americano, não teve bases étnicaS ou religiosas,
coroo os de certos~ l;:staçi.os da EYTOpa: foi um
federalismo geográfico, econômico, administra~
tivo e liberal. Sua soliição --nossa hiStõifa Q de~
monstra- foi a República presidencial. A adoção
do parlamentarismo integral, como quer a emen·
da, desde o plano federal ao municipal, viria au~
mentar a centralização, tirar cada vez mais a força
dos governos locais, estaduais e municipaiS, en·
tregando-a à direção naciOnal dos partidos; facilitar, num meio atrasado como o nosso, a opressão
política das facções rivais wnas sbbre as oUtras,
e introduzir um elemento de imprevisível dificuldade e compreensão nas administrações locaJs.
Não compreendemos meSmO Como tal contradição poderia fundonar. Ou a F~deração desapareceria, com os _resultado~ nefastos para o interior,
que conhecemos no unitarismo do Império,_ e no
unitarismo da ditadura•. ou o parlamentariSmo é
que seria uma experiênCia frustrada. mais uma,
o que seria aconselhável no momento del_icado
em que vivemos.
Eis por que os países federais que adotam o
parlamentarismo nada têm a ver com o federalismo brasileiro. Eis por que O r:naior constitucionalista e um dos maiores estadistas do Brasil,
Rui Barbosa, tendo em vista o caso brasileiro,
negou redondamente a possibilidade da combinação, entre nós, do parlamentarismo com a F eôeração. Para terminar com este capítulo, salientaremos
ainda que a tendênc!á ~ invencrvei do parlamentariSmo--pãra ã ·centralização está-patente na própria emenda.
Com eJeitQ, a Constituiç~_o p_residenciaJista de
1946 não colocou, entre os princípios conStitucionais a serem obseNados pelos Estados, o Governo presidencial. O Sr. Nestor Massenª-_(A Organização Constitucional dos Estados Fec/erados,
194 7) e o pr6pJio Sr. Raul Pilla (Sistema Parlamentar nos Estados, 1947) foram de opinião que

os estados-membros poderiam, em face da atual
Constituição, adotar o sistema parlamentar de Governo.
Interpretação talvez excessiva, mas que condiz
com o liberalismo natural do sistema descentralizado, que.tradicionalrrient_e limita. o poder central
pelaS 'franQUias estaduais. Já o Sr. Raul Pilla no
entanto, considerou necessário forçar _a adoção
dQ _si:Stema parlamentar em todos os estados, cQ..
mo princípio constitucional (letra a da emenda).
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que o sistema só funciona com a ·ínvencíVel

força centrípeta, que mata a Federação.
E convém lembrar, como fecho deste capítulo,
a grave advertência do jurista insigne que foi Wocr

drowWilson:
"A questão das relações dos Estados com
o Governo Federal é o problema crucial do

nosso sistema constitucional." (Wilson,
Constítutional Goveiiiment ih the Gnited States, !908, p. 173.)

3. O controle da constitucionalidade das leis
- A supremacia da Constituição sobre as leis
ordinárias é assunto que independe dos sistemas
de Governo. Podem admitir esta superlegalidade

constitucional os países unitários ou federais, monárquicos ou republicanos, parlamentaristas ou

presidencialistas. Mas uma conseqüência é forçada: desde que se admita o principio da supremacia da Constituição, surge o -Problema do controle da constituciona!idade das leis. Este controle,
como bem deftniu Leon Duguit. exprime "a garantia do respeito do legislador pelo direito''. (Droit
Constit.utionnel, cit. v.IIJ,-p. 714.)
Muito se tem escrito sobre este problema fundamental do Direito Constitucional, sobre a maneira pela qual ele se apresenta, os elementos
em que se decompõe, as soluções cabíveis e mais
eficientes.
Para os fins limitados deste trabalho, deveremos considerá-lo somente_ no aspecto das suas
relações com o sístema governativo vigente, parlamentarismo e presidencialismo, e no êxito maior
ou menor das soluções peculiares a cada um
dos sistemas referidos.
A experiência tem demonstrado o seguinte: os
governos presidencialistas tendem para adotar o
controle jurisdicional da _constitucionalidad_e das
leis; os sistemas parlamentaristas tendem para
repeli-lo.
Os fundamentos das duas posições são conhecidos.
O assunto envolve dois aSPectos, um jurídico,
outro político. O reconhecimento da hzirmonia
ou desarmonia entre a lei ordinária e a Constituição é um problema de técnica juridlca. E é
considerando este aspecto como predominante,
que os regimes presidenciais, mais juridlcos que
políticos, entregam o controle das leis ao Poder
Judiciário. Mas, por· outro lado, a limitação do
Poder Legislativo envolve, fatalmente, um problema político relevante. E é na convicção de que
esse aspecto político é o mais importante, que
os governos parlamentaristas adotam solução ou antes, simulacros de soluções - _que retiram
do Judiciário o exame da questão.
O presidencialismo, regime jurídico por excelência, coloca a _Constituição juridicamente acima
das leis e incumbe a um corpo de juristas o trabalho de solver os conflitos entre uma e outra. O
parlamentarismo, regime por excelência político,
dificilmente aceita a supremacia constltudonal,
em face do poder político (v. supra, n~ 2), e retira,
logicamente, do meio juridico, o exame da ques~
tão. Essa é a síntese da situação.

Do ponto de vista da doutnna democrática, as
duas soluções são aceitáveis. O sistema parlamentar é baseado, como lembra um modema
jurista italiano ao escrever sobre o assunto, naquela "tradicional confiança otimista nos órgãos legislativos representativos, os quais, como expressão
da vontade popular, nunca poderiam privar o povo

\

\~

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
das liberdades inscritas na Constituição". (Carla
.Careti, Diritto Constituziohale Italiano, 1948, p.
284.)
Mas as liberdades não são somente as políticas,
porque estas, quando manejadas pelas assembléias políticas, podem levar de fato à opressão
contra os direitos essenciais e imutáveis da pessoa
humana, do homem considerado como ser colocà"do acima das contingên-cias pOlíticas, cuja natureza possui traços espirituais permanentes que
devem ser preservados. (Coste--Florest, Les ProblemesFondamentauxduDroit., 1946,-PP.59-60.)
E é considerando a importânda desSes direitos
humanos não políticos, que se antepõem muitas
vezes ao Estado, que o presidencialismo entregou
a guarda da Constituição ao Poder Judiciário, que
não deve ser político. (Lúcio Bittencout, O Con·
trole Jurisdicional da ConStitucionalidade das
Leis, f949, p. 22:)
·
Em outras palavras, para o parlamentarismo,
a liberdade marcante da democracia é a política,
e sua trincheira o_ Parlamento. Para o presidencialismo a liberdade marcante é jurídica e sua
trincheira, o Judiciário.
Daí a divergência clássica nas soluções para
o controle da constitucionalidade das leis. O sistema presidencial opta por um órgão jurisdicional;
o sistema parlamentar por um órQão político.
Vejamos a solução parlamentai-. Eia é nenhuma, diz Lafeniere. São estas as suas palavras:
"Si I'on ne veut pas que Ie superiorité de la Collstitution reste a l'état d'affirmation platonique, il faut
qu'une autorité, indépendante du Parlament, puisse vé:rifier la constitutionnalité des lois et sanctiormer l'invaliçüté juridique de celles qui seront reconues contraires à la Constitution. Prob!eme singua
Jierementé delicat, ainsi que Ie prouvent, etla variété des solutions qu'il a reçues et aussi !e fáis que,
dans nombre de. pays, em France notamment,
ü n'en a reçu aucune." (Op. cll, ps. 309-310.)
COmO Se sabe, á.té-8 vigência da atual ConstituiçãO fiãnce-sa o Judlciádo foi multas vezes ínvocado para declarar a inconstitucionalidade de leis,
tendo sempre se escusado, com o fundamento
de que os atas realizados pelo Poder Legislativo
exprimiam a soberania nacional e escapavam à
apreciação do Judiciário. São numerosos os julgamentos nesse sentido, durante mais de um século, proferidos por diferentes Cortes judiciárias.
O primeirO é da- Corte de Cassação, em 1830,
e o último- da Alta Corte de Justiça, em 1945,
no processo do Marechal Petain. (Lafeniere, op.

cit: pp. 332'333:) :-
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A influência da autolimitação do Poder Legislativo tomou~se, entretanto, patente em FranÇa
e a Constituição de 1946 entendeu de resolver
a questão do controle da legalidade dos atas daquele Poder por meio de um mecanismo compli·
cada, o chamado Comitê Constitucional.
· Os arts. 91.,- 92 e 93 da Constituição regulam
o funcionamento desse Comitê. :t: ele presidido
pelo Presidente da República e compreende o
Presidente da Assembléia Nacional, o Presidente
do Conselho da República (Senado), sete membros da Assembléia e três do Conselho.
O trabalho do Coriiité Se cinge a declarar se
a lei aprovada pressupõe unia revisão da Constituição ('~SLip.j>ose une iéViSion de la Constitution",
art 91 ). A consulta é feita conjuntamente pelos
Presidentes da Repúblfca e do Conselho da República (Senado). Nenhuma outra autoridade, e,
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com maioria de razâo, nenhum particU:far pOOe
provocar a aÇào do Comitê suscitando a inconstitucionalidade de uma lei. PriricípiO ·acofde com
o que acima lembramos, a propósito da diferença
de noção de democracia política e democracía
jurfdlca, e do abandono em que ficam, na primeira, os direitos individuais.
Feita a consulta, o Comitê examina a lei, mas
a sua competência se limita a devolvê-la à Assembléia com a declaração de inconstitucionalidade.
A Assembléia, entretanto, pode manter a lei, com
.:n:·eserva de que tal manutenção implica refonna
da Constituição, na forma prevista (art. 53}: · ·
Esse- mecanismo, ã- Un1 tempo-COmplicado e
impotente, po1s, afinal, não mantém a supremacia
constitucional, foi severa e justamente criticado
pOr Laferriere, no seguinte trechO;
"A ConstitUição de 1946_ afastOu- ã soluçãO clijc! experiência parece bem demonstar
ser a única efetiva, isto é, o controle judiciário.
Ela entregou, não propriamente o controle,
mas a constatação até certo ponto doutrinária da inconstitucionalidade das leis a um
órgão que, se não é diretamente político, é
uma emanação do Parlamento, e instituiu
um sistema cujo resultado não é a anulação
da lei reconhecidamente contrária à Constituição, mas qUe pode chegar à revisão da
própria Constituição, para colocá-Ia de acordo coma lei que a infringiu''. (op. cil p. 951.)
Onde a superioridade da Lei Magna? Onde a
garantia dos direitos? Onde a estabüidade da ordem jurídica, assim entregue aos caprichos das
flutuações políticas?
E ésta solução impOSta- peta trãdição parlamentarista (desde a primeira Constituição francesa,
do ano Vlll que Sieyes já tinha imaginad9 uma
espécie de tribunal constitucional)- é tanto mais
lamentável quanto há vários anos a doutrina francesa vinha se esforçando no sentido de encontrar
uma saída para estabelecer o controle judiciário
çio_s atas do Poder Legislativo, ou melhor, no sentidO da luta contra o qtie doiS juristas emirientes,
Barthelemy e Duez, chamaram com propriedade
''a oPressão partamenta:i".-(Duez, Le Controle Judsdictionnel de la Constitutionna/ité des Lois en
France, ln .Me/anges, Maurice Haurioa,) 1929, p.

2!3 e ss.)
Ficaram inúteis as opiniões de homens como
Hauriou e Duguit, sendo que este, que era col)trário ao controle judicial. tomou-se depois seu
ardoroso partidário. Mas a verdade é que o regtme
parlamentar não aceita o controle porque, no fundo e na verdade, não aceita a superiorida-de efetiva
da Constítuís:ão sobre as demais leis. FQi_Q que
acima recordamos, apoiadOs na prática política
e na opinião dos juristas dos países de governo
parlamentar.
A Constituição de Weimar determinava (art. 13)
uma sorte de controle jurisdicional, mas_ extremamente precário. Em prini.eiro lugar ele só se exercia nos casos de conflito entre lei provincial e
lei do Reich, Em seguida, em caso de dúvida
ou divergência, a questão só podia ser levantada
perante a jurisdição pela "autoridade central com~
petente" do Reich ou da Provinda. Vê-se sempre
a tendência de levar o assunto para o campo
político, com esquecimento da defesa jurídica do
cidadão.Outra Constituição democráticoMparlamentar
surgida entre as duas guerras, a espanhola, procurou igualmente adaptar solução presidencialista
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ao sistema que adotara. Mas_com insucesso igu~
ao alemão,_ e proveniente da mesma causa que
era a precariedade da Federação-. Çriou wn Tribunal de Garantias Constitucionais, órgão hlbrido,
de carâter político e não judiciárjo e que, portantq,

não conduzia -o problema para o campo, onde
a solução foi realmente encontrada no dizer insuspeito de Laferriere ou de Kel.se:n. _ ~ ··-- ___ -· ___ _
OTribunal de Garantias Constitucionais deVia
ser constituído por um membro eleito pelo Parlãmento, pelo Presidente do Conselho Consultivo
da Repúbüca, pelo Presidente do Tnbunal de Con-

tas, por dois deputados, por um representante
eleito por cada Província e finalmente por dois
membros do Instituto de Atf.togados e quatro professores. de direito.
_
.
Como s_e vê, uma máquina numerosa, desorganizada e absurda, sem nenhum caráter judiciário.
Por isso mesmo um dos melho(es constitucionalistas da Espanha, Alfredo Posad<1, fez as maiores reservas_. ao novo org<lnismo. _Ele sustentava
(e propõe na Constituinte) que o TtibuQal de Garantias deveria ser um órgão técnico, puramente
judiciário, segundo o mode1o americano, e consti·
tuído dentro dq próprio Supremo Tnõunal de Justiça. As suas previsões sobre o funcionamento
do órgão criado eram pessimistas, e, se a revolução fascista não tivesse sobrevindo, seriam sem
dúvida confirmadas pelos fatos. (Posada, La Nouvelle Constitution Espagnola, 1932, p. 211 e ss.)
A nova CoilStituiçáo italiana, de 19 de janeiro
de 1948, procurou dar uma solução antiparlamentar ao problema, isto é, diininuiu o princípio
da soberania do Legislativo com a criação de uma
Corte Constitucional judiciária. Este contt'9le
constitucional exercido por esta Corte não tem
o alcance nem a vigor do insti_tuíd_o pela tradição
presidencialista àmericana.
Cóm efé1to, Só ·excepcionalmente a legitimidade de uma lei pode ser suscitada por um particular. A regra é que o seja pelo Govenio geral,
ou pelo Governo de uma das regiões d_a República, isto é, por pessoas de Direito Público. (Cê:
reti, Dlritto Constituzionale, cit. p. 288). Em todo caso, convém acentuar como os países com a experiência parlamentar da Itália consideram necessário imitar uma das mais caracterfsticas instituições do sist~a presidencial.
Sobre o sucesso da ~mpreitada é que temos
as maiores dúvidas, conforme m~lhor explicare~
mos abaixo.
Não é provável e a nÓsso vei=--[iãO é. mesmo
possível - que se consiga e$beleç~r !)a Itália,
como em nenhum outro pais de regime parlamentar, o controle jurisdicional efetivo sobre a
constitucionalidade das leis.
Encontramos um ex~mplo intere-Ssãilte·desta
impossibüidade nos casos cto Canadá~ da Austrália. Nestes países, conforme lembramos no capítu1o anterior, existe a forma de Governo federativo.
embora o parlamentarismo tenha introduzido no
sistema federal o aspecto habitual das Federações
européias, afastando-o do molde americano, que
é o nosso. Pois bem, no caso do controle da
constitucionalidade das leis, igual adaptação se
tomou necessária. O controle é tão incompleto
quanto a Federação. É o que nos diz, escrevendo
sobre .a Austrália e o Canadá, um dos maiores
especialistas no assunto, o professor Edouard
Lambert, cujo livro sobre o controle das leis pelo
Judiciário, nos Estados (Le Gouvemement des
Juges), é clássico. Esclarece ele; "Este método
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de proteção dos direitos individuailõ n~C;l_§e aclimatou em _nenhumã- outra parte do mundo anglosaxão, nem mesmo nos Domínios australiano e
canadense, gue :conh~cem bem o cOntrole da
cons_titucionalidade das leis, mas limitado à repartiçãO das competêndas entre os órgãos federais
e _os dos Estados,_ ou d,as Províncias" (Lambert
La LITnitafiOriâfTPouvoú, in EiJC'jçjgpédie Fran;çarse;-V:1ó~ Etat MõCfeffie, p." 10-63-6).
É IrreversíVel o processo lógico do parlamentarismo. Nele a Federação é aparente, como aparente o J)_M_rtdpio jurídico desta, que é a supremacia da ConStituiçãO Federar Os ratos e os melhores autores o demonstram.
Tendo passado, assim, resumidamente, em revista, o problema do controle da constitucionalidade das-leis tal como se oferece nos países
parlamentaristas, veremos. ainda mais resumidamente {porque este aspecto da questão é do mais
íntimO~Cõnhecimento do leitor brasileiro), -como
foi ele resolvido na tradição presidencialista do
no~so pãíS.
t. ·sabiciQ que o princípio dÕ controle jurisd.ic:íonal não se encontra expresso na Constituição
do_s..Estados Unidos. Foi ele introduzido no Direito
Constitu<;iona1 através de uma interpretação constr_yü_va Qe Marsh(!U, na sua famosa sentença proferida no caso Marbury v. Madison (1803) na qual
o princíPio foi assentado para sempre,~ em frases
coroo esta: "Certainly_all those who ha\o'e framed
written ç-onStitutions contemplate thEim as forminQ the fundamental and paramount law of the
Naüon; ana-<::onsequently the theory of every
subch govemment must be that an_ act of the
legislative "replignant tO the Contiti.rtion is void"
(Mªúr~f,- Cases of CcinStitutional LaW. 1941, p.
8).

.

.

- -

-

..

Mas -esse princfpio, eXtraído do conteúdo implícitO da-Côrisi:in.!iÇãO, passou a ser uma ·das pedras
angulares da organização política norte-americana, tendo tido parte considerável no trabalho ~rn
precedentes na história do mundo, que foi a transfõnriaÇâõ;-em mt:':nos de dois séc:u.los de _uma
ConfederãÇão de J)e'quenas comunidades aglicolas na mais poderosa nação @e a· humanidade
já conheceu. E isso sern o a_bandono das instituições desde o início adqtadas.
No 8-ràSII-Impérlo não existia o controle ao Judiciário sobre as leis. Co"mO demonstra Levi Carneiro, a Constituição de 1824 não foi favorável
à magistratura. Negou-lhe algumas gaiantiãS es~
5e0ciais,já entãO -asseguradas entre outros povos,
~criando embOra o Supremo TiibUnal de Justiça,
não lhe conferiu o direito de decidir sobre conflitos
_entre_ outras instâncias judiciárias, mas nunca o
· direito, de lin_'litar a açâo do Legislativo. (FederahSiriO-_e Jiidiclarismo,_I930, p. 221 e ss~; d. Lúcio
Bittencourt, O Controle Jurisdicional, cit. ps.
27-28).

.

..

. O controle do Legislativo era exercido, como
nos parses pa~a_!neittares, de cuja 'forma se aproximava o Império, pela própria Assembléia e pelo
Poder Moderador.
V'mda a Rep-6blicá federativa, a Constituição de
1"8-91 levou mais l_onge d6 que a de qualquer
outro pa[s "esse poder incomparável" - como
õ chamou Rui Barbosa, -do Judiciário, em qu·atquer das_ suas instâncias discutir a constitucio~ãildade daS Jeots, e a sua aplicação, segundo esse
clj__~rio. Era o espíritojurfdic:o do presjd€:ncialismo
predominando francamente, levado ao mais alto
g}'~u:. ·~
- - -----. -

Quinta-feira 3

1783

Em 1937, a Carta ditatorial, centralizadora__ e
caudilhesca, -erifrãqueceu o princípio tradicional,
permitindo a ·revisão da decisão do Judiciário CO!Jliniciativa do Presidente da_ República, apoiado por
um- chaníad(:)' Pàflàínenki
de f~to su_bm.isso.
ASsim como nos sistemas parlamentares ã Constitt.i(ção se anula ante o Parlamento, nas ditaduras
era-se 'anula ante o Ditador, fonte de toda lei. _.
A ConstituiçãO-de J~46:·vj:,lt0i.l""a6 priÕ.cípiO:í_radicional ao dedarar a competência do Supremo
Tribunal Federal para "julgar em recurso _extraordinário as causas deddidas em única ou ú1tima
instância por outros tribunais ou juízes, quando
Se queStionar sobre_ a validade da lei federal_ em
face desta Constituição, e a decisão recorrida negar aplicação à lei impugnada". (art. 101, n. m,
letra b).
Chegamos agora ao ponto de aplicar todas es~
tas considerações à p~ojetada emenda parlamen~
tarista.
_.
·~· ·- -·-·_
A Einendá n~ -4 não alterá eni mida o- Poder
Judiciá.rio, previsto na COI1Stituição vigente, como
também em nada restringe as sÚas dtribuições,
deixari.do íntegras inclusiv_? as de natureza política,
tal como a importantíssima abibuiçáo de exerCeio oontrole da constib.,iciqnéllldade dàs leis.
Nessas condições, quer-nos. parecer que a
emenda estabeleceu, no que concerne ao f_uncio-_
namento dos poderes, uma contradição insolúvel,
que é a incoercível predominância do Legislativo
no regime parlamentar, predominância que corresponde à falta de supremacia da Constituição,
coexiS.tindq CQID a_spberania funcional doJudiciário, peculiãr-ào pfesidenciaiismo federalista, e que
decorre. da obe9iêl!cia efetiva à Constituição federal.
Em qualquer organização do EstadQ a palavra
final do ponto de vistajuridico,_como bem lembra
Hauriou, fica pertencendo a um dos poderes. O
que nunca se pode admitir é qu__e a Constituição
estabeleça dois pode~es-ch~ve, ao mesmo tempo.
E é o que faz a emenda. Nem ao menos criou
S!imulacros de tribunais, de fato submetidos às
injunçõeS pOlíticas, C:omo na França e na Espa:
nha, expediente que, mantenâo a fonna do controle jurisdicional, alterar~_lhe-ia a substância, permitindo o convívio com ·o parlamentarismo. Não.
A emenda conservou o próprio Poder Judiciário
puro, técnico, jurídico, manteve-lhe integralmente
as majestáticas e exclusivas atribuições de natureza_p-olltica, mas, ao mesmo tempg,_.enveredou
por um regime político que só funciona quando
o Poder Legislativo se toma absorvente, e só formalmente admite limitações à sua soberania.
Como resolver a contradição? A nosso ver ela
não será resolvida, ela é insolúvel, porque a emenda fará da Constituição uma espécie de centa!.!fo
ou de sereia, um ser misto e impossível, metade
gente, metade bicho.
A inadvertência da emenda, a nosso ver, neste
passo é não ter percebido que a contradição não
é puramente formal: é profunda, substancial, irremovível.
Provém do estabelecimento de um regime governatiVo que se apóia ao mesmo tempo no predomínio do poder póbllco e no· predomínio do
poder jurídico e, do ponto de vista téçnico, no
predomíniO- da C:oristitu~ção e no_ predoinínio da
ieCofd.lnária. Estamos sinceramente convencidos
de qUe- isto é inviávef;e que, na prática, 8 ~ntativa
nos levará ou ao essmagamento de um poder
pelo outrO, OU; O que é 11J.3is provável, ãci -choque

a-ere
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anárquico entre eles, com a destruição de ambos,
e das instituições, por terceira força que vise a

implantar a ordem.
Para n6s a contradição -

parlamentarismo e

Judiciário político equivale a esta outra

contra~

dição - supremacia da COnstituição e supremacia da lei ordinária, e decorrem ambas da contra-

dição - parlamentarismo e Federação.
São todas insolúveis. Pelo _menos nas_ condJ.:.
ções atuais do Brasil, que são as que nos compete

observar e levar em cons.ider_ação.
Terminamos aqui o que nos pareceu útil salien-

tar a propósito da emenda nas suas relações com
as instituições politicas nacionais. Examinê-mola, agora, tendo em vista certos aspectos gerais
da ciência política contemporânea, que também

interessam ao Brasil.
V-A EMENDA E i\LGUNS DADOS DA POÚllCA CONTEMPORÂNEA

1.?0s SistemCJS de Governo e 8s DitadurasNão é de hoje que se formulam, na tribuna do
orador, na cátedra do professor ou no livro do
escritor, críticas tanto ao sistema parlamentar
quanto ao presidencial. Insistir nos fundamentos
de ordem mosófica ou --doutrinária, em que se
apóiam partidários e adversárfos de um e de outro
sistema, seria esforço inútil a um estudo ligeiro
como o presente, e s6 compreensivel, em trabalho
didático.
Sendo limitado o assunto, apesar de complexo,
as criticas podem, afmal, ser agrupadas em grandes correntes, pois que, com variações de circunstância, repetem-se em geral. Diz-se que o presidencialismo tende para o desportismo do poder
pessoal, o parlamentarismo para a tirania do poder coletivo; que o presidencialismo facilita o esmagamento das liberdades políticas, o parlamentarismo o aniquilamento dos direitos individuais;
que o presidencialismo conduz a uma espécie
de disperção opressiva. o parlamentarismo a uma
sorte de concentração anárquica; que o presidencialismo terrnina na irresponsabilidade, o parlamentarismo na instabilidade. Diz-se isto e muita
coisa mais, que seria fatigante rememorar, e que
enche as páginas de bons e maus_ livros, desde
o século passado.
Orna crítica, no entanto, que repetidamente é
feita ao presidencialismo brasileiro precisa ser um
pouco mais de perto considerada aqui. Os nossos
patrícios parlamentaristas, quase que invariavelmente, ....... e é com freqüêncla que este argumento
vem à pena e aos lábios do honrado Sr. Raul!
Pilla,- insistem em que o presidencialismo, entre
nós, é o caminho da ditadura, isto é, da subversão
da legitimidade política em proveito do poder de
wnhomem.
São os vícios inerentes ao presidencialismo,
sustenta-se, que produziram a ditadura de Floriano, as semlditaduras' de outros presidentes para
desfechar na longa ditadura do Estado Novo.
Ora, a verdade histórica é que também aqui
a crítica, aliás justa, feita ao presidencialismo, se
equilibra com a crítica, não menos justa, que se
pode fazer ao parlamentarismo.
Os dois povos que são o modelo clássico dos
do!s sistemas, o inglês e o norte-americano, em
virtude de circunstâncias hist6ricas especiais, de
natureza econômica, religiosa, racial e cultural,
tiveram o privilégio de fazer evoluir os dols regimes, através de um engenhoso e lento processo
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transformativo, no qual as instituições respectivas
foram encontrãndo o segredo do próprio funcionamento, e isto sem nada que se assemelhasse
às crises ditatoriais sofridas pelos outros povos.
Mas esse processo de desenvolvimento pacifico
se verificou somente, como é mais do que notório,
naqueles dois povos. To dos os demais sofreram
experiêTtcias ditatoriais~ porque a ditadura velha
como a civilização é uma etapa dificilmente evitável em certos momentos. Mais ainda: é de toda
justiça salierltar-se que as mais tremendas ditaduras modernas se criaram precisamente no ambiente de decomp-osição dos sistemas parlamentares, quando os povos não se achavam preparados para ele. Negar ou sequer discutir isso é
enfrentar a mais ofuscante evidência das evidências.
CrOnologicamente ·a primeira delas é o fascismo .ltaliano~ _Eoi_s bern, a atmosfera de desagregaçã_o do parlamentarismo que precedeu à ditadura na Itália já tinha sido observada muitos anos
antes e fixada, coril lúcida precisão, nas seguintes
páginas:
"Na Itália não existem partidos; somente grupos... COmo não existem partidos com programas
definidos ... seguem-se que cada deputado tem
suas idéias particulares em matéria de impostos,
de ensino, de reforrnas internas ou de política
estrangeira... Daí resultam agrupamentos inesperados_e estranhas surpresas de votação, conforrne
as questões discutidas. Um gabinete não está
nunca confiante na sua maioria... Cada dia ele
deve trabalhar para manter seus partidários unidos por meio de transações, concessões e combinações... A Câmara é areia móvel onde nenhwna
administração sólida pode assentar. Daí as crises
ministeriais freqüentes, mais crises do que anos,
desde a existência do Reino". (De Leveleye, Le
Oouvemement dans la Démocratie, 1896, v. II,
ps. 96-97).
Essa situação de febril anarquia foi que prepa~
rou a Itália e a Europa para o fascismo. Atares
e testemunhas importantes do drama italiano são
os ~ftiiilel.ros a recOnhecê-lo.
O Conde Sforza, liberal, em livro escrito entre
as duas guerras, acentua o erro de se ter confundido o fracasso parlamentar corri o friicasso da
democracia, e as conseqüências q'ue teve o descrédito do Parlamento na aceitação resignada do
fascismo pelos italianos. (Gouvemement dahs la
Démocraüe, 1896. v. //, ps. 96-97}.
O socialista Rossi descreve o que foi a luta
confusa dos partidos após a guerra e como influiu
ela Da Crise do_Estado, de cujo torvelinho emergiu
dominadoramente o fascismo. (A Rossi, La naissance du Fascfsme, 1938).
Porém nenhum escritor do nosso cpnheciruentõ- deScreveu melhor a lutei- dos partidos dentro
do Parlamento italiano do que Giacomo Perticone.
A falta de correspondência entre o povo e os partidos, a luta estén1 destes uns contra os outros,
a ausên-cia de programas, o personalismo das
orientações, e fmalmente a terrível desmoralizaÇão em que caiu o Parlamento graças aos vfdos
do sistema, tal é o panorama que nos pinta, com
minúcia __e_-vigor, aquele jurista. E a Condenação
final, lançada sobre as novas ruínas deixadas pelo
fciJSCismo, é Cheia de advertências: ~'Resta o nosso
drama interno, que se resume na derrocada espaventosa que arruinou o país, culpado e não culpa-
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do pela aventura. Culpados são os grupos e os
partidos polítiCOs que tinham a tarefa histórica
de defender o Estado democrático e reforçar o
Executivo". (PerticOne, Gruppi e Partiti nella Wta
Pubblica Italiana, 1946, ps. 281-282 e passim.).
E, finalmente, o próprio Mussolini, em declarações pessoais ao escritor alemão Emil Ludwig,
simboliza na luta contra o Parlamerlto a causa
do seu partido, e considera que a decisão do
povo foi, não contra determinada política externa
ou interna, mas contra o Pariãmento. Diz ele:
'Wir feiem den 24 Mai, an dem de Krieg
begann, nicht ais triumph uber den Besiegten. Das zeigt ihnen meine ganze poUtische
Haltung. Wir halten diesen Entschluss fur eine revolutionares Datum: damals hat das
Volk gegem den Wi//en der Parlamentarier
entschieden, Damit begann die Faschistiche
Revofuüon·:- (Ludwig, Mussolinis Gespraeche, 1932, p. 147).

(Festejamos o 24 de Maio, dia do início da
guerra, não como um triunfo sobre os vencidos.
Isso lhe mostra toda a minha atitude política. Nós
consideramos esse acontecimento como wna
data. revolucionária: então_o povo decidiu-se contra o parlamentarismo. Com ela começou a revolução fascista).
Na A1emailha o processo foi absolutamente
idêntico: parlamentarismo imperfeito _(não_ pelas
mesmas razões da (tá1ia, isto é, falta de elevação
cultural do povo, mas por outra, ou seja, a tradição
autoritária), impotência do Estado, vitória da ditadura.
Gm dos melhores constitucionalistas alemães
modernos, hoje professor nos Estados Unidos,
rela._ta. ao vivo a ascensão de Hitler.
"Ele percebeu que o pOder pÕlítico não pode
ser conquistado por métodos revolucionários se
o exército e a polícia permanecem fiéis ao Governo legal. O poder político só pode ser atingido
pelos votos e os métodos legais (Karl Loewens-

teln, flitler's Germany,

1940~P·

3).

Estes "métodos legais" seriam oferecidos pela
corrupção parlamentarista. Eis um decisivo esclarecimento a respeito, retirado ao texto da própria
sentença que condenou os grandes criminosos
alemães de guerra:
"O partido (nazi) procurou ganhar o apoio
pol_íticc;> do povo alemão e participar das Eileições para o Reichstag e os Lantage. Ao mesmo tempo os dirigentes nazistas não procuravam dissimular o fato _de que, envolvendo-se na vida política alemã, o seu único
objetivo (son seul but) era destruir a estru~
tura democrática da República de Weimar
e substituí-la por wn regime totalitário nacional-socialista, que~- os colocaria em situação
de executar sua política sem oposição". (Jugement rendu par /e Tn'buna/ MUitaire lnternalionol, 1946, p.~ 6.)

Era o suicídio da democracia através do fracas~
so parlamentar. Mas também Hitler, como Mussolin~ se encarrega de dizer que o parlamentarismo
foi ao mesmo tempo a vítima e o instrumento
da sua vitória. Descrevendo o que fora a organização do Comitê Diretor do seu partido, acentua:
"Dieser-Ausschus verkorperte, so Komisch es war, eigentllch das was die Bewe-
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(medida cuja inoportunidade jã acentuamos no
inkfo deste parecer), enfraquecendo o Poder Ex~
cutivo, lançando a confusão e a desordem inevi~
vels pelas contradições na estrutura e no funcionamento dos poderes que também indicamos
ja, aquilo que o movime!ltQ procurava c~mbater
noS! capítulos anteriores, estaremos, na nossa humais violentamente, isto é, o parlamentansmo.)
milde opinião, fazendo aquilo de que os parlamenPara terminar caril este ponto, vejamos rapidaw
taristas tanto acu_sam o regime presidencial: estamente o que se passou na Espanha.
remos abrindo o caminho à ditadura da espada,
O jurista que presidiu a comis~o-12~~amentar
que é a forma tradicionaJ de ditadura no B(;as._il ••
que elaborou o projeto de ConstiWJçao fornece
2. Os sistemas de governo e o poder pessoal
a respeito um depoimento decisivo num livro em
--Tanto o_ presidencialismo quanto o parlamenque analisa as causas da ditadura de Franco. Em
tarismo têm funcionado melhor nos países que
capítulo denominado A debilidade do Poder Exeadotam o prOCesso eleitoral por voto majoritário.
cutivo, es_creve;
-Isso não será, somente;, resultado da maneira de
se fa-zerem as eleições, m;;tS, també7J1, conseqüên"Acabava de sair a Espanha de uma ditacia da íildole de certos poVos. A verdade é que
dura, na qual o Parlamento não funcionava
índole do povo e processo eleitoral leY~ o~
e as liberdades individuais sofreram prolongado colapso. Erã: fatal que o povo e seus ~q_O_S_gnid_Q.$_ e a Inglaterra ao quadro blpartidário (estamos falando em tese, porque este quarepresentantes entron~ssem wn regime de
dro não é rígido, sofre variações), que facilita enoramplo liberalismo e de larga vida parlamenmemente o funcionamento, tanto do sistema pretar... Mas desse empenho efetivo surgiram
sidencial quanto do parlamentar. O Parlamento
conseqüências muitO graves· para o porvir
inglês, o Congresso americano, são bipartidários
republicano. A mais importante foi o caráter
nas épocas normais. Só_ço_ohecem alterações
de excessivo parlamentarismo e de liberdade
ness_e guadro (coligações, terceiros partidos), em
política extrema da Carta Fundamental.
1einp0 de crise.
. _. ·
_ .
Composta· a Constifuiilfe âe parlamentares,
O sistema proporcional, logicamente e sabJdanão era de estranhar que cufdassem antes
_merite;- Cõhduz à multiplicação dos partidos. __
de tudo do seu oficio."
verdade que, em alguns países como a ~ranç-a
E, adiante. o auto_r ajunta esta observação que
de antes da última guerra, tal sistema n1;1o era
parece muito aplicável ao Brasil: "O corpo da
o adotado e a pluralidade partidária era habitual.
nova Espanha era demasiado pueril para vesti~lo
Ma$ não é menos exato que a representação prode adulto. (Jimenez de Asúa, La Cc?n!!_!!_tutlóiJ âe
porc-iOnal conduz sempre a~ r~su~tado acima re~e
la Democrada Espaiio/a, pp. 72, 73, e 75.)
rido. Atualmente, com a VIgenc1a da proporciOSalvador de Madariaga, no seu notáveJ livro sonalidade, a Assembléia Nacional francesa Combre a Espanha, confirma inteiramente essas oj;)põe-se_de_representantt::~ de 12 partidos diversos
servações, indicando como uma das causas do
cujas bancadas (groupes) vão desde 166 memfracasso da Constituição e da derrota da Repúbros comunistas, 162 repL]bHcanos populares
blfca: o preconCeito parlamentarista contra o Po(MRP), 102 socialista, até um número diminuto,
der Executivo, ó enfraquecimento absurdo deste
como os 6 republicanos camponeses, os 5 mue a sua impotência diante da desordem parlaçulmanos, ou os 5 algerianos._ (Paul Marab~to,
mentar. (Madariaga, Espana, 1942, pp. 465 e ss.)
Les Partis Politiques et Jes Mouveme'!ts Soaaux
O parlamentarismo, impotente para combater
sous la N e République, 1948, p. 261.)
o seu mortal opositor, abria-lhe, mais uma vez,
Na Itália os partidos tinham sido dissolvidos
as portas da cidade.
_
pelo fascismo desde 1926. Em 1942 passaram
Cremos que os exemplos lembrados_ bastam
a se organizar ou se reorganizar clandestinamenpara que cheguemos, neste particular, às nossas
te. Na ocasião das primefras eleições os partidos
conclusões. E elas são c;~s_seguinte!?:
importantes eram pelo menos cinco: partidos da
Dizer-se que o presidencialismo é ditadura pes- -Ação Comunista, Socialista, Democrata C:r!stão
soal é uma simples frase, tão arbitrário como die liberal. (Stelling~Michaud, Les Partis Politiques
zer-se que o parlamentarismo é despotismo das
et Ia Guerre, 1945, p. 105.)
assembléias. Frases ditas e reditas há um século,
Essa situação é que levou o parlamentarismo,
mas, quando proferidas assim isoladamente, desconforffie a tese hoje aceita pelos juristas, a ser,
pidas de significação científica
eni alguns paíSes, não- a forma de governo de
Dizer-se que o presidencialismo prepara o cauma maioria partidária, mas, ao contrário, a forma
minho da ditadura não é_ uma verdade genérica,
de governo da coligação de partidos minoritários.
mas a simpls observação de alguns fatos concre·
Diversamente do que se passa na Inglaterra, nos
tos. Mas, por outro lado, é indiscutível que tais
estados multipartidários o normal passa a ser o
fatos concretos se verüicaram repetidamente tamgoverrlo de ~lizão.
bém com o parlamentarismo. Às três maiores
Na Inglaterra, onde o parlamentarismo é bas;e~·
ditaduras modernas sucede@m a desagregação
do_ no voto majoritário, vem-se observando, últido sistema parlamentar em povos que, como o
mamente, Uma tendênCia matcada em favor da
brasileiro, não estavam preparados para ele, e fodisciplina majoritária. O Pa~do_Tr:"-b.alhista semram diretarnente facilitadas pela crise do parlapre foi, naturalmente, o ma1s dtSclphnado desde
mentarismo.
que surgiu. (Gemente Attiee, Bases e FundamenO Brasil acabava como a Espanha, de sair de
tes do Trabalhismo, trad. port., s.d.). isto é, aliás,
uma longa ditadura na qual também o Congresso
observação comum em todos_ os países quanto
não funcionava, "aJustiça estava manietada, a imaos partidos mais marcadamente de esquerda
prensa amordaçada e as liberdades indívi_duais
ou de direita. Mas o fato a s_e observ~r é que,
em colapso. Se, neste período de reconquista da
chegando_ ao poder, o Partido Trabalhista se eslegalidade em que estamos vivendo, viermos exemeroU erá aperfeiçoar ao máximo a sua técnica
cutar a grande transformação parlamentarista
gung selbst am scharisten be~ampr:.n wolt.e,
namlich den Parlamentansmus (Mem
Kampf, !932, v. II, p. 659).
(Este comitê personificava, por cômico que se-

t:
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m'!ioritária. Coisa que nã<? lhe é difi~, pois nas
eleições_de 5 de_julho de 194~ o partido de A~ee
passou a dispor de_ ~ma _rflaloq_a ~e 155 votos
sobre todos os outrQ$ -partidos re_um~_os.
É o que se pode chamar a evOlução ãntillberal
do parlamento britânico, an_tililieral_ismo que nada.
tem de antidemocrático, pois democracia não se
confunde com lib~rali.$fno. (Kelsen, La Democr_a-

tie, Sa Nature, Sa Va!eur, l932.
Nesse_antilibe@lisroo parlamentar a direçãotrabalhista exerce uma· espécie de ditadura sobre
os membros eJeitos, tomando simples reminiscência histórica a livre discussão, o livre debate,
a livre orat6ria de antigamente. O deputado, isoladamente, nada vale. Não pode falar, não pode
propor, não pode votar por si. Está integrado na
maioriá, e,- se dela se afasta, _não será reeleito.
(lvor Gennings, Parliamen~ dq__
Dai a inteira procedência daquela frase atribuída a um deputado: ''Tenho ouvido, na Câmara
dos Comuns, muitos discursos que mudaram minha opinião: nunca ouvi um só que tenha mudado
meu voto".
O sistema de fragmentação partidária, como
o francês, dificilmente poderá conduzir ao mesmo
resultado de rígida disciplina majonlária que tanto
facilita o governo de Gabinete. Em França não
seri~, aliás, auspicioso para a democracia a introdução do sistema bipartldário, ainda que fosse
·possível. E isto porque, havendo um grande partido totalitário - o Comunista- este, se porventura chegasse ao poder, tal como fez em países
da Europa Central _e Oriental, imediatamente su·
primiria a liberdade do outro e se instala.ria no
pOder como partido único. É essa, pelo menos,
a previsão de um dos maiores juristas da França
atual. (Marcel Waline, _Les Partis _contre lp RépubUque, !949, págs. 54-55.)
O mecanismo bipartidário s6 funciona no siste-ma parlamentar onde os dois partidos predom~
nantes são democráticos: Inglaterra e alguns Re1·
nos da Euwpa do Norte.
Em Frari.Ça, pois, como em- todos os países
multipartidários, o Parlamento é muito mªis_ um
órgão de representação politica que de governo.
Ou melhor, a obra administrativa do govemo tem
de se basear em permanente e delicado trabalho
de composição política.
Esse é um fato político- e como tal d_I;!Ve ser
aceito pelo Direito Constitucional. O parlamentarismo minoritário de hoje, visível nas coligações
que governam a França ou a Itália, "non p_uo
indentificarsi con ü parlãmentaríSino magglontario'', como lembra o modemojurista Italiano. (Giuseppe Guarino, Lo Scioglimento dei/e Assembl~
Par/amentari, 1948, p. 21). É quase que outro
sistema de govem~1.
_____ ,__ _ __ _
Realmente o parlamentarismo majoritário i~
glês se identifica neste aspecto, muito mais com
o presidencialismo americano.
_
.
Governar, no sistema parlamentar, em coligação_ de grupos minoritár:ios, significa nunca estar
segl.lfo_ da maioria para fms realmente governativos _a n-ão ser pela ameaça de dissolução, que
hoje' a ninguém sorri. Ninguém deseja a dissolução, a não ser os partidos reformtstas, que procuram alterar a estrutura constitucional ~gente, como é. em FrarlÇa, o caso dos partidários Cio General De Gaulle.
"
Dissolução_ sigrlifica concorrência .luri_~sa de
_muitas l~endas, significa o riSCó de lr buscar
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lã e sair tosquiado, isto é, o risco de obter muito
menos votos que no úJtimo pleito, significa final-

mente o pior, ou seja, arcar com despesas eleito-

rais, sempre crescentes, quase impossíveis em
renovações muito amiudadas. Ninguém quer dissolução.
E quando, por acaso, ela sobrevém, muitas vezes não resolve o problema da maioria para o

Governo. Na Alemanha e na França holNe dissoluções feitas com o propósito de dar oportunidade

ao eleitorado de constituir uma maioria Jorte. Mas
o resultado é que os partidos principais, minori-

tários todos, voltaram às Câmaras mais ou menos

com o mesmo número de representantes, perdurando, destarte, a situação a que se tinha procurado dar termo. (Guarino Lo Scioglimento dei/e
.Assemblee Parlamentari cit, p. 233.)
Assim, no parlamento multipartidário, a coligaM
ção se impõe. Mas, a coligação, como dissemos,

é um fenômeno muito ma!s politico do que governativo. Coligação assegura até certo ponto o equilíbrio político, mas retarda e amortece a ação do
Governo. Isso é a experiência atual dos países,
como França e Itália. Governar se transforma, como dissemos acima, no trabalho sem dúvida im·
portante, sem_ dúvida patriótico de manter a paz
e a estabilidade política. Mas não a eficácia admiM
nistrativa. E, mesmo politicamente, coligação significa algo que poderiamos chamar, sem paraM
doxo, a estabilização da instabilidade. I: como
certos estados de saúde em que o doente_ "se
equilibra", mas não deiXa de ser enfermo, infirmo
sem firmeza. A fraqueza a longo prazo não se
transforma em força.
Seguindo _o método adotado neste trabalho,
apliquemos ao caso brasileiro as observações feitas sobre a política de outros países.
COmecem-os por dizer que falarMse do presidencialismo brasileiro em tese, sem atentar na sua
profunda modificação hlstórica, é wn simples absurdo. O General Outra é Presidente da República,
como foram Campos Salles ou Afonso Pena. Mas
o presidencialismo brasileiro de hoje tem com
O-daquele tempo a mesma Identidade que o parlamentarismo de Attlee com o de Gladstone, ou
o de Queuille, com o de Mac-Mahom. Por isso
mesmo, repetimos, é que parece incoerente instaurar-se _o parlamentarismo no Brasil com o fundamento em crlticas não aplicáveis ao presidencialismo atual, mas ao de 40 anos atrás.
Antigamente o Executivo, no Brasil, se declarava inteiramente separado do Congresso. No entanto s6 se elegia deputado ou senador quem
apoiasse a política do Presidente. Hoje, a Constituição e os hábitos estabeleceram inúmeras ligações ~ntre o Executivo e o Legislativo. No entanto
a influência do Presidente na eleição dos congres-sistas é nenhuma, ou quase nenhuma. A situação
atual, tanto quanto a anterior, não depende do
Presidente, mas das, condiçõe~ históricas gerais.
Há meio século uma economia latifundiária,
baseada na monocultura agrlcola, impunha uma
política patriarcal, OU, alites, patemaiJsta. (Gilberto
Freyre, Casa Oiande e Senzala, Sobrados e Mocambos, 1936, passim). O Presidente, no início
da República, era o patriarca-mar, o fazendeiromar desta grande civillza,ção homogênea e agrfcola desta República predominantemente cafeei·
ra, onde o binómio Minas-São Paulo era a expressão do domínio do café.
_
_
Hoje a economia se diver!iificou-iffiensamente-.
aumento da população, transporte aéreo, indus--

trialização-, policultura rural, subsolo, energia elétríca. Esta diversificação da economia coincidiu
e até c_erto ponto foi causa da única verdad~ira
revolução política operada no Brasil, que fo1 a
revolução eleitoral com a instituição dos p_?ftidos
nacionais, do voto secreto, da representaçao proporcional, e da Justiça Eleitoral. (AfonS? Arino
de Melo Franco, História e Teonã do Partido Po/í·
tico no Direito COnstitucional Brasl1eiro, 1948.
passim).
Nestas condições a "política dos governadores"
não pode -voltai' a ser o que era, pois não há
governador que controle, contra a opinião dõ eleitorado, os votos da sua circunscrição; embora
não se deva confundir o seu declínio com a extinção do federallsmo, o que é coisa muito diversa,
que nos limitamos a observar de passagem.
Coln a revolução eleitoral, as relações do Presi·
dente da República com os governadores e com
o Congresso tiveram de se estabelecer em bases
absolutamente distintas das conhecidas na primeira República: em bases de coligação partidária.
Quem conhece um mínimo da nossa história
rej)ubf!Cana- sabe- como se formavam Câmara e
Senado sob o guante dos reconhecimentos políti·
cos_Tomemos ao acaso um exemplo, o da legislatura de 1909, quando era Presidente Afonso Pena, temperamento brando, político liberal, antigo
COnselheiro do Império (circunstânCia pessoal
muito assinalada parél ele e Rodrigues AI~~ pelo
que sem se ater aos fatos sociais e hlst6ricos,
procuram explicar com motivos desta ordem o
sucesso da República no seu início).
Vejamos, pois, sol:>re o governo de Afonso Peita.
a formação de uma legislatura, segundo o depoimerito de um obserVador contemporâneo:
"Quando Carlos Peixoto_assumiu a presidência e bateu os timpanos a algazarra findou;
tomaram todos a mais urbana posição, acomodaramMse nas poltronas e os olhos cravaM
ram-se na mesa. Carlos Peixoto vinha magro
e_abatido. Entretanto parecia contente. Pois
aquela Câmara era sua, trabalho seu. Os coJegas bem o sentiam: fixavamMno radiantes
e afetuosos, como a um general vitorioso.
Evidentemente constituindo a deputação
que ali estava, ele vencera alguma coisa, vencera pretensões sem escrúpulos e_ vencera
adversários. Dos candidatos diplomados,
afora os gaúchos, ainda os de grandes Estados, nenhum hçwia aind;:~ entrado em chapa
sem apoio dele. Representando o Conselheiro, Carlos Peixoto encarnava todas as forças
. políticas da Nação. Não substituíra o povo,
idéias, sentimentos populares, porque o povo
nãO é convidadO .:i se manifestar na indicação
dos seus m.andatários (sic). Para as eleições
a bico de pena os Governadores, os oligarcas,
destacaram os can~ldatos segundo a combinação feita com o Presidente Pena na pessoa
de Carlos Peixoto. Por !sso, desde que se
eriCeiTçt,! o .Congresso o anç passado- (slc),
a casã de Carlos Peixoto VIve cheia, noite
-e dia: Conta-se que ele não pode repOusar
-senãO alta noite, e, -pela manhã muito cedo,
já o e:~peram, tendo Ido a Mina,s_pelo tempo
da eleição, teve no regresso, uma grandiosa
manifestação. Receberam-no nã cential
_ç_Qm música, discursos, vivas, e, para acomPanhá-lo à casa, o pátio cobriraMse de ~arrua-
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gens. Recomeço_u _então a romaria. Os motorneiras já param os bondes em frente à
residência das Laranjeiras sem que se lhes
dê aviso. E sempre há quem desça. Conversando ontem à tarde, na sa1eta do café, sobre
as condições em que são indicados os eleitos
e candldato.s, Raimundo de Mi_r;anda saJientou bem esta dependência em que, constêm- temente, vive o nosso político_ elo_ chefe da
ocasião (José Vieira, A 01deia Velha; 1912,
pp. 30-31).

Só um homem inteiramente desligado da realidade poderia imaginar que subsiste hoje o mesmo poder do Presidente da República A homogeneidade econômica nacional (falamos é claro, da
linha predominante da economia) permitia há 40
anos o maciço poder dos Estados cafeeiros. A
diversidade éconômlca fez surgir na arena das
decisões_ o interesse de outros grupos nacionais,
e impôs a criação de um aparelho eleitoral que
viesse explimir a liberdade desses novos_ grupos.
A disciplina patriarcal tornou-:s_e_ __total_m_ente imposslvel. Como sintoma disto, ve;mos agora os
interesses cafeeiros agitados contra a política oficiãl do MiriStério da Fazenda. PSD e UDN paulistas
unem-se contra a política do Governo neste particular. O café na oposição. Só um louco imaginaria
isto em 1909, quando__ Carlos Peixoto, homem
tipicamente do café (da Zona da Mata mineira)
assumia a presidência da Câmara e indicava com
o seu dedo imperativo, c_om o_ eu perfil aquilino
e sobranceiro quem ia ser deputado no Rio Grande do Norte, no Ceará, em Goiás.
Diferenciação económica, multipliddade partidária, autenticidade eleitoral, enfraquecimento
político do Presidente e dos governadores, eis o
processo fatal inevitáVel~ que estamos vivendo.
Hoje que estamos no infcio do s!stema, o Presidente não faz govemadores __(foi derrotado _em
grandes Estados) nem deputados, nem senadores. Quem os faz são os partidos nacionais. Quando na política, os res1duos do poder pessoal se
fazem sentir é por capitulação desnecessária do
Congresso.
O~i partidos nadonaJs, eles próprios, sofrem esta tendência desagregadora da diversificação económica. Em muitos pontos os interesses da ODN
e do PSD de São Paulo se juntam, como no caso
do café, contra os possíveis interesses industriaM
listas ou financeiros -de outros grupos dos mesmos partidos no mesmo ou em outros Estados.
A situação do presidente da República e dos
governadores de Estados no Brasil de hoje, neste
Brasil de voto praticamente autêntico (não queremos dizer consciente em tod~ parte) e de representação proporcional, se_ aproxima mais, politicamente, dos ChefeS dé Estado do parlamentarismo
europeu do que do presidente e governadores
dos Estados Unidos.
Cingindo-nos ao aspecto federal, as relações
do Presidente com o Congress_o têm de ser na
base da coligação, porque nós praticamos um
sistema talvez único no mundo: o presidencialismo com representação proporcional, de onde
emergiram vários partidos fortes. É uma experiênda nossa que temos de resolver com os nossos próprios elementos.
O President_e foi eleito pelos votos de partidos
cOligados. Seu antagonista não eleito ãpoiou-se,
tarilbém, nos votos de uma coligação de partidos.
No Congresso, nenhum partido sonha com a
ril&oria do trabalhismo inglês-. Como se pode falar
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em poder pessoal, em poder tirânico do presi·

dente em face desses fatos que estão à nossa
vista?
Grande tirano aquele cuja estabilidade política
só se manterá legalmente na base da coligação
dos partidos dentro do Congresso, tal e qual nos
regimes parlamentares do Continente ewopeu.

No Brasil a falta de coligação política geraria
a c::rise e se esta fosse muito forte, neste momento,
geraria o golpe militar, que é forma. latino-ame-

ricana de se dissolverem parlamentos. Mas, como
nos países parlamentares ninguém quer dlssoluçá:o, ninguém quer golpes, e com maioria de ra-

zão. Por iSto mesmo a solução ooligacionista é
a melhor, porque é a única
Mas esta solução se tende a transformar cada

vez mais o Congresso em órgão mais político
do que legislativo, é temperada, por outro lado,
pela separação dos poderes e a_ responsabilidade
do Executivo, que permitem a firmeza e a estabilidade na administração.
O poder político do presidente é hoje (e não
pode deixar de ser) muito relativo. E o será cada
vez mais, na medida em que formos aplicando
melbor o sistema de 1946. Sua responsabilidade
não é mais pessoal, mas conjunta, embora não
coletiva, com os ministros. Mas o sistema ainda
lhe assegura iniciativa, estabilidade e força na adimiDistração, que é exatamente o que procuram
com desespero os países parlamentaristas multipartidários.(Waline, op. cit; Arrighi, Le Statut des
Partis Poliüques,

1948).

Dizer-se que De Gaulle, ou os seus partidários,
marcham para a ditadura é também uma frase.
Eles procuram a estabilidade do poder, mas procuram mal, porque vã? ao contrário .da tradição
e da natureza política da França, que é parlamentarista. Devem conseguir seus intentos adaptando
melhor o parlamentarismo. Dizer que Os parla·
mentaristas no Brasil des~am o desgoverno seria
outra frase absurda. Desejam ftrmar melhor a liberdade polftica. Mas o desejam mal, porque contrariam todas as tradições e as cQnyeniências do
nosso País presidencialista. O que cOnvém é
adaptar o presidencialismo. O que oonvém, principalmente, é praticar a Constituição transaclonal
de I 946, onde os partidos nacionais, a representação proporcional, os ministros congressistas, o
comparecimento dos ministros ao CorigresSo e
a sua responsabilidade política conjunta oom a
do Presidente fizeram do nosso presidencialismo
algo de rl!uito diferente do que conhecemos, daquele presidencialismo morto em 1930, contra
o qual ainda se pretende lutar, corno o Herói Manchego contra os moinhos de vento.
O presidencialismo brasil~íro da Constituição
de 1946 é Uma fórmula transac::ional sábia, imposta. pela nova estrutura económica nacional, ~berta
da monocultura cafeeira. Diminuiu o poder pessoal do Presidente (que o tem hoje em grau menor
que o Imperador) ao mínimo ·compatível com as
condições do Brasil, mas manteve a _estabilidade
administrativa.
Politicamente é um governo que vive do equilíbrio entre os partidos, e o Presidente, ou será
ditador ou· será realmente "de todos os brasileiros". Mas administrativamente pode ser um governo forte, se souber dar ao Ministério a importância nova que ele assumil,l, na atual Constituição, e tomar iniciativas, como o plano Salte, compatíveis com essa responsabilidade conjunta. Ain·
da por esse lado consideramos o regime vigente
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o mais adequado às condições atuais do nosso
povo.
Parece-nos sinceramente que o decantado poder pessoal s6 se exercerá no regime de I 946,
com infração de todo o sistema constitucional.
E tal infraçáo põe o problema fora de discussão,
porque não se pode argumentar contra um sistema, ao dizer-se precisamente que ele não é praticado. De resto, nada impede que também o sistema parlamentar seja inrringido pela ditadura pessoal, e isso ficou sobejamente provado nas referências que fizemos a outros países da América
Latina (v. supra). É a marcha da História. Então
o parlamentarismo coexistia com as ditaduras
caudilhistas. Hoje o presidencialismo coexiste
c;:Qm_ a queda do poder político do Presidente.

3.

Qs_ sistemas

de governo e os problemas

sociais - chegamos a um dos pontos mais interessantes do debate. Costuma-se aftrmar que o
parlamentarismo é o processo mais apto a cons·
truk o socialismo e, como tal, o regime próprio
de nosso tempo, em que o mundo marcha para
o socialismo.
Examinemos, mais de perto, essa afirmativa
É: claro que os governos totalitários, comunista
e fascista, sempre negaram ao parlamentarismo,
preCisamente e principalmente, a capacidade de
resolver os problemas sociai_s. Lenine, Mussolini_
e Hitler sempre repetiram isso, Ainda hoje um
dos teóricos oficiais do comunismo russo não
se cansa de proclamá-lo, em todos os tons. (Andrei Vysinsky, The Law of the Soviet State, 1948,
passim). f1as é claro, também, que argumentos
de comunistas e fascistas não padem prevalecer
num debate entre democratas. E não há negar
que, hoje, o país democrático onde mais corajosa·
mente se enfrenta a solução dos problemas sociais é de governo parlamentar: a Inglaterra; como
também é certo que as soluções democráticas
dos problemas sociais foram cedo_ aplicadas em
outro pais parlamentarista: a Suécia
Mas o reconhectmento desses fatos não implica
que o governo presidencial seja incapaz de enfrentar aqueles problemas. Ele·os enfrenta e os resolve
na medida das possibilidades de cada nação. Tal
medida é que, realmente, dá feição ao assunto,
porque (e esta é a verdade que desejamos assinalar particularmente) a solução da questão social
nãO depende do regime do governo, ou antes,
tal como o dos regimes de governo, o seu sucesso
está condícionad,o ao complexo hist6rico-sociológico de cada povo.
se··dissermos que só o parlamentarismo inglês
pôde resÕiver a questão social daJnglaterra, estalf!.OS ~ecendo que só o parlamentarisrrio, também, presidiu ao desenvolvimento capitalista ·daquele país. E que assim como há o parlamentarismo trabalhista, sob o qual está progredindo
o .soCialismo, tainbém houve o parlamentarismo
imperialista, do século passado e começo deste.
No fundo, portanto, o parlamentarismo é a moi·
dura. O quadro, a tela, são os movimentos sociais,
livie-Cambismo, irriperíafismo~ scicialismo, impostos por condições históricas, muito conheci~
descritas por qualquer manual de economia política, e que sã.o de ordem internacional. O regime
tem tanto a ver com a realidade histórica, quanto
a moldura com o quadro. Esta é a verdade. O
mais são afirmações afetivas, subjetivas, emocionais.
Tanto o presidencialismo quanto o parlamentarismo clássico sofreram ultimamente oonside-

Quinta-feira 3

1787

ráveis adaptações de estrutura, forçadas pelo problema do trabalho. A delegação de poderes legislativoS é a mais impOrtante destas adaptações.
Ainda quando fonn~mente negada, çomq em
um dos mais infelizes dispositivos da nossa Cons·
tituição, é o resultado da pressão invencível do
fato econôml~;;o sobre _o Direito Público.
Om dos mais brilhantes juristas da: nova geração brasileíra, o professor Bilac Pinto, escreveu,
a propósito, que a nossa Constituiç~o "pretende
ignorar o problema, limitando-se a transplantar,
das Constituições estaduais americanas, uma formul_ação já caduca da separação de poderes".
Adiante, lembra, ainda, o mesmo professor: "As
causas determin_anteS da out9rga de funções ju-risdicionais à aórninis1iaçã0 foram as mesmas
que fizerem com que o Poder Le"gislativo transferisse uma considerável parte de sua tarefa a vários
setores da adminiStração: O que· rilais- impressiona nessa irreplinlível tendência é que ela cami. nha constantemente, a despeito do ortodoxi.smo
teórico, dOs textos categóricoS das Constituições,
dos julgados antagónicos... John Preston Comer,
na sua monografia Legislatíve Functioris ofNatlonal Administrative Authorities. Aponta Coffio
sas diretas do desenvolvimento da delegação legislativa a extensão da democracia e a modificação das condições_ económicas que fiZeram
caír, sob o controle governamental, a regulamen·
tação industrial e social de numerosas matérias,
envolvendo volumosa legislação.__ O problema
central de díreção administrativa do Governo Federal dos Estados Unidos- registra urri iilqUérito
oficial ~ é o poder regulamentar, em primeiro
lugar porque nada menos de 115 agências federais estão emitindo regulamentos e normas que
afetam o público, e, em segundo lugar, porque
esse poder ~é uma das principais técnicas de direção geral do Presidente ... No BrasU, s_e bem ·que
em grau menor, o mesmo fenômeno se observa.
Dezenas de órgãos, corno as autarquias, as sode·
dades de ecOnomia mist,a, as _fundações de Direito
Público estão exercendo fiJnções r~gulamentares,
pdr delegação do Estado. (Bilac Pinto, Separação
de Poderes, in Revista Forense, -v.-1_08, páQ:s.
4547.)

cau-

Em 1916; referindo-se às repartições executivas norte-am~rlcanas, que expediam normas le·
gais, verdadeiras leis no sentido material da palavra, escrevia o estadista e jurista norte-americano
Elibu Root:
..
"Oíante delas a velha doutrina que proibia
a delegação de poderes legislativos foi virtualmente afastada. Não haverá mais resistência
a tais iniciativas. Devemos prosseguir; devemos expandi-las, sejam ou não aceitáveis
teoricamente, porque tais serviços fornecem
proteção ao direito, e obstáculos aos rualefícíos, proteção e obstáculos que nas atuais
"condições sociais e industriais não seriam
con:-eguidas praticamente pelo velho e primáno processo legislativo e jud!ciárlo dei última geração. (Apud Comfttee on Minfsters Powers Repor<. 1932,p 23-24).
Hoje, nos .Estados Unidos, as tarifas ferroviárias
são fix~das; o rádio e o comércio aéreo dirigidos,
as normas profissionais estabelecidas, o comércio
d': grãos assegurado, as práticas comerciais
onentadas, os recursos públicos conservados, tudo por meio de leis materiais que o não são formais, no sentido clássico da expressão (Duguit),
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isto é, por leis emanadas de corpos extralegis-lativos. (Artigo Delegating Power. in Encyclopaedia ofSocial Science~ ci_tado, v. 5, p 65-67).
Vejamos agora ·como são coincidentes as soluções dadas pelo parlamentarismo inglês. ivor Jennings, em livro já citado várias ve~s aqui, tem
wn interessante capítulo intituJado: Quem fai as
leis? (Who makes the Laws?). Dele traduzimos
os seguintes trechos:

"O progresso dos interesses dos grupos
sedais é mais facilmente obtido através da
organização. Já se disse que onde se reúnem

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçãa IT)
A prática da delegação legislativa - sustenta
relatÇ>rio- é inevitável, porque reflete, na esfera
do Direito Constitucional, as transformações impostas às idéias pollticas e econômiças pela imensa mudança na vida social, resultante do progresso técnico e científico.
Na época do relatório a legislação emanada
do Executivo era mais d~ 1O vezes superior, em
volume, à salda do Parlamento. E em importância
nãQ lhe ficava atrás, para a vida do "homem da
~

rua".
A aceitação _disso não impücava, dentro da tra-

dicional plasticidade do direito inglês, em reconhecer a limitação de poderes do Parlamento.
Para o inglês, o Parlamento contínua a ser a autoride clubes e associações. _p_ próprio Estado
dade suprema, no sentido de que a sua compeopera através de empresas coleti.vas, departatência é originária e sem restrições, enquanto a
mentos, autoridades, tribunais, organismos
do Executivo é tida por subordinada. Com intertais como o Conselho de_ Energia Elétrica,
pretações desta sutileza vai o regime parlamentar
o COnselho de Transporte de Londres, a
atravessando evolução perfeitamente paralela à
BBC. A vida social e económica inglesa é
·do presidencial (Comltee on Ministers Powers Redominada por empresas coletivas."
port, cit, passfm.)
Depois de enumera, dezenas QeJes, dos mais
Atualmente a doutr(na trabalhista chega a penimportantes, e de acentuar que o interesse nacio-sar numa verdadeira prática revolucionária para
nal é o amálgama _de centenas de interesses de
grupos, prossegue o escritor demonstrando, co- -remover os últimos empecilhos parlamentares
opostos à sua poderosa aç:ão majoritária. Trata-se
mo eles influem diretamente na legislação. O prode revigorar, dando-lhe sentido novo, a tradição
cesso é o da consulta ~_ta_is organismos, quando
da lei emanada diretamente da prerrogativa rea~
da elaboração das leis.
a chamada Ordem in Council, e c::Lija amplttude
"A Federação das Indústrias Britânicas é c__onvinha s_endo inces_s_antem_ente redUZida, à propor~
sultada sobre todas as matérias que afetain geralção que cresciam as atribuições do Parlamento.
mente a indústria.. como legislação fabril (factory
Hoje há quem pense em destruir a restante
legislation), avaliação de fundos industriais, condíestrutura capitalista da sociedade ingle~a. por
ções de serviço industrial, etc. Habitualmente a
reserva da preparação orçamentária impede con- meio de "Orders in Council", autorizadas geral
e previamente por uma lei de poderes de emersultas sobre taxação, mas questões de caráter
gência e que seriam_ insuscetíveis de apreciação
técnico são usualmente submetidas ao Conselho
pelo Judiciário (Keith, op. cit, Introdução).
da Fe~eração. Da mesma forma a Federaçã_o das
-_:-_Q jurista citado considerou, sem dúvida, essa
Asso.c1ações do Comérc;iQ J3ritànicas e a Associação de __C:oinércio de Londres ~o consultadas -doutrina como "revolucionária", mas a surpreendente evolução democrática do povo britânico,
sobre as matérias que afetam o comércio. Mas
grande parte da legislação é relacionada Com-ati.- mudando o fundo e mantendo a forma das instituições não autoriza a rejeição dela nem de outras
vidades especiais. A Associação Mineira, a Federahipóteses _semelhantes.
ção do Comércio de Ferro e_ do f.,_so, a Associação
Em França a Confédération Génerale du Travai!
de Navegação, a União Nacional de_ Agricultores.
(CGn~ dominada pelos comunistas, tem cerc:a
o Comitê das Organizações Algodoeiras, a Corp_ode 6 milhões de membros inscrttos. Não é o Parração dos Seguradores e entidades slmilares são
tido Comunista que a domina. Ela é que, até certo
freqUentemente consultadas. Onde a legislação
ponto, dá a linha ao partido e influi na sua ação
afeta as condições de trabalho é necessária a palaparl~entar. Maurice Thorez, em discurso provra do Conselho Gerã.l do Congresso das T rade
nunciado em outubro de 1947, não hesitou em
Unions. Naturalmente_ a relação entre o Governo
afirmar enfaticamente: "Nossa força é a CGT'.
e as Trade Unions é mais estreita, quando wn
Por isso mesmo as tentativas de afastar, naqueGoverno trabalhista está no poder". (Op. cit, p,
le país, o sindicalismo da política, fracassaram
171 ess.).
_ .
. .
Para representannos o que pode ser a pressão completamente.. O que se vê é uma colaboração
estreita enb:e .os sindicatos e os partidos, sendo
das Trade Unions sobre o trabalhismo inglês basta
que os da _esquerda se tomaram cada vez mais
lembrar que elas têm cerca de 5 mOhões de memd~pendentes daqueles. O socialista LéOn Blum
bros escritos, que, com as suas famílias, devem
acompanha o comunista Thorez_ caça ao apoio
perfazer a esmagadora maioria dos votos do Parda CGT. Em setembro de_ 1945 ele escrevia: "Hoje
tido Trabalhista.
,.
seria absurdo procurar encerrar o sindiccéllismo
O Parlamento através dos partidos, está, assim,
na _especimidade profissional. Sem se ter tomado
diretamente 'submetido à pressão dos grupos soum partido, sem se enfeudar em nenhuin partidO,
ciais. Mas isso não é tud_o. Td_ <:;omQ_nos Estados
a CGT. tomou-se por ela mesma e nela mesma
Unidos, ele investiu as autoridades executivas da
um dos órgãos essenciais da vida oública de nosmaior parte da função legislativa.
so pais". (Marabuto, Les Partis PÕh'tiques et Les
Num dos mais importantes documentoS que
Mouvements Sociawç cit, ps. 285-287).
nos últimos 20 anos têm sido publicados sobr~
-Nlilg_uem rilaís. hoje em dia, acredita; nem susas transformações do Estado moderno~ e que
é o relatório da comissão especial, nomeada pelo tenta, que os parlamentos' legislem com os partidos, nem os partidos sejain agrupamentos polítiGoverno inglês, para investigar a crescente massa
de poderes legislativos e judiciários exercidos pelo cos para onde convirjam homens que participem
Executivo, encontrarei"rfos dados muito interes~ de doubinas ou pontos de vista teóricos assemelhados. As leis são feitas sob a pressão de grupos
santes sobre a matéri<'l.
dois ou mais ingleses há um clube. A sacie·

dade britânica, no seu todo é uma~ massa

na

~
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eoonômicos e trabalhistas c os partidos são principalmente mecanismos de competição de interesse do capital e do trabalho, na sua expressão
mais firme e poderosa.
- [sto não tem nada de degradante e de irregular.
~ a situação atual da política mundial.
Nessas condições o sistema governativo é assunto inteira.mente secundário, em face da questão essencial, que são os problemas a resolver.
Só não ~e~ secund~rio o as_sunto se se pudesse
provar que tal sistem.Q resolve aqueles problemas
e tal outro não, Mas Isso ninguém pode provar;
nem provou até hoje. Os fatos indicam (somente
os soviéticos o desmentem, mas não permitem
que se observe nem se critique Iivrem~nte o que
se passa entre eles), que_ o pais onde as condições
econômicas oferecem melhores _perspectivas de
vida ao trab.,Ihador é um país presidencialista,
os Estados Unidos.
Diante desse fato, é incontestável, mercê dos
dados objetivos que o afirmam, e que não é necessário relembrar, perde qualquer interesse a discussão sobre se o sistema presidencial é capaz
de coexistir com o bem-estar das massas.
Note-se que dizemos coexistir e não- deterrilinar. E isso porque, conforme já avançamos rri.ais
de· uma vez, somos de opinião que o sistema
de governo é questão inteiramente secundária
neste processo. Depende de condições materiais
e poUticas, e da capacidade dos governantes de
cada povo.
Durante a época do apogeu capitalista nos Estados Unidos muito se criticou o _vício inegável
do regime que consistia em entregar, à discrição
de alguns velhos juizes reacionários de Suprema
Corte, os. interesses de milhões de_ trabalhadores
que o CongresSO se___ esforçava. inutilmente, por
amparar. _
- D_e fato_, ã ffi.entalidade' retrógrada de alguns
juízes se valeu do poder especificamente presidencialista do controle jurídico das leis, para intervir nas organizações obreiras, impedindO legitimas processos de luta como a greve e o boicote,
ou para aplicar, contrariamente aos seus objetiyos, as leis antitrustes e outras, de <::onteúdo socialista.
Mas é sabido por todos os que se dedic:am
ao estudo do Direto Cons_titucional que a orientação da Suprema Corte Se _modificou completamente no longo governo do segundo Roosevelt
graças à adoção oficial dos prindpios liberaiS -da
corrente renovadora de juízes apoiados nas lições
de precursores como Holmes e Cardoso. A este
respeito o professor francês Pinto escreveu conhecido trabalho, ell) que foram estudadas todas
as faces da questão (Roger Pinto, La Cour Suprê--

me et /e New De;;!. 1938).

_

Não nos devemos esquece(, por outro -ladO,
de_ qu__e também o parlamentarismo, na mesma
época, serviu fielmente aos interesses do ~pita~
lismo contra a causa socialista, atravessando depois - resguardadas as diferenças de estrutura
econômica entre os Estados Unidos e -a Inglaterra
- evolução semelhante, graças à incünação socialista que foi adquirindo o eleitorado.
Na sua mais importante obra de teoria do Estudo, Harold Laski não esconder que o Parlamento
britânico era ainda há pouco tempo predominantemente aristocrático na sua consti~iç_ão, porque
a_ carreira política exigia tais gastos educacionais
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e sociais que a grande maioria dos seus segui-dores devia ser, ao mesmo tempo, composta de
homens de fortuna. (LlJski, E/ Estado Moderno,
trad. esp. 1932, v. I, p. 223 ). E; como acentua
no mesmo capítulo o professor da Universidade
de Londres, um Parlamento nessas condições de

coexistir com uma estrutura econômica francamente capitalista.
Jennings corroborando a afirmação, nos mos-

tra que, enquanto em 1901, sob os conservadores, só havia 12 deputados trabalhadores na
Câmara dos Comuns, entre mais de _600, já em
1929 sob um governo trabalhista, o número de
trabalhadores deputados chegava a 132. Hoje,

possivelmente, estará ainda maior (Jenníngs, Parliament dt p. 41 ).
No nosso modesto ."Tleio politico podemos indi-

car a1go semelhante. Quando no Brasil chegou
à Câmara, em 1909, um negro eleito deputado,
Monteiro Lopes, seu reconhecimento foi um drama a custo levado ao fun, e o plenário, preocupado com a política personalista da época, se
limitava a rir dele, quando falava da tribuna, defendendo a causa dos proletários.
Hoje honram a Câmara vários deputados Saídos
do meio operário, e esperamos que o seu número
cresça continuamente, nas futuras legislaturas. E
ninguém se lembra de menosprezar a importância das suas intervenções. Esta evolução se processou, entre nós, também sem nenhuma necessidade de mudança de regime.
Se existe um assunto, na teoria do Estado, que
se situa fora do âmbito dos sistemas _de governo,
é o da causa trabalhista. Ela se impõe, reconhecidamente, em virtude das condições materiais da
cMlização moderna, e nesse sentido são todas
as opiniões autorizadas. A Svolos (Le Travai/ dans
les Constitutioris Contempo!1JliJes, 1939) e Seiplane Gemma (U Diritto lntemazionale de/ Lavoro,
1938), oferecem um panorama sugestivo da internacionalização das conquistas socialistas, em todos os sistemas de governo.
Os males e os benefícios sociais - repetimos
ainda uma vez - independem de tal ou qual
forma específica da prática democrática. Sem dúvida a democracia parece ser, no- seu conjunto
de governo sempre à busca de um equilíbrio entre
a lei e a liberdade, a forma mais adequada da
vida social. Mas, dentro do seu amplo quadro,
não há forma exclusiva que se imponha pelas
qualidades intrínsecas. Todas dependem da
adaptação ao meio naclona1 e ao meio histórico.
VI - EVOLUÇÃO E REVOWÇÃO CONSTITUCIONAL

No estudo do Dü:eito Constitucional comparado, os autores fazem freqüentemell.te- menção
das duas tendências antagônicas que se podem
observar na história política dos povos do Ocidente: a evolucionista e a revolucionária.
Em alguns países a marcha para o progresso
e a adaptação das instituições às novas condições
impostas pela transformação da economia, da
ciênda e da técnica se processam através de um
movimento pacífico de construção jurídica e política. Movimento predominantemente empírlco,
sem preocupações abstratas _ou filosóficas (a não
ser na medida em que o raciocínio interpretativo
seja iQstrumento de objetivos realistas), tem ele
servido maravilhosamente para que os povos angfo-saxões, que o· praticain, consiga-m enfrentar,
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sem .,bales iotE!!rnos destruidores, a vertiginosa
aventura da hiStória modenla.
Os países da Europa Central e os povos latinos
do Velho e do Novo Mundo têm ,sqfrido destino
diferente. Dentro deles, desde o século XVUL acêsas controvérsias filosóficas se vêm ferindo a propósito da origem, natureza e fins do Estado; doutrinas mais ou menos metafisicas se vêm construindo, como conseqüência de tals controvérsias;
lutas ásperas e esforços ingentes se vêm alternando, em seguimento àquelas doutrinas, no propósito de demolir até os fundamentos da estrutura
dos governos e construir outras em seu lugar;
e, por- isso mesmo, instituições políticas muito
mais lógicas do que estáveis, multo mais perfeitas
do que vivas, forjadas precipitadamente nas crises,_ se vêm sucedendo em lances de esperanças
e de amargura.
O Direito Constitucional de todas as disciplinas
juridicas é, naturalmente, a mais sensível no registrar os efeitos das duas grandes tendências acima
indicadas. Sendo urila çíência históric_o-social e,
como todas do seu gênero, subordinada ao complexo de causas de que é simples conseqüência,
não lhe devemos atribuir papel autônomo, nem
diretor. A Constituição inglesa não formou a vida
do povo inglês, foi forniada por ela.
Essa observação, que nllo é propriamente atimista- nem pessimista, porque a identificação da
realidade é alheia a qua1quer julgamento de valor.
-não.teve desencorajar aos que, como nós, pertencem à linha dos povos Irrequietos e tuJbUIentos.
E isto porque é exatamente no reconhecimento
da realidade, que as e_lites dirigentes de países
como o· nosso melhor se preparam para minorar-lhe os piores efeitos.
Aquilo a que, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, se poderia chamar o Direito da Constituição,
isto é, o estudo permanente e eJ:)genhoso de um
conjunto de normas (escritas ou não, pouco importa) e o sucesso em fazê-las servir de instrumento sempre renovado, sempre aplicável a todos os imprevistos do processo, é chamado na
EUropa e -na América Latina o Direito Constitu~
cional, isto é, a elaboração incessante de princípios doutrinários que podem ser, e freqüentemente são, desligados de qualquer texto concreto. De
um lado o realismo utilitário; de outro a abstração
especulativa. Eles vivem, nós doutrinamos. Eles
escolhem, transigem, adaptam, compõem, sqbre
material existente. Nós criamos, condenamos, reconstruímos novamente, para amanhã de novo
condenar, numa faina interminável
Eles, em resumo, preparam os seus instrumentos e vão 03,0 trabalho. Nosso trabalho é sempre,
e monotonamente, o de aperfeiçoar cada vez mais
os instrumentos, sem nunca nos servirmos deles.
A Espanha é assim, assim é a França. Por que
não s_e_ri~Qs_nós no Brasil, semelhantes? A Espanha teve, da Carta de Bayone (1808) pai"a cá,
meia dúzi_a_ ou mais de Constituições. A França
mais de uma dúzia, e o Brasil, contadas as leis
orgânicas ditatoriais, anda na sétima.
Contingente modesto, o nosso, pois há países
da América Latina que apresentam safras de vinte.
O chamado ç_onstituc!onalismo foi, no século
passado, a escola que visava submeter o_ poder
ao direltº~-- Nem se~pre o_ conseguiu, e mesmo
muito pouco, porque o sentimento do poder, como lembra Ferr~ro (Le Pouvoir) foi em certos
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países muito mais forte que o da justiça ou do
direito.
Os povos anglo-saxões soube'ram f~ei com
que as transfo~ações do poder_ fossem sendo
~companhad_as p_elas do direito. o~_ ~~os trimsformavam o poder espasmodicamente, criando
~rQ__cada crise um direito novo, _____ ----,--- _No Brasil esta tendência se acentua éxtraordiliariamente por certos dados inerentes à nossa
cultura. Temos ãquilo a que chamamos, em livro
de mocidade, a mística da "salvação pelo acaso".
PermJtindo-nos transcrever algumas linhas desse esQUecido livrinho, não porque as consideremos de qualquer forma valiosas, mas porque reproduzem exatamente ainda hoje, descontado
certo enfatismo de linguagem, a_ nossa maneira
de pensar, e são aplicáveis ao assunto em tela:
"Algumas vezes se integram traços residuais índios e negros na elaboração de 1,1ffi8
mesma influência, que vai atuar poderosamente sobre a nossa civilização. A mais importante, talvez, de tais influências conjuntas
ê aquela que diz respeito à superstição, à
magia, ao mistérfo, ao predominio, enfim,
das forças pré-lógicas sobre o comportamento social... Gm ambiente de espera no
milagre é um ambiente místico, favorável à
eclosão de todas as tentativas insensatas, de
todos os processos violentos ern ·que haja
profetas, rezas, prodígios em perspectiva. Um
pais que vive em tal estado de espírito é um
país onde a ordem pública é impossível. Porque o seu povo não percebe que a mudança
de fórmulas ou r~mes são simples tr?!nsformações de cores_..--de nomes, de rótulos. O
problema fundamentai, que é o da produção
de riqueza, não está subordinado a processos
nem tipos do trabalho, mas, simplesmente,
está subordinado ao trabalho, sem mais nada. E o povd brasileiro, em matéria política,
só se preocupa, só trabalha (pacífica ou violentamente, não importa), na transformação
contínua e inútil do processo, da maneira
de produzir, que a tanto equivale a procura
desesperada de um regime político perfeito.
- (Conceito de Civilização Brasileira, 1936, pp.
157 e 169).
. . .
.
No ensaio sobre O Poder Executivo na República Brasileira, (1916) -o--ãvrsado-jurista e fino
escritOr que é ó Sr. Aníbal Freire conclui a sua
eXpOSição do assunto com uma recomendação
final que nos parece, ainda hoje, muito pertinente:
'Tal é,- diz ele,- em suas linhas gerais
o sistema vigente. Podem-se-lhe_apontar imperfeições e deficiências, das quais nenhum
regime até hoje logrou escapar. Mas não há
negar que ele constituí um trabalho ingente
de _alta sabedoria, de descortino e de sugestivo interesse patriótico. Para sua conservação não se faz mister que o .executem lealmente, obedecendo à diretriz que o inspirou
e lhe anima, a existência e a duração, através
-de todos os embaraços e incertezas". É a
mesma lição que o grande Rui Barbosa pregava na sua Plataforma de 19 I O.
Mªis aplicável ainda se nos afigura a recomenda_ção ao sistema presidenci_al saída da Constituição de 1946, na qUal foram aparados os excessos permitidos pela primeira lei constitucional r~
publicana denunciados por Rui, e que coincide
com uma_ época histórica em que as condições
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básicas da economia e da sociologia não permiK
tem senão amostras retardadas e excêntricas dOs

antigos métodos habituais.

Num país como .o Brasil, país-Continente, o
desenvolvimento desigual da civllizaç:ão e da cultura é lei inevitável. Mas, dentro da nossa pobreza
e do nosso atraso de conjunto -

que devemos

humildemente reconhecer .até por patriotismo,
porque iludirmo-nos a esse respeito é dificultar
a obra de recuperação -dentro da nossa pobreza

e do nosso atraso wn grande avanço se processou, em matéria de costumes políticos. Negá-lo
é ser joguete de paixõés iméê:liatistas ou desco-

nhecer os fatos de um passado nacional ainda
muito próximo para ser eSquecido.
Cohdenar em bloco o presidendalismo brasJIeiro é uma tentativa vã. ÇQrreSponde a eliminar,
do Iívro do Tempo, utn perfodo da História nacional que quase se compara em extensão e se_ equipara senão se avantaja em significação, à fase
anterior do Estado, e que a esta fase anterior se
lfga intimamente.
___ _
Muitas injustiças são, sem dúvida, feitas ao Império. Entre elas, uma das mais comumente repetidas é a de que foi uma época adormecida, parada, dominada por um chefe llvresco _e por ísso
mesmo desinteressado dos aspe<::tos construtivos
e materiais da vida do povo. Sabemos que isso
não é exato. Sabemos que o lmpérlo teve várias
épocas distintas e que em algumas - como na
década de 1850 -se operou no_ Pais um grande
movimento de progresso, reflexo da expansão internacional do capitalismo, movimento esse estreitamente ligado, por sua vez, a um profundo
abalo nos hábitos e nas 'idéias dos grupos sociais
dominantes.
Não houve um Segundo Reinado, homogêneo
e imutável. Houve vá_rios períodos diferentes, que
podemos claramente di_stinguir. Sob a Regência,
tempo hir6ico, o País se debatia economicamente
no vácuo; o ouro se extinguira e o café mal começava. Esse hiato econômico d~terminara a ruína
financeira (quebra do Banco do Brasil), e a política
não podia ser fume nem calma. Mas já ao fim
da Regência, o café fluminens_e começa a sair
pelo mar, a transformar-se em ouro. Coincidem
fatores pess_oais (Maiotid_ªd~) _~;: entra-se numa fase em que as instituições vão progressivamente
se estabilizando até que o trabalh_o _escravo, na
década de 1870, começa a revelar sua insUficiência.
Estreitamente ligado às reivindicações novas
da lavoura foi o movimento republlcaho.Muitas injustiças, igualmente, se têm feito à República e ao seu regime de governo, como se
ele pudesse ser responsável por todos os males.
O historiador, habituado a esses estudos, sabe
que tais julgamentos são 'sempre precipitados.
Se fizéssemos um est\.ldO .semelhante ao que
Charles Beard fez para os Estados Unidos (An
Economic fnterpretatlon ofthe Constituüon ofthe
Unlted States), a propósito da Constituição de

1891, veríamos que _ela teve origens iguais à sua
inspiradora Como lá, foi aqui o pacto político
organizado pela das_se agrícola (no mesmo caso
pelos fazendeiros de_ ca(é__e. os seus advogados),
embora despontassem, no texto, preceitos gerais
de direito, regre.s morais e recordações positivistas.
O militarismo republicano {Deodoro, Floriano)
não é d~vido ao presidencialismo. É um legado
do Império, que com a guerra do Paraguai, fê-lo

revelar-5e mais agudamente, integrando-nos no
quadro continental_. (_TObias Monteiro, A Questão

Militar, in Pesquisas- é Depoimentos para ·a História,
1913, pp. 111-161:
.
Os criticas do presidencialismo se esquecem
desta verdade: de que a chamada ''questão militar"
foi iniciada hõ Império, e no fundo, tem a sua primeira manifestação impressionante na queda de
Zacarias; em 1868. O exército já era então_um terceiro partido que cortava com a espada o nó górdio
liberal-conservador.
- , As inteiv~nções federais, as derrubadas às vê-

zes_sangrentas dos governos estaduais não representam tanipouco - por lamentãveis e mesmo
criminosas que tenham sido na República presidencial - fatos isolados, peculiares ao regime.
São expressões da velha luta brasileira Pelo eqUilíbrio entre a autoridade central e a liberdade fede~
ral. O Rio Grande te;lol,.l·Se e ensangüentou-se no
I!J1pério e na República, A Bahia foi boinbardeada
na República e incendiada no Império. As causas
rlão variavam.
Certa vei ouvimos de_ Albert Thomaz, o ilustre
socialista frànc~s. em _discurso pronunciado como Presidente da ConferênCia Internaciotial do
Trabalho, -em Ueriebra, que o Brasil oferecia ao
ffiwldo uma das mais Cl..lriosas lições do Direito
Público e da Ciência Política: o drama do seu
federaJismo.
No fundo, para quem exan1ine as coisa_s na
ampla perspectiva que oferece a H_ist6ria e a Soci_ol<?gia, _as raízes ~o Brasil permanecem: Nosso
g~emo forte vem do ImPério, nosso drama federarvem-do [mpério, nosso militarismo invasorvém
do Império. Os sistemas de governo variavam,
mas não os fatos objetivos da política. Logo, aqueles não são os responsáveis por êstes. Os responsáveis são outros, e devemos encará-los de frente,
não procurar ladeá-los nem evl~-íos atrávés de
mudanças de rótulos e formas.

OS monstros que temos de abater são outros,
que não o-presidencialismo. São a miséria, a ignorância, _a enfermidade, o isolamento, a improdutividade das massas populares nacionais.
Por trás da cortina_ das discussões teóricas, que
o povo não- entende- e que não interessam ao
poVb; -ãqueles flagelos estão presentes, corno _uma
~arda de espectros.
<:entra eles é que temos de investir tenaz e
cõrafôSaffiefite, mobilizando os recursos intelectuais, materiais e legais que os maiS capazes saberão escolher.
Pára "istõ âevemos n~ _concentrar no trabalho
de r~Solve.r os grandes problemas: reforma agrária; Criação- de reCiiisos ein divisas mediéln(e a
eXiiortação ~de proáutos de importância mUildiaJ
(feiro, petróleo), a fim de provennos ao nosso
ieãparelhamento; industrialização inteligente, que
acoiTipimhe ã expansão do mercado interno facilitada pela reforma agrária; nacionalização e barateamento da energia; e outros mais, que não são
problemas insolúveis, e- para cuja evOlução temos
hom~ns competentes e patriotas.
Mas, cedendo ao vez.o antigo, antes de trabalhar
já qUeremos mudar os processos de trabalho.
NAQ. praticamos, até agora, o_ novo presidencialismo com os desçlobramentos de que é capaz,
nos planos político e administrativo,_~ antes de
experimentar a sério o seu funcionamento já pen-
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sarnes em substituí-lo por algo que não é nada

definido.
__
Não cri8mos ainda órgãoS coino CoDS.enio de
Economia; não votamos o eStatUto "dO petróleo;
não levamos avante o plano Salte; não terminamos o plano de Valorização_ da_ AmazQnia; não
concluí-mos a recuperação do São Frandsco;
não c:onclu_ímos ~ _lei que regula a concessão de
serviços públicos; não avançamos na reforma
bancária, na lei do ensino, em dezenas de outras
leis orgânicas e complementares da Constituição.
Mas, irrequietos como os súditos de certo reino
c(es_crito por Kipling, já queremos desmanchar tudo, começ<:~r de novo, mudar, mudar, mudar...

CONCLUSÓES
Em trabalhos escritos ao correr_® pena, como '
foi êste, a coinposição se ressente, por força de
certa dispersMdade.
Pareceu-nos útil, por isto mesmo, condensar
em forma de COI}clusões alguns pontos da desvaUosa exposição que redigimos, para obedecer à
honrosa incumbênda da comissão especial.
. r- Quanto à forma:
!»-Apresenta defeitos de redação e defeitos
de técnica. alguns sérios, que a tomam inaceitável.
A correção formal da emenda exigiria, pela interpretação adotada na Câmara quanto a,o -encaminhamento de projetas desta natureza, a apresen~
tação de subemendas com o quorum suficiente.
D- Quanto ao mérito:
~ 1~-O presidencialismo é o sistema de gover~
no que melh6r cOITesponde às tradições_ e _às con~
dições do Brasil, assim como às tradições e condi·
ções da América. O parlamentarismo nunca foi,
de fato, praticado no nosso País nem no ·nosso
Continente e, quando c foi, nas fórmulas ou nas
leis, nunca evitou _o- paternalismo, a ditadura vir~tual, o governo pessoal e concentr_ado, em suma.
2~- O parlamentarismo_ é inc.ompatfvel com
o federalismo, tal como este é conhecido, praticado e_ necessário no Brasil.
3<?-A emenda, não aceitando a contradiçao
parlamentarismo-federação, institui o_ governo
parlamentar ao mesmo tempo em que mantém
o -controle do Judiciário sobre a aç:ão do Parl?lmento, dualismo desconhecido, nos têrmos em
que fo[ eStãbelecido, _e de_ dificilima se não impossível manutenção. _
4'?- Não é eKato ·que o presidencialismo tenha
preparado, mais que o parlamentarismo, o caminho à ditadura.
5~- Hoje em dia o processo de formação _das
rT_l_<!iorias parlamentares (bloco majoritário ou coligaÇão de~minõiias) não depende do Sistema de
govemo, parlamentar ou presidericial, mas do fato
-de os gruPos eCoiiôrilfcOs trabalhistas se diferenciarem em duas ou mais organizações partid_árias. Nos pais~~ rnuitipartidânoS, a poSiÇàà política
do ExecUtivo é muitO asséTielhat:la, qUalquer que_
~eja o sistem~ _de governo._
_
6?- A efiC:iê!lCia~a:a. ação dos ·govemOO também não depende dos regimes.
79 ----:-_ N<?' Br~sil_ devemos habituar-nos à prática
da evolução coilstrutlva_ -das instituições pollticas,
el"D vez_ de prosseguir no esforço das revolUções
destrutivas, que recolocam periUarientemente o
problema da fOrma do Estado, sem nunca abor~ar as que~es de fundo, que dizem diretamente
respeito à Vfda do povo.

e

. DIÁRIODOS()NGRESSO NACIONAL (Seçã~ll)

Setembro de 1987

Pelas razões acima sumariadas e pelos fundamentos que as precedem_, somos pela rejeição
da emenda parlamentarista.
PARECER DA CQMISsAO

A comissão especial encarregada de emitir parecer sobre a emenda parlamentarista à Constituição deliberou recomendar a rejeição da emen-

da, convertendo em seu parecer o voto do Relator,
Deputado Affonso Arinos.

-

Sala da Comissão, 3 de outubro de 1949. João Mangabeira, Presidente. - -Affon.So Arinos,

Relator.- Benedito VaJadares, vencido.- Freitas
e Castro. -Raul Püla, vencido. -Batista Pereíia.
-Tristão da Cunha, vencido.

Parecer public~do no DCN de 1? de julho de 1952

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Concedo a palavra ao

nobr~

Senador Pompeu

de Sousa
O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. President~,

Srs. Senadores:
Eu até me dispensaria de faz"er esie prÓnunciamento, de vez que estamos a~i todos hoje dispostos a colaborar com V. Ex!, n9 sentido de aterader a pauta da Ordem do D_ia com a maior urgêilcia. Entretanto, tendo tratado do assunto em su·
cessr.·as sessões, neste_ plenário, não me posso
dispensar de, nesta sessão, congratular-me com
a Comissão do Distrito Federal e com o próprio
Senado pelos pronunciamentos aqui trazidos e
a reunião ontem havida, porque esta criou um
fato novo da maior importância, que consiste na
decisão anunciada pela imprensa, incluvise pelo
Sr. GoVerriador do Distrito Fed~ral1 do propósito
de fazer, elaborar e discutir o Relatório de Impacto
Ambiental, referente ao projeto de despoluição
do Lago Paranoá. Isto constitui uma vitória esplêndida, Sr. Presidente, Srs. Senadore~. porque disso
vinha cuidando, devotada e insistentemente, a Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia,
entregue à competência, ao esforço e à seriedade
do SeCretário Paulo Nogueira Neto, _e __a Coordanação do Meio Ambiente entregue "ã naO menos
devotada aplicação à coisa pública do Engenheiro
Benjamin Sicsu. Essas duas entidades do próprio
Governo vinham reclamando, há aifJUTls meses,
para que a Caesb- Companhia de Agua e Esgotos de Brasilia, cumprisse a lei fazenc;io elaborar
o Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente.
O Governo, através da Secretariá de Serviços
~úbUcos e, sobretudo, da própria Companhia de
Agua e Esgotos de Brasília, fazia a mais completa
e intransigente resistência ao cumprimento da lei.
Pelo menos, conquistamos esta vitória. A lei
anuncia-se, vai ser cumprida. Esperamos que o
seja de maneira respeitável; que o trabalho de
elaborar _esse relatório- que é da maior importância, porque dele depende a realização de tal
ou qual projeto - seja entregue a uma entidade
da maior respeitabilidade cientifica e da maior
responsabilidade para com a coisa pública. De
qualquer maneira, Sr. Presidente, é um passo
adiante e cumpre registrar esse progresso.
Devo assinalar que, por outro lado, a reunião
de ontem revestiu~se _de características inteira~
mente diversas daquelas que Pleiteei a para o
que foi convocada. O que pretendi e solicitei, .foi

que houvesse uma reunião em que as duas Secretarias de Es_tado de~S\vinQas, a do Meio Ambiente
e a de _Setvi_ços Públicos, fo~sem confrontadas
diante da ç.omissão e também dian~ do. público
ali presente representando, portanto, o interesse
da comunidade, para que as razões de uma ~
de outr~ pudessem ~( apreciadas e se cheg_asse
a_ ~m_ res_ultado que pacificasse a própria administração do Distrito Federal, porque _Cl administração, com() se_ vê, estaYa,. puma guerra_ intestina.
O élOveino do ·oistrlfo Feder~] fez comparecer
ape-nas o Presidente da Caesb,- pclra, ao invés de
um diálogo! de_ Um _d.c::_Pate, que_ seria uma verdadeira acareação, j)roduzisse \Jm_mero monólogo,
seguido
diálogo com os parlamentares
dã corriissão e com alguns dos presentes, diálogo
realmente muito pouco proveitoso, porque a cada
inquiridor cabiam cinco minutos para fazer a sua
inqúfrl:Ção;-e -ao Sr. Presidente da Caesb cinco
minutos para responder, sem que o inquiridor
pudesse discutir a resposta. De qualquer maneira,
Sr._ Presidente, entretanto, congratulo-me com o
~to obtid_o e ésp_ero que_ esse êxito __tenha as- suasdevidas conSE!qüências.
Além disso, devo acentUar que h9tJve um mérito c;:ircunst;m.Q.al. afora o mérito; substaucial, na
retüíião de bnt"El:rn, em-_que o· sr. Presidente- da
Companhia de Agua e Esgotos de Brasilia se fez
ãCõffipahar de um numeroso séquito de funcionârios de confiança c;ie _sua companhia estatal,
que se comportaram como urna disciplinã"da daque, ou uma disciplinada torcfda organizada. E
houve, até, na inquirição, urna coisa realmente
espantosa, Sr. Presidente, que os jornais de hoje
registram. Uma das inquirições foi feita com p_erguntas escritas em papel timbrado da própria
Caesb, de forma que aquilo era a Caesb perguntando a si mesma. Mas, este é apenas um aspecto
pitoresco da questão.
_
Ficou porérri, evidente -- e pareceu-me ser
uma- outra conquista, pelo menos interlocut6ria
-quando levantei, eu próprio, a questão da precariedade do projeto apresentado, porque os técnicos denunciam que-ele não resolverá o problema da despoluição do lago, apenas fará um arremedo de despoluição, válido por muito pouco
tempo. Porque, em pouco tempo, todo esse projeto que, no princípio, custava 45,5 milhões de
dóla_res_ e cinco_ meses depois (anulada que foi
a concorrêm:ia anterior pelo atual Presidente da
Ca"esb) passOu a custar 125 milhões de dólares,
125 milhôes de dólares que se transformarão em
156 milhões de dólares, ao fim __Q.o prazo, tudo
já prevísto na concorrência - todo_ esse projeto;
repito Sr. Presidente, na verdade despoluiria aparentemente, e por um curto periodo, o lago que,
depois, reapareceria totalmente poluído. Argüí S.
s~. e mostrei_que p_próprio autor do projeto, um
Sr. Bamard, da Africa _do Sul_ - que não é o
inventor do tÍ"i;msplante do coração, porque os
transplantes que ele pretende fazer são outros
---: diz _que não pode garantir a eficiência_ do próprio projeto. Diz o seguinte o Sr. Bamard:

cre um:

-- "Os _cientistas e pesquisadores que têm
investigado o processo bi0}6gico que ocorre
_ne~e tipo de estação de tratamento concor-dam com os mecanismos fundamentais que
produzem os resultados exigidos... "

os

mecanismos fundamentais são os microorganismos.
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E acrescenta:
"Nossa garantia, todavia, refere-se ao projeto das unidades das estaçôes, na medida __
em que os microorganismos se comportem
corno se espera... "
Entã_o, é pr'eciso, primeiro, fazer-se um pacto
com os microorganismos que prOV()cam a polui·_
ção para ver se eles se comportarãO Dem; porque,
dó contrário vai por água abaixo. E o esgoto tam·- -·
···
bém.
Não é só isSo Sr:Piesidente. Acentuei, também,
naquela oportunidade, que o próprio Sr. Barnard
estabelece oito condições para que o sel,l projeto
funcione. Duas delà.s são <JS s_'egUii1teS: "5• - Não pode haver mudança substancial da composição dos esgotos daquela verificada por ocasião do projeto.
& ~As estações não podem receber Vélzões de esgotos muito superior~ ou inferiores àquelas do projeto".
Fiz, até, uma pilhéria neste- Sentido, dizendo que,
se em Brasília houvesse uma diarréia coletiva ou
uma prisão de ventre coletiva, o projeto também
ia por água abaixo._ Mas, na verdade, pilhéria à
parte, o fatõ"é que o p-rOprià~Govemo do Distrito
Federal, pel~ seu Conselho da Arquitetura, Clrbanísmo e Melo Ambiente, já aprovou um prOjeto
complementar- do Urbanista Lúcio Costa;-pelo
qual se aumenta a população do Plano Püoto çle
um milhão e novecentas mil pessoas,_ Ora;·o projeto foi feito para setecentas e d~ mil_ pessoas.
E ·ele- diz que ele próprio não valerá, se houver
um aumento da carga de afluentes sanitáriOS, da
carga de esgoto. Então, ele está desde logo, dizendo que o projeto não é para valer.
S. 8", ·o Presidente da Caesb, reSpOndeu- essa
ffiiflha argUição - lamento que a gravação não
esteja_ aqui, Sr. Presidente; aliás, já ·a requisitei
ao Sr. Presidente da Comissão do Distrito Federa~
para que isso fique documentado - d~ seguinte
maneira:
"Nós executaremos agora esse projéto. Se
houver alguma alteração que prejudique as
previsões, nós executare_mps _entã,o _o outro
projeto. Isto é, em vez de despejarmos o esgoto no lago, vamos por enquanto, com um
tratamento terciário, mais oneroso oo..lago;
e, se não der certo, apelaremos para o outro
projeto, despejando o esgoto na água corrente abaixo do_ la"Qo, na própria bacia do
Paranoá, com tratamento apenas secund._ário
e, portanto, menos dispendioso". __
Foi o que, em resumo, disse, com outras palavras o Dr. Penido. Pergunto, então: porque executar um projeto que custará ao_Distrito Federal
156 milhões de dólares, para verificar se ele funciona durante algum tempo, e depois, _se não fl,lncionar-e seguramente está previsto pelo próprio
autor do projeto que ele não funcionará_~- c:ons~
truir, só então, o projeto ·que já está sendo proposto e que custaria, talvez, até abaixo do preço
do atual arremedo de projeto?
Isto, Sr. Presidente, foi realmente algo que con_stitulu, pelo menos, uma vitória, porque K g, fez
essa declaração~ çom a qual confessa publicamente que o seu projeto não é para valer: é de
brinquedo. Muito obrigado.

nkipais - prefeitos, vereadores - setores que
_atitam -na·_ eeonor'riia _"fazendeiros,_ agricuhore_s,
raiva.
comerCianteS, industriaís ·- ilãô tendo como transadonar dentro ·dos seus MUnicípios, e Goiás é
O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO. Proutn Estado enorme, de distânCias q'ue -dificultam
nuncia o seguinte discurso. Sem_ revisão do oraàqueles
que querem desenvolver e trabalhar, se
dor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
deslocarem porque além de o Estado ser grande,
Um -setor no Brasil que vem recebendo todo.s
65- Municípios também o são. Os prejuízos, eu
os privilégios, os quais nunca o Governo teve a
os trarei em um outro pronunciamento em númecoragem de cerceá-los ou sequer__tentar impedir
ros causados a cada Município. Mas, hoje, eu queque eles fossem atingidos, maís uma vez, traz
ria chamar a atenção dos meus pares, de V. EX-",
à sociedade um pavor muito grande, são os ban--- para que a Casa ajude-me a chegar às autoridades
queiros.
0 setor bancário do Brasil nunca foi tnbutado. -e_ ~gir_ que_ esses Municípios, que faço questão
alisOluta de citar hoje, -reCebam as novas agências
Ele não recolhe o hnposto de Renda que deveria
que, espero, sejãm do BEG da Caixego, num
Portanto, onera, cada vez mais, a Nação brasileira,
ato não de violência por parte do Banco__Central
porque é quem detém o poder económico, é
e do Ministério da Fazenda, mas de um ato ,d_e
quem segura nas mãos a moeda, é quem dá
respeito para córil. Os "'méus. coestaduanos, que
o tom da forma de como o Pais deve ser goverperderam as agências e se encontram em dificulnado. I:: profundamente lamentável quando o God8des._ ·
·_ -.
verno acena, mais uma vez para esse setor, e
-Passo a_ citar, por exeinplo, Aragoiânia que peracenou de forma drástica porque vai cumprir,
deu a Agência do Banco Nacional; Município de
com o aumento da triby~ção de renda _c®bre
AnllãgUera, Bradesco; Arraias, Bradesco; Aporé,
o assalariado e esqu~e-se, mais uma vez, dos
Bradesco; Americano· do Brasil, Bradesco; Axjxá
bancos, dos banqueiros.
__ ---.-,c)"e~d61âs, Bfadesco.
. . .
Srs. Senadores, esse setor vem-nos ameaçan. Si. Presiderite, tomo a. atenção do_ Senade;> para
do de forma agressiva. D.epois de exigir do GoverCitar os -Municípios porque se trata de uma_ denúnno cartas patentes para fazer funcionar suas agência, e esta denúnci.,_ tem_que ser levada a cabo,
cias em todo o Pais, e t~vez em todos os munie leVada de_ fo_rma a sei e_ricafada cõin serie~a~e
cipios, de repente, alguns bancos entendem que
alguns municípios não lhe são rentáveis. Ora, Sr.
pór parte do ~anc,o_.C~ntral, porque Goiás insiste
Presidente, não é uma verdade, porque o que
em ter estas agências funcionãndo, não mais deso banco vende nem servi~o .~; o que _na realidade
sas_ernpresas particulares, mas dÕS organismos
ele faz é ser uma_ in_stituição que aufere lucros_
do Estado.
e que deixa a sociedade à mercê do s~1,1 trabaJho,
-O Sr. Mauro Benevldes - Permite-me V.
Vimos, recentemente, o Governo determinar
Ex' um aparte?
que os bancos acudissem_ !IS micro e_ pequenas
_()SR. _IRAM SARAIVA- tom prazer, nobre
empresas, de maneira especial e imediatamente,
para que elas não requeresem conco_rcúrta, para
Senador.
que elas não quebrassem. Em Goiás, pelo menos,
à Sr. Mauro Benevides- Nobre Se_nador
os bancos estão agindo de forma diferente. Eles
Iram Saraiva, V. Ex' realmente traz a debate, .na
começaram agora a fechar as su_a_s_agências. E
manhã de hoje, no Senado Federal, um assunto
não foram fechando paulatinamente, não feChada maior relevância. Embora, na seqüência do
ram de forma lenta, não; fecharam de forma abuseu raciocínio, V. Ex' tenha buscado drcunscrever
siva e agressiva.
essa--dificuldade à área territorial do Estado, que
Trago, hoje, a esta Casa, loQicar'nénte à Nação,
brilhantemente representa nesta Casa, eu me peruma denúncia séria, e a Casa terá que tomar
mitiria-ãlertaf V. Ex' para o fato de que também,
providências através do seu Presidente, que fará
em outra$ unidades federativas, registraram-se o
com que o Ministro da Fazehda, Br:_esser Pereira,
fecMrn~nto de agência_s, não de bancos privados,
tome conhecimento- para, logicamente, agir, O
mas _também de bancos oficiais, e acredito que
Presidente do Banco- -C.ent,rilL FranciscO Milliet,
a sugestão esboçada até_ agora- e tenho ouvido
deverá punir esses bancos, porque eles passaram
atentatamente o seu pronunciamento - talvez
pelos municípios do Estado de CfOiás,- ftzeram
fos~e no-senlldo de que nenhuma dessas ca~s
seus rentáveis negócios e depois entenderam,
patentes pudesse ser utilizada fora, no seu caso,
sem mais nem menosL que deveriam fechar as
do tenitório goiarro, e naturalmente o Banco Censuas agências. E veja, Sr. Presidente,_ Srs. SenatralhaVei'ii:f cl_e _enCOntrar ul'!la so!ução legal para
dores o que aconteceu: 71 Munidpios de Goiá_s
rePa5Sar esSas Cartas patentes a outras instituiperderam agências bancárias - M~nidp(os que
ções_f_qiãnceiras que continuassem a transacionar
necessitam ·dessas agências - e nesse total de
ou naquela cidade ou no_ conjuntq do territ6rio
71 Municípios nós pudemos sentir que o fabuloso
do_seu_.Estado. Ac:ho que essa matéria poderia
Bradesco fechou .35 agências; o Itaú, 7 agências;
ser levada ao Banco Central, o Conselho Moneo Económico, 6 agências; o Nactonal, 5 agências;
tário Nadoital poderia se debrUçar a respeito do
o Bancantil, 4 agências.
assunto e~ na:tuialffi~nte, reabilitar essas aQêri.cias,
Sr. Presidente, é um prejuÍZo para a economia
que não sejam da própria instituição fmanceira
goiana e para a economia brasileira. Dias atrás,
a que pertencia a carta patente, mas daquelas
fizemos um apelo, nesta Casa, -pàfâ que esses
outtas;"OfldaiS ou privadas, que desejassem contibancos, nesses Municípios, tivessem cassadas
nuar operando naquela cidade e naquele Estado.
suas cartas patentes e, logicamente, tanto o Banco Central quanto o Ministério da f_;genda passasO SR. IRAM 'SARAIVA - Senador Mauro
sem para os dois bancos oficiais, Banco do EstaBeÕevides, agradeço a intervenção de V. E.ic' É
do de Goiás e Caixa Econômicª- do. Estado ele
o segundo pronunciamento que faço sobre a
Goiás, essas agências, porque as autonâades mUquestão e nã_9. senti, por parte do Banco Central

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Concedo a palavra ao nobre Senador Iram Sa-

e

e muito menos por parte do Ministério da Fazen·
dã., a preocupação; Então, hoje, trago a denúncia
citando ll]unicípio a município, até mesmo cansando meus nobres pares, mas o. assunto é relevante,. cla_ro_, e_ V. Ex" concordou._ E eu disse, no
meu primeiro prorl.unciamento, ~que O fato ·acon·
tecia, se não me falh~ <! memória, em todos os
Estados da Federação, E quando eu disse que
não nos preocupávamos em manter essas agências é porque eu não queria descer a detalhes,
por eXemplo, como o desinteresse de um Bradesco, e que deixou claro que não tem interesse
em funcionar porque sentiu que os seus negócios
ali poderiam ter diminuído. Acho que a atividade
bancária pode também arc:ar com ânus; se num
determinado momento não vai l::!!ml. ela_ ~m que
se portar, porque durante muito tempo ela exauriu, dentro da economia, aqueles recursos.
Agora, quando eu disse que o BEG e a Çaixego
pretendem é porque são dois grandes bancos
oficiais, que: graças a Deus, em Goiás, mantiveram, mantêm e vão manter, porque é um Gov:emo
sério, um Governo preocupado, sobretudo, em
fazer com que as finanças públicas estejam saneadas e respeitando o dinheiro público, e, por esta
forma, estamos solicitando que ó Banco Céntra1
repasse a essas duas entidades financei~aS,_ OJas,
não acontecendo ísso, que faça o repasSe_ a outras, como bem colocou V. Ex" O que queremos
é que os municípios mantenhãm suas agências,
porque o prejuízo é enorme, tanto que, inclusive,
no meu primeiro pronunciamento, eu d~e que
até pensionistas e aposentados da Previdência estão sendo obrigados, meu caro senad.or. a vi_ajar
mais de quinhentos quilômetros para receberem
cheques e_c_ontra.._che_ques que, são, sempre, mini-

mos.
O Sr. Mauro Benevfdes- Eu diria a V. Ex",
nobre Senador.l@m Saraiva, ,que, por exemplo,
a Caixa Económica Federal do meu Estado fechou várias agências, ainda naquela fase do "'Cruzado I". Então, foram medidas drásticas que alcançaram numerosas comunas. E, hoje, oS segu·
rados do INPS, em determinacloS munkípiós, são
obrigados a se deslocarem, pagando ·transportes
para poder receber aquelas magénimas pensões,
que percebem do lnstituto Nacional de Prevfdên·
da Social. Se aquelas agências - com as quais
os segurados se acostumaram a conviver, recebendo suas pensões - continuassem a atuar,
evidentemente que- rião haveria e$e ônus incidindO Sobre os parcos recursos auferidos pelos s_egurados da Previdência.
O SR. IRAM SARAIVA- Entendo, Senador
Mauro Benevides, que realmertte não s6 as agên·
das da Caixa Econômica Federai, rnas muitas
outras, como as particulares, e na realidade acho
que chegou o momento de os bancos tomarem
um pouco de prejuízo, se é que é preJuízo. Enten·
do que chegou o momento de os bancos darem
a sua parcela de contribuição para a Nação brasileira Iniciei dizendo qu"e, agora, o Goveril.o já-colocou o "leão" de boca aberta, em cima do trabalhador, para tentar suprir o déficit público.- Agora,
os que têm, realmente que pagar um pouco o
déficit público são- os bancos, os banqueiros, os
pfivilegiados que não pagam nunca, realmente;
mexeram nos seus bolsos, e penso que as agên·
cias deveriam até ter urn_a punição, serem mantidas, para que, como v. Ex'" dtoti e eu também,
pessoas que recebem. tão pouco e não têm condi·
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ções de .se deslocarem para distâncias enormes
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Sr. P. reside.nte, é !Jm_rosário de m~p\cípios, mas

estão arcando c:om este prejuízo.

~-ti~h~ que f~er isso, porque não~ como acei_R
tar~se uma situaçãÇ> desta, _que _de periúria. TeR

Volto a dizer a V.~. além dos já citados municípios, foram também atingidos os seguintes:

mos 244 municípios, 71 municípios perderam
agências bancárias.

Araguacema (Bradesco)
Aliança do Norte (Bradesco)
Avelinópolis (Bamerindus)
Brejinho do Nazaré (Bradesco)
Buriti Alegre (Bradesco)

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) A Mesa pede licenr;:a para interromper e solicitar
a V. Ex,- que ou conclua Q pronunciamento ou
m.,ntenha sua inscrição para após a Ordem do

Curupi, Distrito de Carini (Econômico) _
Conceição do Norte {BancantiJ)
Campos Belos (NadcmaD . __ _

Córi"egO do "Ouro (Bradesco)
CavalCante (Bradesco)
Cachoeira de Goiás (Bradesco)
Couto Magalhães (Bamerindus)

Ca:mpinaçu (Bamerindus)
Duerê (Bradesco)

Estiela do Norte (ltaú)
Formosa (Econôroko)
Flores de Goiás (Econômico)

Figueirópolis (Bradesco)
Gurupi (Mercapau1o)

Golanésta {Itaú)
Goianira (Nacional)
Goiatins (Bradesco)

Itumbiara (Econômico)
lvolãndia (ltaú)
lnhumas (Nacional)

Itacajá (Bradesco)
ltaguaçu (Bradesco)
ltajá (Bradesco)
ltaguatins (Barnertndus)
Anápolis, DiStrito de Joanápolis (Econômico)
Jaupaci (Bradesco)
Luziânia (Econômico)
Leopoldo de Bulhões {Bradesco)
Uzarda (Bamerindus)
Minaçu (ltaú)
Mossamedes (Bradesco)
Mairipotaba (Bradesc:o)
Moiporâ {Bradesco)
Mutunópolis (Bradesco)
Novo Acordo (BamerinduS)
Novo Brasil (ltaú)
Nova Roma (Nacional)
Nova América (Bradesco)
Natividade (Bradesco)
Nazaré (Bamertndus)
Ponte Alta do Bom Jesus (Bancantil)
Panamá (Bradesco)
Piracanjuba (Bradesc::o)
Palmeio (Bameríndus)
Pium (Bamerindus)
Portelândia (Bamerindus}
Rubiataba (ltaú)
Silvanópolls (Bancantil)

Santa Helena (Económico)
Santa lzabel (ltaú)
Santa Rosa (Bradesco)
Santa Cruz (Bradesco)
Sítio da Badia (B_arnerindus)
Tocantinia (Bancantz1)
Três Rancho (Bradesco)
__
Formoso, Distrito de Trombas (Bamerindus)
Turvelãndia (Bradesço)
Taquarel (Bradesco)
Taguatinga (Bradesco)
Urutai (Bradesco)

e

Dia.

Quinta-feira 3

J 793

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE.
-Paraprofeiirparecer.) -Sr. Presidente, Srs. SenaR
- dores:
Com a Mensagem n9 113, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do 8enªdo federal a_ autorização para que aPrefeitura Munidpal de Taquara (RS) contrate, junto
à Caixa. Eccinõm_ica Estadual do Rio Grande_ do
Sul, esta na qualidade de agente financeiro~ ã se- ·
guinte operação= de crédito:

. Caracteristicas da Operação

O SR. IRAM SARAIVA- Já encerro-, Sr.
Presidente, porque, na rea11dade, embora o tema
merecesse uma sessão solene de critica desta
Casa, acho que só o fato de discriminar aqui os
---municípios e dizer as grandes empresas bancárias
-que estão nos tausando prejuízo, entendo que
já comporta realmente encerrar o pronunciamento, mas não sem antes voltar a apelar a esta Presidência e aos meus pares, para que façamos o
Ministro da Fazenda Bresser Pereira e o Presidente
do Banco Centrai, Francisco Milliet, entenderem
que é preciso que ·ou estas_ empresas reabram
imediCJ.tamente suas agências nesses municípios,
ou que transfiram ao Banco do EStãdo_ -de Goj~s
e à Caixa Econômica do Estado de ÓoíáS ·as sUas
patentes. Essa transferência, sei, não se faz na
forma em que estou colocando, mas que, pelo
menos, o Banco Central permita ao Banco do
Estado de Goiás e à Caixego ter cartas patentes
para funcionar nesses municípios.
Sr. Presidente, é lastimável a situação e nwn
outro pronunciamento que farei trarei o montante
d_os prejuízos causados por esses _fechamentos
e acho que_ esta Casa tem que tomar medidas
drásticas, porque enquanto o Governo toma medidas drásticas contra o povo, contra o trabalhador para que se cobre o Imposto de Ren.da cada
vez mais violento e não se tributa os bancos, eles
c::ontinuarão cada vez mais transitando livremente
no Brasil. E eles não praticam nada c::ontra os
constituintes?! Não praticam nada c::ontra a segurança nacional?f Mas, na realidade, são eles o_s
grandes culpados pela quebradeira em que vive
a Nação brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presid-ente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
· Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Mensagem n9 113, de 1987 (n9 203/87,
· na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Taquara,
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar
operação de crédito no valor de C::z$
7.443.152,00 (sete milhões, quatrocentos e
quarenta e três mil, cento e cinqüenta e dois
cruzados). (Dependendo de parecer.)
~- Nos terffios do art. 69 da Resolução n9 1/87,
--- des!Qno_ o nobie-senadQr Mauro Benevid~s para
proferir o-..parecer sobre a Mensagem, oferecendo
o respectivo prOjeto de resolução.

a -Valor. 80.000,00 OTN
b-Prazos:
1 -de carênda: 30 meses
2 - de amortização: 240 meseS
c'---- Encargos:
1 -juros: 7,5% a.a. + 1% a.a. (agente financeiro)
2 -taxa de admin[tfaÇão: 2% ..50bfe- Cada desemboi&O
-- ·
d - Garantia: vinculação das quotas pait-es do
município no produto da arrecadação do Imposto
sobre Circulação_ d_e_ Mercé}doriÇ~.§ OCM).
_
e -Destinação dos recurso~: promover a execução integrada de obras referentes a __implantação de rede coleto[a _dq~esgoto misto (1 ~ ejapã),
no âmbfto do Pf<OM(JNldPIO.
..

Seg1,1ndo a Caixa Econômlca Estadual do Rio
Grande do Sul, a operaçãõ é técniCa e f'manceiramente viável.
-- -- No mérito, o pleito enquadra-se em casoS análogOs Que -têin- _nler_e_çido à: -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 Feder_al durante Operíodo de funcionamento da Ass_em_l,lêia Nacional Coristituinte, ..opinamos favoravelmente sob os aspectOS ecOnômico, financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do SefJl:linte.
PROJETO OiRESOLUÇÃO
N• 133. DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de TaR
quará (RS) a contratar operação de cré-dito no valor de 80.000,00 (oitenta mH)
OTI'I.
O Senado Federal resolve:
Ê a Prefeitura Municipal de Taquara
(RS), nos termos do artigo 2~ da Resolução n9
93n6, alterado pela Resolução n~ 140/85, ambas
·do Senãdo Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de 80.000,00 (oitenta mil)
OTN junto à Caixa Econômica Estadual do Rio
Grande do Sul, esta na qualidade de agente financeito._A opetc'fÇão ê:le crêdito destina-se à execução de obras de infra:-estrv.tura urbana. __ .
Art. :29 Esta resolUção entra ·ern vigqr_na data
de sua publicação,_ - __ ___ ~ _ _ _ _
É_o_ parec::er, Sr. Presidente. ___ _
Art. 1~

-o sR: PREsiDEríi'E (Jutaliy Mâgillhães) ~assa-se

(Pausa.)

à díScussão do projeto, em turno único.
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Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
"
A votação da matéria far-se-á n~ sessão seguinte, na forma regimental.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

ltem2:
Mensagem n• 160, de 1987 (n' 260/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Alme·
nara, Estado de Minas Gerais, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 85.000,00 Ob[igaçOes doTescuro Nacional - OTN. (Dependendo de
parecer.)
Nos termos do art. 6° da Resolução n" 1,
de 1987, designo o nobre Senador Ronan
Tito para proferir paiecer sobre a Mensagem,
oferecendo o respectivo projeto de resolução.

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Se:riado-

res:
Com a Mensagem n9 160, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autoriZaçãO pa-rã -que a Prefeltura Municipal de Almenara (MG) contrate, junto à Caixa Etonômica Federal, esta na qualidade
de gestora do F_undo _de. Apoio ao Desenvolvimento Social _- F AS; a seguinte operação de
crédito:

1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Almenara
Rua
9612 Localização (sede):
..
.. -Uvio FróiS- Otoni,.
..
39900 - Almenara (MG)

2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
85.000,00 OTN.
22 Objetivo: Canalização do Córrego doBreo-

jo.

2.3 Prazo: carência; até '3 (três)
Amortização: 10 (dez) anos.
2.4 Encargos: Juros de 3% ao ano, cobrados
trimestralmente, sendo o saldo devedor- reajustado de acordo com ·o índice de variação das
OTN.
2.5 Condições de Uberaçãcr. O financiamento
será llberado em parcelas, de acordo c_om o_:cronograma a ser apresentado.
2.6 ,Garantia: Vinculação de cotas _do Fundo
de Participação dos Munidpfos aos dispêndios
do ftnanclamento.
_
2.7 Dispo_sitivos Legais: Lei n 9 519/87 de
22_-5-87, publicada no "Minas Gerais" de 29-5--87.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta re_levãncia social do projeto.
Nos termos da Resolução n~ l, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legisJativa do
Senado Federal dura_n~- o período de func_lonamento da Assembléia Nacioní31 Constituinte; opinamos favoravelmente sob os aspectos econômico-fmanceiro e legal da matéria.

_Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
nos termos do seguinte:

~ens_ag_em,

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 134, DE 1987

Autoriza a Prefeitnra Munldpal de Almenara (M.G) a contratar operação de cré-

-- dito no valor correspondente em cruzados
- a 85.000,00 OTN.
6 5enado Federal resolve:
Art.- 1~ É a Prefeitura Municipal de Almenara
(MG), nos termos do artigo 2~ da Resolução n9
93n6, alterado pela ~eSolução n~ 140/85, ambas

do Senado Federal, autortzacla a contratar operaçáo de crédito no valor correspondente em cruzados a 85.000,00 OTN, junto à Caixa Econõniica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo
de Apoio ao DesenvoMmento Social - FAS. A
operação de crédito destina-se à canalízação do
Córrego do Brejo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de suapublicação.
-É o -parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) à discussão do projeto, em turno único.
~(Pausa.) _ _ _ •
Não havendo_ 'quem peça a palavra, encerro
-·a diSCussão.
A votaç~o da matéria far~se-á na sessão seguin~
te_ na forma ~imental. __
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Passa~se

ltem3:
.

Mensagem n• 161, de 1987 (n• 261/87,

--------na origem), relativa à proPosta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Araújo,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no valor correspondente em cruza-dOs, a 17.885,34 Obrigações dO Tescuro Na~
-·cional- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. _69 da Resolução n? 1, de
1987, designo o nobre Senador Alfredo. Campos
para proferir parecer sobre a Mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.

OSR. M.FREDO CAMPOS (PMDB=MG.
Para emitir parecer)- Sr. Presidente, Srs. senadores:
COm a Mensagem n 9 161, de 1987 o Senhor
Presidente da República submete_ à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Muniçlpal de Araújos (MO) contrate, junto
à Calxa Econôn1ica Federal, esta na qualidade
de gestora _g9 Fun,_d_o de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de
c~ dito:
1. Proponente
1.1 _ Denominação: _Município de Araújos
- ~--12 - Localização (sede): Avenida 19 de Janeiro
525 - CEP 35603
--- .· .
'
Araújos- MO; Telefones; 211 e 259
2. Financiamento
2.1 ValOr: equivalente, em crwados, a até
17.885,34 OTN;
2,2_ ___Qbjetivo: implaritação de calçamento e
meios-fios;
_
Prazo: Carência: até 3 (três) anos.
Amortização: 10 (dez) anos.
2Á- Encargos: }ufos de 3% (três por cento)
ao ano, cobrados bimestralmente, sendo o saldo

-u____
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devedor reajustado de acordo com o índice de
variação das OTN.
2.5 Condições de Libel-ação: o financiamento
sérá Jibetãdo em parcelas, de acordo com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: vinculação de quotas do Fundo
de Participação dos Municípios - FPM.
2.7 Dispositivos Legais: Lei n~" 571, de
11-9-86, publicada no Minas Gerais, Edição de
3-10-86.
No mérito, o pleito~enQuacfia~Se em casOs. MáJogos que têm mer~cido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto;
Assim sendo, con~l.uJmos pelo acolhimento da
Mensagem, nos teimas dO seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 135, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Araújos (MG) a contratar operação de
crédito no valor equivalente em cruzados a 17.885,34 OTN.
O Senado Federal resolve:
Arl 1? É a Prefeitura Municipal de Araújos
(MO), nos termos do artigo_2_9 da Resolução n9
93176, alterado pela Resolução n 9 140/85, ambas
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor equivalente, em cruzados,
a 17.885,34 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 calçamento e meios-fios.
Art. 2'1 Esta resolução- entra em -Vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PREsiDENTE (Jutahy Magalhães) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação-da matéria far-se-á na sessão seguin·
te, na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy -Magalhães)-

Item4:

âe

Mensagem n• 163,
1987 (no 263/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Bambuí,
Estado de Minas Gerais; a contra~( operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados. a 40.000,00 Obrigações do Tesouro
Nactonal- OTN. (Dependendo de parecer.)

Nos termos do art. 6 da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador Alfredo Campos
para proferir o parecer sobre a Mensagem, afere·
cendo o respectivo projeto de resolução..
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
-- -_
_
-- Com a Mensagem n? 163, de 1987, o Senhor
Presidente déi República submete à deliberação
do Senado Federal a autórizaÇ:ãO para que aPrefeitura MWllcipal de Bambuí (MG) contrate, junto
à Caixa Econômlca Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi-
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mento Social crédito:

FAS, a seguinte operação de

Caracteristicas da Operação
1. Proponente

1.1 Denominação: Munidpio de Bambuí/MG
12 Localização (sede): Praça Mozart Torres, 68
Bambuí-MG.

2.

Ananciamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até

40.000,00 OTN.

22 Objetivo: lmplantação de galerias pluviais,
calçamento e meios-fios:
2.3 · Prazo: Carência: atê 3 .(três) anos..
Amortização: 10 (dez) anos.

2.4 Encargos: Juros de 3% _ao ano, cobrados
trimestralmente, sendo o saldo devedor t:eªjustado 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 Garantia: Vinculação de quotas do Fundo
de Partidpação dos Municíplos-FPM.
2.7 Dispositivos Legais: Lei_Municipal no?
987/86, de 6 de outubro de 1986.
Segundo a Caixa Econômlca fc:iteral, a operação é técnica e fmanceicamente viável, enqua~

drando-se nas normas operacionais do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimen.t_o_.Soc;iÇ\]_- FAS,
No mérito, o pleíto enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da_ Casa,

tendo em vista a alta relevânc_ia soc_ial _do projeto.
Nos termos da Resolução n" 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o perfodo de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opi-

namos favoravelmente sob o_s aspectos econômico-financeiros e legal da matéria.
Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte:

PROJEfO DE RESOLUÇÃO
N' 136, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Bambuí (M.G) a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 40.000,00 OTN junto à Caixa
Econômica Federal.
O Seflado Federal resolve:

Art I'? :t: a Prefeitura Municipal de Bambuí (MO),
nos termos do artigo 29 da Resolução n<? 93n6,
alterado pela Resolução n<?_14,0/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de
crédito no valor equivalente, em cruzados, a
40.000,00 OTN junto à Caixa Ej:o_nômi~a F~er~l.
esta na qualidade de gestora do Fundo de Ap01o
ao Desenvolvimento Socia1- FAS. A operação
de crédito_ destina-se à implant8Ç:ão-~ de galerias
pluviais, calçamento e meios-fios, _
Art 2~ ESta:- resolUÇão entra- em-vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não hav~ndo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria far-se-á na sessão seguinte, na forma regimental.
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O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Item5:
Mensagem n' 164, de 1987 (n' 264/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Belém,
Estado do Pará, a contratar operação de crédito no vaJorco_~SpO!ldente, em cruzados,
ã 1ãõ:090;22 ODii_gações do Tesouro Nadonal- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 6 da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador Mauro Benevides
para proferir parecer sobre_ª men~gem, oferecendo o respectivo projeto de resolução. -

O SR- MAURO BENEVIDES (PMDB- CE.

Para emitir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n 9 164, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do_ Senado Feder:al a autorização para que a Prefeitura Municipal de Belém (PA) contrate, junto
- à Caixa- Económica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de
"crédito:

Carac:teristlcas da Operação
1. Proponente
1.1
1.2

_Denomin~ção:
l.Qç~ção_

_Muni_cípio de_Belérrt/PA
(sede): Rua Nazaré, 708; _Be-

léffi-PA
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
186.090,22, OTN.
__ .
2.2 Objetivo: implantação de usina de lixo hospitalar.
2.3 Prazo: Carência: até "3_(três) anos. A{norti~
zaç:ão: 12 (doze) anos.
2A EnCãrgõs-: juros de -2% ao ano, cobrados
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo com o índice de- variação das
OfN.
25 COndições de Liberação: o financiamento
:seráJibe_r_ado em parcelas, de acordo com o era-.
nograma a ser apresentado. __
2.6 Garantia: vinculação de quotas do Fundo
de Participação dos Municípios - FPM.
2..7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9
7.351/86, de 25 de novembro de_l989-~
No médto,_o pleito enquadra-se em casos çmálogos que têm merecído a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta 1'-elevânda social do projeto.
Nos termos da ResoJução n~ 1. de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
S~IDado Federal durante o periodo de fur:!_cionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente: sob~os- aspectos económico-financeiros e J~gal da matéria.
Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:

- PROJEfO DE RESOLUÇÃO
N' 137, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Munlc:lpal de Belém (PA) a contratar operação de crédito
no ~or_ cc:iiTespond_ente, em ~ado&y

a 186.090,22 011'1.
O Seriado Federal resolve:
- - Art. 1i Ê "a Prefeitura Municipã.J de Belém
(PA), nos termos· do art. 29 -da Resolução n 9 93n6,
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alterado pela Resolução n 9 140/85, ambas do Se~
nado Federa1, autqrizad~ a contratar operação de
crédito no va1or correspondente em cruzados a
186~090,22 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 usi~
na de lixo hospitalar.
Art 2? Esta RE:solução entra em vigor na data
de sua publicação.

É o pare~r, !?!·Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) à discussã.O do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a disc:ussão.
A votação da matéria far-se-á na sessão seguinte, na forma regimE;!ntal.
Passa~se

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) ltem6:

MENSAGEM N' !66, DE 1987
Mensagem n' 166, de 1987 (n' 266/87,
_na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Bom
Despacho, Estado de Minas Gerais.. a contratar operação de crédito no_ valor corres-pendente, em- cruzados, a 89393,53 ObrigaÇões do Tesouro Nacional_- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 6<? da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador Alfredo Campos
para proferir parecer- sObre a menSagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- M<l.
Para emitir parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n<? 166, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Bom Despacho (MG) contrate, junto à Caixa Econômica_Federal, esta na
qualidade de gestora do Fundo de APoio Ao Desenvolvimento SÇcial- FAS a seguinte operaÇão
de crédito:
· ··

1. Proponente
1.1. Denominação: Município de Bom Despacho
.12 Localização (sede): Praça da Matriz, 450
CEP. 35600 - Bom Despa<:ho - M<l.

2. Ananciamento
2.1 Valor: equivalente, em Cruzados, a até
89.393,53 QTN.
~
_
_
2.2 Objetivo: construção de Calçamento,
meios-fios e esQoto piUviãl. 2.3 Prazo: Carência": até 3-(trêS) anos. Amortização: 12- (dozeJ anos.
-2.4 _Encargos: juro~-de 3% ao ano, cobrados
bimestraJmente, sendo o saldo _devedor reajustado de acordo com o índice de variação das
OTN.
2.5 Coii.dições de Uberação: o financiamento
será liberado em parcelas, de acordo _com o cronogriJrna_ ~ s~r" é1presentado.
2.6 · dãrantia: VinculaçãO--de- parcelas do Imposto sobre Circ:Waç_ão de Mer:cad9rias - lCM.
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Dispositivos Legais: Leis Municipais n~"

1.044/86 e 1.089/87, de 16-7-86 e6-7-87, respec-

vlmento Social-FAS_, ~Seguinte operação de crêdito:

tivamente.

1. Proponente
1.1

Denominaçã.o:_Munlcípio de Brumadinho

logos que têm merecido a aprovação da Casa,

12

Localização (sede}: Av. Presidente Vargas,

No mérito, o pleito êilqua"êiüi:se-em-CasOSãnâ-

tendo em vista a ~lta ~elevância soda1 do projeto.
Nos termos da Resolução n" 1, dê-1987, que
estabelece normas de elaboraç:ão le9islativa do

142 Brumadinho MG.
2. Financiamento
2.1 Valor: Equivalente, em cruzados, a até

Senado Federal durarlte-o--perlodo de funcionamenta da Assembléia Nacional Constituinte, opi·

110.000,00 OTN.
Objetivo: Canalização do Cór~go Bana-

namos favoravelmente sol> os aspectos econômi-

na!.

--n

-

S_etembro de 1987

em cruzados, a 209.863,30 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de
parecer.)
Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1o de
.1987, designo o nobre Senado_r_PQ:mpeu de Sousa para proferir o parecer sobr;:e a Mensagem,
oferecendo o respectivo projeto de,r_esolu_s:ão.
O SR. POMPEU DE SOUSA (PMDB- D;
Para proferir pareCei) -Sr. Preside11te, Srs. Sen,
dores:
Com a Mensagem n'~' 171. de 1987, o Senh•
Presidente da República submete à deliberaç~
do Ser\ado Fedirãl a autorização Para que a Pr'
feitUra Municipal de Guaíba (_RS) contrate, jun:
a"o Banco..do Desenvolvimento-do Estado do R
_Grande do Sul SIA, este na qualfdade-de agd-,;
finance!ro~ d~ Çaixa_ Econômica Fed~ral~ a segui!
te operação de ciédito:_

cc-financeiros e legal da matéria.
23 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amorti~
Assim sendo, concluímoS pelo acolhimento da- - ~zãçãO: 1O{dez) anos.
Mensagem, nos termos do seguinte:
2A EilCatgos:-JLiros de 3% ao ano, cobrados
trimestralmente, sendo o saldo devedor _(eajustado de acordo com o índice de variação das
c-o-m.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 138, DE 1987
--2.5 Condições de Uberac;ão: O financiamento
serâ liberado em parcelas, de acordo com q croAutoriza a Prefeitura Municipal de
nograma a ser apresentado.
Bom Despacho (M.G) a contratar opera~
2.6 Garantia: Vincu1ação de quotas-parte do
çá.o de crédito no valor correspondente
Caracteristlcas da operação
Fundo de Participação dos Municípios - FPM.
em cruzados a 89.393,53 OTN.
2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9 517,
O Senado Federal resolve:
A- Valor: Cz$ 43._645272,22 (co~resportdef
de 3-7-86.
Art. )9 É a PrefeitUra Municipal de Bom Despaa '209.863,30827 OTN, à radio de Cz$ 207,9
NO mérito, o pleito erl.quãdra~se em caSos aná~
em al>r/87);
·
cho (MG), nos termos do artigo 29 da Resolução
logos que têm merecido a aprovação da Casa,
n9 93n6. alterado pela Resolução f19 140/85, amB -Prazos:
tendo em vi~ta a ai~ relevância social do projeto.·
bas do Senado Federal, autorizada a contratar
1 - de carência: 30 meses;
Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que
2 - de amortfzáção: 240 meses;
operação de crédito no valor correspondente em
estabelece normas de elal:iOi-açâo legiSlativa do cruzados a 89393,53 OTN, junto à Caixa EconôC- Encargos:
Si!nad6- F~deral d.urante o período de funcionamica Federal, esta na qualidade de gestora do
mento da Assembléia Nacional C6nsti~nte, _opi- - 1 -juroS: 8,5% a.a.; e
Fuildo- de Apoio ao Desenvolvimento __Social 2 -taxa de administração: 2,0% sobre o v=-~
namos favoravelmente sob os aspectos econômi- de_cada parcela liberada.
FAS. A operação de crédito destina..se à constru·
co-fmanceiro e legal da-inatéria.
D -:- Garanfia: Vinculação de quotas partes
ção d~ calçamento, meios-fios e esgoto pluvial.
Assim sendo, coricluímos pelo acolhimento da
Art. 29, Esta Resolução entra em vigor na data ~esag_em, nos te~os do seguinte:
Município do produto da arrecadação do Imp~
sóbre C'u:culaç:ão de Mercadorias (ICM); e
de sua publicação.
_ E-:--~DestiriãÇão_d"e- reéüfsos: ·execUção de
É o parecer Sr. Presidente.
PRO!EfODE: RESOLUÇÃO .
vestimenlc)s0.0 sistema viário Com pavimenta<;
-- N• 139, DÉ-1987
e drenagem- de- águas pluviais em- diversas ;
. . Autoriz~ a Prefeitura Municipal de
O SR. PRESIDEr!TE (Jutahy Magalhães) no Município de Guaíba.
Brulm!ndlnho
(MG)
a
cOntratar
operaPassa-se à discussão do projeto, em turno único.
Ouvida a respeito, a Secretaria do Tesouro ~
ção de crédito no valor equivalente, em
(Pausa.)
cional do Ministério da Faze"nda Jnformou n:cruzados, a 110.000,00 OTN.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
ter a opor quanto à realização da Operação •
a discussão.
é têcnica e financeiramente viável, segunde
O Senado Federal resolve:
A votação da_matéria far~se-á na sessão seguinBanco do Estado do Rio Grande do Sul S/A
Art. 19 É a PrefeitUra Municipal de Bniínadite, na forma regimental.
_ No mérito, o pleito enquadra~se em casos .nho (MG), nos termos do artigo ~ da Resolução
logos que têm merecido a aprovação da C:n9 93n6, a1terado pela Resolução n9 140/85, amtendo em vista a alta relevância social do pr-c}
O SR. PRESIDEr!TE (Jutahy Magalhães) bas do Senado FederÇli, autorizada a contratar
Nos termos da Resolução n9 1. de 1987, •
ltem7:
operação de crédito nO valor equivalente, em cruestabelece normas_ de elaboração legislativa
zados,
a
110.000,00
OTN
junto
à
Caixa
EconóMensagem n' 167, de 1987 (n' 267/87,
Senado Federal durante _o período de' funde
mica Federal, esta na qualidade de gestora do
na origem), relativa à p_roposta p~ra que seja
menta da Assembléia Nacional Constituinte••
Fundo de Apoio ao_ Desenvolvimento Social autorizada a Prefeitura Municípal de Brumanamos favoravelmente sob os aspectos econ·~
FAS. A operação de crédito destina-se à canalidinho, Estado de Minas Gerais, a contratar
co-financeiros e legal da matéria.
Bananal.
operação de crédito no valor correspo"ridente, - zação do_có_rrego
Assim sendo, concluimqs pelo acolhimentc
- Art._ 2 9 esta resolução entra em vigor na data
em"'"Cl'Ul:ados, a 110.000.00 Obrigações do
Mensagem, nos termos do seguinte:
de
sua
publicação.
Tesburo Nacional- OTN. (Dependendo de
·~-É o parecer, Sr. Presidente.
parecer.)
- - · - - ··-·· PROJETO DE RESOLUÇÃO

Nos termos do art. 6° da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador Ronan Tito para
proferir o parecer soPre_ a Mensagem. oferec~do
o respectiVo projeto de resolução.

· O SR. PRESIDEr!TE (Jutahy Magalhães) Passa~se

(Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria far-se-á na sessão seguinO SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para te, na forma regimental.
0 SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)_
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senado-_

res:

Com a Mensagem no;> 167, de 1987, a·i:feOhOr~
Presidente da República: submete à d~liberação
do Senado Federa] a autorização para que aPrefeitura Municipal de Brumadinho -(MG) contrate,
junto à Caixa ECcinômi<::ã Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol-

-Item 8:
.=

N• 140', DE 1987

à.discussão do projeto, em turno único.

- -Mensageni.p9 __ 171, de 1_987 (n9 271/87,
na ongem;;rêlativa à propàsta para que seja
autorizada a Prefeituia Municipal de Guaíba.
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar
operação de crédito no '!alar correspondente,

Autori~a a Prefeitufa

MUDictpãi

Guaíba (RS) a contratar operação

crédito no valor equivalente, em
dos, a 209.863,30 OTN

u.·

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura -Municipal de G•-1.
(RS), nos termos do artigo 2~ da Resolu~~93n6, alterado pela Re§olução n 9 140/85, .:tu
do Senado Federai, autorizada a coitfratar Oj:
- ção de crédito no valor equivalente, em Cf'IE~
a 209.863;3'0-OTN junto ao Banco do E'

do Rio Grande do Sul S!A, este na qual!daé
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agente financeiro da. Caixa Ecoliômica Federal.
A operação de crédito destin_êl-se. à_ex_e_çy_ç~o 9_~

Assim sendo! conduímos pelo acolhimento_ da
ri)._eitsagem,· nos termOS ~o segUinte
··

investimento no sistema viário com pavimentação
e drenagem de águas pluviais e~~_diversas Vias

do município.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa)

Não havendo que peça a palavra, encerro a
discussão.
___ -~ ____ _
A votação da matéria far-~á ria sessão _seguin·
te, na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Item9:
Mensagem n• 174, de 1987 (n• 275/87,
na origem), relativa à proposta para que seja

autorizada a Prefeitura Munkipal de Mossoró,
Estado do Rio Grande do Norte, a contratar
operação de ~rédito no valor correspondente,

em cruzado, a 240.000 Obrigações do Tesouro Nadona1 -

OTN. (Dependendo de

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 141, DI'" 1987

"'.'C ---AUtOriza a Prefeitura Municipal de
-- Mossoró (RN) a conb'atar operação de
crédito no valor equivalente, em cruza-

dos; a~24o:ooll;oo

om.

0-SenaâoJ:ed_eral resolve:
.
Art. _19 É a _?refeitura Municipal de Moss_or_ó
(RN), nos termos do artigo 29 da Resolução n9
93D6, alterado pela Resolução n9 140/85, ambas
do Seriado Federai, autor[zado a contratar operação de crédito no valor equivalente, em cruzados,
a 24_0.000,00 OTN, junto ao Banco do Nordeste
do Brasil SIA. este na qualidade de agente fmanceiro da Qixa Econômiça_Federal. A operação
de_crédito_destina-se à pavimentação, drenagem
de vias urbanas e reconstrução da Praç:a Cônego
Estevam Dantas.
Art ~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É _o_pare_c~r, Sr. Presidente.

parecer.)

Nos tennos do art. 6\> da Resolução n~ 1, de
1987, designo o nobre Sétiador Mário Maia para
proferir o parecer sobre a Mensagem, oferecendo
o resp:ctWo projeto de resolução.
OSR.MÁRlOMAIA(PDT -ACParaproferir

parecer.)- Sr. Presidente,$rs, Senadores;
Com a_Men_s;,gem n\> 174, de 1987, o Senhor
Presidente da República_ submete _à deliberação
do Senado Federal a autorização para que aPrefeitura Municipal de Mossoró (RN) contrate, junto
ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, este,_ l].a qualidade _de _agente financeiro da Caixa E®nômlca
Federal a seguinte_ operação de crédito:
Caracteristlcas da operação
a) Valor: Cz$ 43.586.400,00 (correspondente

a 240.000 OTN, de Cz$ 181,61);

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

PasSá-Se -à- diSCUssão- do projeto, em turno únicO.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro

a

discu~O~-

·-- -

.-

--

A votação da matéria far-se_:-á na sessão seguin:'
te, ria formá- r~!l!!~.tl~·- _
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Item 10:
Mensagem

n• 176, de 1987 (n• 277/87,

na origem), relativa à proposta para que seja
autOrizada a Prefeitura Municipal de Petrolina,
Estado de Pernambuco, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN. (D_ependendo de parecer.)

- Nos termos_do art. 6~ da Resolução nç _1, de
h-Prazos:
-1987, _designo o nobre SenC)dotMans.u.eto de La1 -de carência: 30 meses;
-vor para proferir o parecer sobr_e a mensagem,
2 ~-de amortização: 240 meses.
oferecendo o _respectivo projeto de resolução._ - _
c - Encargos:
1 -juros: 3.5% a.a;
2 - taxa de administração: 2%;
O SR.- MANiitilrrÓ DE LAVOR (PMDB 3 -·dei credere: 1% a. a ..
Pl::, Para p-rõJefifParecer.)- Sr. Presidente;-srs.
d - Garantia: quotas do Fundo de Participação
Senadores:
·
dos Municípios - FPM.
Com a Mensagem n9 176, de 1987, o SenhQ.r
e - Destinação de recursos: pavimentaç.ão/
Presidente da República submete à deliberação
drenagem de vias urbanas e reconstrução daJ>rado Sen.,do Fecter..al autorização para que a Preça Côneg6Btevam Dantas.
feitUra MuniciPal de Petrolina (PE) contrate; junto
Ouvida a respeit6, a Secretaria do Te:squr_Q.fi<k'- __ ao Banco do Estado de Pemambuco__ S!A,. este
donal do Mínistério da Fazenda, informou nada
na qualidade de agente financeiro da Caixa Eco-ter a opor quanto à realização da operação que
nômlca Federal, a seguinte operação de crédito:
é técnica e financeirf!mente vfáve!, segun4o _o
Banco do Nordeste do Brasil S/A.
.
· Otracteristlcas da operação
No mérito, o pleito enquadra-se em c;~_s anáa) Valor: Cz$ 16.637.600,00 (correspondente
logos que tem merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto. a 80.000 OTN de Cz$ 207,97 em abril/87),
b) Pr.Zos:
~
~
~
,
Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que
1 -de carência: 6 meses após o desembolso;
estabelece normas de elabora&ão legislativa do
2-- de amortização: -240 nieses.
Senado Federal durante o período de funciona-·
·
c) Encargos:
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi~
1 --:-juros_: taxa nominal de 5,5% a.a;
namos favoravelmente sob os aspectos eGQnômitaxa- efetiyà d~_S,€54% a.a.;
co-financ:eiro e lega] da matéria.

ª
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2 - taxa d~ administração: ,2_%_ sobre cada
desembolso. ·_ ·
---..
d) C:a"raÍltia7 (íuOtas do rCM· cõinplementadas
por outras re<:eitas,_
e) Destinação dos re.cursos: execução de Projetas programados no município de Petrolina através da linha de crédito do PROMUNICfP[Q.
Ouvida a respeito, a Secr~a de Articulação
com os_ Estados e Municípios (SAREMJSEPlAN),
informou nada ter a opor quanto à realização da
. operação -que é técnica e financeiramente viável,_
segundo o Banco do Estadc;> de Pernambuco S/';No mérito, o pleito enquadra-se em casos analogOs que têm _merecido a aprovação da Çasa,
tendo em_vista a alta relevância social do projeto.
Nos term9S da Resolução n 9 1, de 1987, que
estabelece riormas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o perfodo de funcionamento_ da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos económico-financeiro e lega] da matéria.
Assím sendo, COf1.cluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte

PRd.JETO~ DE RESOLUÇÃO

N• 142, DE f987

Autoriza a Prefeitura Municipal de Petrollna (PE) a contratar operação de cré-

dto no valor de Cz$ 16.637.600,00.
O Senado Federai res.oive:
_ Art. J~-a__Prefeitura Municipal de Petrolin_a
(PE), nos termos do art. 2e da Resolução n~ 93176,
alteradO pela Resolução ri~ 140/85, ambas do Senado F ederaJ, autorizado a contratar operação de
crédito no vaJgr de Cz$ 16.637.~0,_00 (dezesseis
milhõeS, seiscentos e trinta-e sete mil e se"is centos
cruzados) junto ao Banco do Estado de Pernambuco S/A. este na qualidade de agente financeiro
da Caixa Económica Federal. A operação de crédito destin~-se à exeq;ção de projetas prograffiadOS'no município de Petrolina através da linha

t::

de crédito do PROMUN!ciPIO.
Art. Z' Esta resolução. entr~ em vigor Qa data

de sua publicação_.
__
.· Sr. Presidenté, Srs. S.ena9ores, apresentei à [Y\esa um pedido de adi::;IJI1ento d~ dLs.cu~são e votação desse projeto, tendo em vista a expressa manifestação de integrantes da Câmara ~niçipal
de Petrolina, Na próxima quarta-feira a Câmara
Municipal de Petrolina discutirá esse projeto e _eu
estarei participando dessa discussão. Se potventura houver algo a acrescentar a este meu parecer
agora favorável, apresentarei como emenda no
tempo oportuno.
_ O meu parecer, portanto, é um principio favorá_vei até_ porque sou inteiramente contra o c_orte
de empréstimos aos Estados e Munkíplos decre~
tado pelo Presidente da República na última reunião ministerial.
É o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) PassaMse à discussão do projeto, em turno único.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 19-Secretá:rio.

É lid6 e aJ)rovãdo 6 seguinte
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REQUERIMENTO
N• 136, de 1987
Nos termos do art 31 O, alínea "c" -do Regi-

mento (ntemCÇrequeiro adiamento da discussão
do Projeto de Resolução_n 9 142, de 1987, a fi_m

de ser feita na sessão do próximo dia 14 de setembro.
".'
_
Sala das Sessões, em 2 de setembro de 1987.

-Mansueto de !Mvor.
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) Aprovado o requerimento, a matéria saírá da Or-

dem do Dia, devendo a~@ ~toma.r na data ~da.
O SR. PRESIDEI'ITE (Juthay Magalhães) -

Encerrada a Ordem -do Dia, voltamos à lista de
oradores.

·

Conced_o a palawa ao nohre Senador José lgnádo Ferreira.
O SR. JOSÉ JGNÁCIO FERREIRA (PMDB

... -ES. Pronuncia o seguinte discurso) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Governo federal, através de manifestação do
Ministro da Indústria e do Comêrçio, José Hugo

C8stelo Branco, acaba de am,mciar a aprovação
de um investimento global de Cz$ 272 bilhões,
destinado à ampliação da oferta de papel e celulose de 3.4 para 6,6 milhões de toneladas anuais,
a partir de 1995. Isto na aproVaÇão do projeto
de duplicaçâo-da capacidade produtiva da Ara cruz
Celulose SA, sediada_oo_li;!:ora1 espírito-santense.
De outro lado, através da Siderbrás, o Governo
federai também aprovou recentemente o projeto
de duplicação da capacidade de produção de aço
pela Oa: Siderúrgica de Tubarão (CST}, também
sediada no Leste capixaba, esta já localizaQa na
área metropolitana da Grande Vitória.
São empreendimentos realmente indispensável ao desenvolvimento na_dona._l e, portanto, serão
bem recebidos pela comunidade espírito-santense.

Todavia, embora destinados a grandes repercussões econômic@s, infelizmente não _se fazem
revestir de preocupações sociais nítidas, pos-to
que atrairão densos contingentes de mão-de-obra
não qualificada só utilizáveis no período de construção das insta1ações indust;.riais~ ~l_~sde logo destinados a compor o crescente favelamento da região, jl,llltamente com todas as suas dolorosas
conseqüências.
---,Sr. Presidente, não sê justificam as manifestações de preocupação dos capixabas com tais
eventos, à vista de que se destinam a fortalecer
a economia nacional, incluindo-se af o desenvolvimento regional, pelo simples efeito multiplicador dos investimentos. Devo, porém;assinalar que
as nossas experiências, adquiridas ex8tamente
nos processos de instalação-das duas empresas,
têm sentido e se justificam.
De parte da Aracruz Celulose, as primeiras
questões sociais su_rgiram com a ocupação de
vastas áreas do litoral Norte do Estado com florestas de eucaliptos, expulsando da terra muitos e
muitos pequenos agricultores. lançados ao desemprego e à própria sorte.
Já a csr, cuja implantação exigiu à ocupação
de mão-de--obra em esca]a_jamais vista no Estado,
levou para a periferia da Grande Vitófiã Centenas
de milhares de família_s, que se tomariam· no mais
grave problema social do Espírito_Santo, produzindo custos sociais imensos e incontornáveis.

Fora dessa apreciação, ainda persistem as
questões geradas pelos dois empreendimentos,
quanto ao choque ambiental. Com ereJto, com
as duas grandes indústrias, a qualidade de vida
dós capixabas passou a ser motivo de preocupação e a exigir do Poder Público (Estado e Municípios) a aplicação de recursos não existentes,
principa1mente para a solução de problemas na
área da poiWç~o. do trânsito, da saúde e da mora·dia, deSconcertando a harmonia urbana at~ então.
existente.
. . .
. .
Srs. Senado(es,. na exposição desses fatos e
na previsão das preocupações que passo a viver
quanto à repercussão social dos in'!"estimentos
ora .anunciados pelo Governo federa], deixo para
V. Ex' a amarga sensação de que, mais uma vez,
o desenvolvimento económico diredonado para
o solO capixaba possa não ser correspondido na
área -social. Seria demasiado sonhar com essa
possibilidade?
Sr. Presidente, Srs. Senadores, desenvolve-se
atualmente no Espírito Santo uma política definitivaméntE!: 'l[ol.tada para o revigoramento da ecor:ro~
~a-iti.teiíóraÍla. Om esfofço que reflete ·as preocupações do Govemo do ~do em municipal~r
o processo produtivo, segundo a vocação sócio-económica de cada co_ml!Jlidade, em bJJSca da
elimi!lação dos bolsões de pobreza produzidos
pela monocultura do café rio interior e pela migra·
ção dos trabalhadores rurais em busca dos centro
urbanos.
A .ordem é reverter a perversa tendência, que
- durante as últimaS décadas fez com que o Espírito
santO seja atUafmente ímportador de alimentos
(anuaJmente, 30_ mil toneladas de f~ijão, 80 mil
toneladas de milho e 60 md toneladas de arroz)
e de "fiOrtifrUtigranjeií-áii (iinPóitador de 94% da
laranja, 98% da batata e 99%_ da cebola que con~
some}, num quadro constrangedor e inibidor da
economia, notoriamente exportadora dos recur~
sos fmanceiros produzidos internamente.
_Refiro-me especificamente a_o programa de
municipalização das decisões e da execução do
processo económico, um processo verticalizado
em que o Goverrio Estadual, representado pela
Secr~taria da Agricultura, as municipa1idades e
os produtores se unem na busca dos objetivos
comuns, '}!.le são a diversificação da atividade e
dã-Piodução e o revigoramento económico do
setor agrícola e pecuário.
: q_pr_gj_~o de rilunicipalização da agricultura no
Espirita Santo, instaurado recentemente, abrange
riUma etapa inicial 12 dos 58 municípios capixa·
bas. Conduzido pela experiência e pela criativi9-ª"de de um bem-suci::cUdo produtor rural, o exprefeito e atual Secretário da Agricultura, Paulo
Galvão, .é na verdade a antítesg da centraJização
das estruturas políticas e admiilistrativas até hoje
vohadas para o meio rural, cujas decisões eram
tomadas sem a participação dos produtores_ rurais. · ·
Seu êxito já pode ser preliminarmente avaliado
com a excelente acolhida dos produtores já envolviçl:os nos primeiros programas, que são elaborados em cllsCtJSsões que envolvem Governo, produtores__ e lideranças políticas de cada comunidade e que são tecnicamente orientados segundo
as condições de solo, de clima e das necessidades
da população.
·
A. contribuição governamental no processo estará representada no apoio de órgãos financeiros
e técní_cos, inclusive com a disseminação de cen-
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trais de abastecimento (minicentrais} nos municípios, afiliadas à Central cj_~.AbaStecimento regional (Ceas<t)."Um_ sistema racionalizador dos_ fllQ{Os
de mercadorias.
- ·
·
Com eSsa nova política de incentivo e de ·apoiO
ao desenvolvimento da economia [lJr~, Q Governo Max Mauro está p~omovendo.rÇtdiCais mo4ificações no relacionamento entre a,a~JI':!iS:tração
públfca e a classe produtora: doravante, o homem
do campo e sua comunidade participarão diretam_ente elas decisõe~ que, de qualquer forma, digam respeito ao seu trabalho. Ter-se_-~ _por con_se-:
guinte, em execução mais urna forrria de democratização da_ soci_edade, via participação do povo
e de seus a_gentes econômlcOS.- - - - _ Era o que tinha a dizer, Si". Presidente. (Muito

bem!)
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

Esgotada a lista de oradores.
A Presidência convoca sessãd extraordinária a
reaJizar-se qWnta-felra dia 3 de setembro, às 1O
h~r~, ~om ~ ~-guinte

ORDEM DO DIA
-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 133, de 1987, que autoriza:_a Prefeitura
Munfcipal de Taquara, Estado do_ Rio_ Grande do
Sul, a <:ontratar operação de crédito no valor cor~
respondente_ em cruzaaOS,- SP.OOOJOO Obrigações-do Tesouro Nacional- OTN, tendo

a

PARECER FAVORÁVEL, Proferido em Plenário.
-2Votação, em turno único, do Projeto de Resolu-_
ção n 9 134, de 1987, que autoriza a Prefeitura
MunldpaJ de Almenara, Estado de Minas GeraiS,
a contratar operação de cré_dito no valor correspondente, em cruzados, a 85.000,00 Obrigações
do Tesouro Na<:ionaJ- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, Proferido em Plenário_.

-3Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 9 135, de 1987, que ·auto~ a Prefeitura
Municipal de Araújos, Estado de Min21s Gerais,
a contratar operaçã_o de créditp no valor correspondente, e-m cruzados, a -17.885,.34 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
_

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-4Votaçã_o, em turno únicp, do_ Projeto de _Resolt!ção n<:> 136, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Bambuí, Estado de Minas Gerais,
a contratar operação de crédito no valor_ correspondente, em cruzados, a 40.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
-5Votaçãó, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n<:> 137,m de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipa1 de Belém, Estado do Pará, a contratar
operação de crédito no valor Correspondente, em
cruzados, a 186.090,22 Obrigações do Tesouro
Naclori.al - OTN:, tendo ~ - _ -

PARECER FAVORÁvEL, profendo em Plen6rlo.
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-6Votação, em turno único; do Projeto de Resolução n9 138, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Bom Despacho, Estado de Minas

Gerais, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 89393,53 Obrigações do Tesóur6Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-7Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 139, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Btumadihho, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito rio valor cor·
respondente, em cruzados, a 110.000,00 Obriga- ·

ções do Tesouro Na~lona1 - QTN, tendo
PARECER FAVORAVEL, proferido em Plenário.

-8Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'? 140, de 1987, que autoriza a Prefeitura

Municipal de Guaíba, Estado do Rio Grande do
Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzado a 209.863,30 Obrigações do Tescuro Nacional, - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
-9--Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 141, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Mossor6, Estado do Rl_o Grande do
Norte, a contratar operação de_ crédito no valor
correspondente, em cruzados, a :t4Q._OQO,OO Obrigações do Tesóuro Nacional - OTN, tendo .
PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário.
-lOVotação, em turno único, do Requerimento n"
133, de 1987, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos regimentais, o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n" 73,
de 1986, do Senador José Fragelli, alterando a
redação dos artigos 18, 27, 33 e 34 da Lei rio
5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre.
a proteção à fauna e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a sessão.
(Lewmta-se a sessão às 12 horas)

ATO DO PRESIDENTE N• 195, 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 compeiência
que lhe foi outorgada pelo Ato n<:> 2 de 1973 e
revigorada peJo Ato da Comissão Diretora n9 12,
de 1983 e de acordo com o ru.~posto na ~esolução
n9 130, de 1980, tendo em vista o que consta
no processo n" 13877/87-9; resolve autorizar a
contratação sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia
porTetnpó~de Serviço do Senhor Mário Serafin,
para o emprego de Assessor Técnico, com o salário mensal equivalente ao vencimentç> dq cargo
DA$-3, a partir de 19 de julho de 1987, com lotação e exercido no Gabinete do Senador Ivan Oreste Bonato.
Senado Federal, 19 de setemb~ d~-~]987. Humberto Lucena, Presidente.
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Sessão: 13-8-:..87 (extraordinária)

-Projeto de_Resolução n~ 102, de 1987, que
rerratiftca a Resolução n9 380, Cfe 1986, que autode 1<:> a 31 de agosto de 1987 - arL. rizou a Prefeitura Municipal de lnhumas, Esta-do
293, II, do Regimento Interno)
de Goiás, ·a contratar operaçãO de c r~ dito no valOr
de Cz$ 8.512.000,00 (oito milhõeS, quinhentos
Projetos aprovados e enviados à sanção
e doze mil cruzados).
SeSsão: 1~-6-$7-{extraordinária)
_____ _
- Pr()j~to de Lei da Câmara n~ 22, de 1987
-Projeto de Resolução n9 103, de 1987, qUe
(no 8.057/86, na Casa de origem), de iniciativa
rerratlfica a Resolução n9 292, de 1986, que aUtodo Senhor Presidente da República, que concede
rizoU o Gov'enio do Estado de Goiás a contratar
imunidade tributária às instituiçÕes qUe mentiana, toma impenhoráveis os seus. bens e dá out~:as _ operação- de crédit-o no valor de. C-_z$
276.906.106,40 (duze_ntos e s-etenta e seis -miprovidências.
__
.
Sessão: 5-8-87 (extraordinária]
_ ___ ~ .. lhões, novecentos e seis mil, c€nto e seis cruzados
e quarenta centaVos).
_
-Projeto_ de Lei da _Câmara ti~ 1_3, de 19??
Sessão: 1.3-8_-87 (extraordinária)
_ (n" 7.678/86, na Casa de origem), de inidatiya
-Projeto de Resolução n~ 104, de 1987; que
do Senho.~:_ __l?residente da R~p_ública, que_ altera
rerratifica a Resolução no 74, de 1987 ,_ que autoa composição do Tribunal Regional do Trãó~hc?
rizOU -a P"refeltura Municipal de (tatiba, Estado de
da 1~ Região e dá outras providências.
São Paulo, a contratar operação de crédito_ no
Sessão: 31-_8-87.
Valor de Cz$ 21.280.000,00 (vinte e um milhões,
duzentos e oitenta_mil cruzados)._
PrÔje!_o~_aProvados_e en~adôs à promulg~
Sessão: 13-8-87 (extraordinária)
__
ção
-Projeto de Resolução n~ 105, de 1987, que
-Projeto de -Resolução n? 94, de 1987, que - autoriza a Prefeitura ~~nicipal_ de Olho_ D'Água
autoriza a Prefeitura Municipal de J.unque[r6polís, do casado, Estado de Alagoas_, a contratar operaEstado de São Paulo, a contratar operação de ção de crédito no valor _correspondente, em cruzacrédito no valor correspondente, em cruzados, dos, a 3.826,15 Obrigações doTesouro Nacional.
Sessão:-2G_-8-87 (extraordinária)
a 18.102,52 Obrigações do Tesouro Nacional.
Sessão: 6-8-87 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n" 106, de 1987, que
-Projeto de Resolução no 95, de 1987, que autoriza a Prefeitura Municipal de Itacoatiara, Estaautoriza a Prefeitura MuniCipal de_ Senador Rui do do Amazonas; a contratar operação de cré"dito
Palmeira, Esfa.dO_de Alagoas, a contratar operação no valor correspondente, em cruzados, a
de ctédlto nó valor corTesPonderite, ·em cruzados, 70.063,06 Obrigações do Tesouro Nacional.
Sessão:-20-8-87 (extraordinária)
a 3.878,66 Obiigações do T escuro Nacional.
Sessão: 6~8-87 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n9 107, de 1987, que
-Projeto de Resolução n" 96, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado
autoriza a Prefeitura Municipal de Paulista, Estado
de Sergipe, a cóntratar operação de crédito no
de Pernambuco, a contratar operação de crédito
valor correspondente, em cruzados, a 90.557,61
no valor correspondente, em cruzados, a
Obrigações do Tesouro Nacional.
100.559,12 Obrigações do Tesouro Nacional.
Sessão: 20-8-87 (extraordioári;:ú
SesSão: .6-8-87 (extraordináiia)
-Projeto de _Resolução n9 108, de 1987 •. que
9
-Projeto de Resolução n 97, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Aorianópolis,
autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina
Estado de Santa Catarina, a contratar _operação
a elevar em Cz$ 1205.683.727,82 (um bilhão.
de crédito no_ valor correspondente, em cruzados,
duzentos_ e cinco milhões, seiscentos e oitenta
e três mil, setecentos e vinte e sete cruzados e - a 48.U72, 13 Obrigações do Tesouro Nacional.
Sessão: 20-8-87 (extraordinária)
oitenta e dois centavos) o montante de sua dívida
=-Projeto de Resolução n9 109, de 1987, que
consolidada.
autOriza a Prefeitura Municipal de ltiquira, Estãdo
Sessão: 13-8-87 (extraordinária)
de Mato Grosso, a contratar operação de crédito
-Projeto de Resolução n9 98, de 1987, que
no valor correspondente, em cruzados, a
rerratifica a Resolução n9 49, de 1987, que auto51.892,67 Obrigações do Tesouro NaCional. rizou a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da LaSessão: 20-8-87 (extraordinária)
pa, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no va1or de Cz$ 7.443.152,00 (s_ete milhões,
-Projeto de Resolução n9 11 O, de 1987, que
quatrocentOs e _q'úarénta e três mil, cento e cinautoriza a Prefeitura Municipal de Poá. Estado de
qüenta e dois cruzados).
São Paulo, a contratar operação de crédito no
Sessão: 13-8-87 (extraordinária)
valor correspondente, em cruzados, a 69~832,47
...-...Projeto de Resolução n9 99, de 1987, que
Obrigações do TesOurõ Nacional.
rerratifica a Resolução n9168, de 1986, que autoSessão: 20-8-87 (extraordinária)
_
1
, rlzou a Prefeitura Municipal de Piedade, Estado
-Projeto de Resolução n9 111, de 1987, que
de São Paulo, a contratar operação de crédito
autoriza a Prefeitura Municipal ae São José do
no valor de Cz$ 15.960.000,00 (quinZe milhões,
Rio Qaró; EstadO do Mato Grosso, a c6ntiãta:r
novecentos e_ sessenta mil cruzados).
operação de crédito no valor correspondente, em
Sess!o: 13-8-87 (extraofdii"lária)
cruzados, a 40.000,00 Obrigações do Tesouro
-Projeto de Resolução n9 100, de 1987, que
Nacional.
rerratifica a Resolução n9_.57, de 1987, que aUtoSessão: 20-8-"87 (extraordinária)
_
rizou a Prefeitura Municipal de Capanema, Estado
.:...._Projeto de _R~s_olução n9 112, de 1987, que
do P~raná, a contratar operação de crédito no
autoriza a Pre~eitura Mun[clpal d~ Jardim, Estado_
valoul.e Cz$ 4256.000,00.(qliãtro milhões, dudo Mato GrossO do Suf. i contratar oJ)efação -de
zentos e cinqüenta -e sels mll cruzados).
crédito no valor de Cz$ 7.443 ..152,00 (sete mi·
.(Resenha das matérias apreciadas

.
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lhõ~~. quatroc_entos e quarenta e três mil, cento
e dnqüenta e dois cruzados).

-Projeto de Decreto Legislativo IT' 3; de 1987
(n• 126/86, na Câmara dos Deputados), que aproSessão: 20-8-87 (extraordin~~) .
va o texto do Acordo de. Cooperação. C~al e
-Projeto de Resoluç_ão n~ .113, de 1987, qUe
Educ;;aclpnal entre o Governo da RepUblica Fede·
a..utoriza a Prefeitura Munfçipal de Santa Maria,
rativa do Brasil e o GoVerno da República Popular
Estado do Rio Grande_$_~ a co_ntra~r operação
da.Chinam celebrado em Brasílía a 1? de novemde crédito no valor correspondente, em .cruzados,
bro de 1965,
a 240.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional.
Sessão:-27-8-87 (extrao_rd-iná)ia) , . .
_ .
Sessáo: 20-8-67 (extraordinária)
-Projeto de_R~_solução n 9__ 278, de _19~6, de_.
-Projeto de Resolução n• 114, de 1967, que
autoria da Comis~Q Qip~~tqr~ •.Que cria, no S~n~~o
autoriza a Prefeitura Municipal de Soroc._aba, esta~-- _ Federal, o Ceritr0"4e Formaçãp emf\d.ministração
do de São Pa1,.1lo, a contrJ:llar.Qperação cle o:édJto -_ Legislativa e de} outra.s providências.
-·
no valor correspondente, em cru_zados, a .
~Sessão: 27-&-!37 (e~~ordir:tária) .
.
73.065,40 Obrigaçôes_do "('esoqrç N9cio~aJ.
"-;-projeto d~ Resqluçãr;> _n: ~ ~~, _r:) -1 ~87, que
S.ssão:'20-8-~67 (extraordlftária).
autp_tiza_ a Prefei~Uf~ Municipal ~e lndãíatuba, Esta-Projeta de_R,e$QI1Jção n; 11!?•.d~ 1~7. que. dp .de São Pa4lo, _a c~tra~r operação de crédito
autoriza a .Prefeitw:a. M.uniçipal de lpiaú, Estado
no valor corre_spondente, em cruzados, a
da Bahia, a contratar operação_ de crédito na valor
128.315,00 Obrigações do Tesouro Nacion<P.
de Cz$-7 .443.152,00 (sete milpões, quatrocento_s
Sessão:-31-8-87
-e quarenta e três mil,_ cento e cinqüenta e dois
-Projeto de Resolução n" 124; de 1987, que
cruzados).
autoriza a Universidade de São Paulo/Hospital de
Sessão: 26-8-67 (extraordinária)
Pesquisa e Reabilitação de Lesões Lábio-Palatais,
-Projeto de Resolução n9 116~ de 1987, que
Estado de São Paulo, a contratar operação de
autortta a Prefeitura Municipal de Diadema, Ésta·
crédito 110 valor correspo11dente, em cruzados,
do de São Paulo, a contratar operação de crédito
a 802.111,00 Obrigações do Tescuro Nac:::ional.
no valor correspondente, em cruzados, a
Sessão: 31-8-87
419.400,00 Obrigações do Tesouro Nacional.
-Projeto de Resolução n 9 125, de 19_~7. que
SessãO! 26-7-87 (extraordinária). ..
autoriza a Prefeitura Murticipal de Piraclcaba, Esta-Projeto de Resolução n• !17, de 1987, que
do de São Paulo, a contratar operação de crédito
autoriza a Prefeitura Municipal de Jacareí, Estado
no valor correspondente, em cruzados, a 466.000
de São Paulo, a contratar operação de crédito
Obrigações do TeSouro Nacional
no valor correspondente, em cruzados, a
Sessão: 31~8-87
466.000,00 Obrigações do Tesouro NacionaL
--Projeto de Resolução n 9 126, de 1987,
Sessão: 26-8-87 (extraordinária)
autoriza a Prefeitura Municipal de Piracicaba~Esta
-Projeto de Resolução n"' 118, de 1987, que
do de São Paulo, a contratar operação de crédito
autoriza a Prefettura Municipal de Penápolis, Estano valor correspo{ldente, em cruzados, a 281.955
do de São Paulo, a contratar operação de crédito
Obrigações do Tesouro Nacional.
no valor correspondent_e, em cruzados, a
Sessão: 31-8--87
178.571,43 Obrigações do Tesouro Nacional.
-Projeto de Resolução n9 127, de 1987, que
Sessão: 26-6-87 (extcaordinária)
autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Rosa de
-Projeto de Rewlução n"' _11 S!. de 1987, que
Vrt;erbo~. E~do de São--Paulo, a co11tratar operarerratífica a Resolução n9 362, de 1986, que aUtoção de crédito no valor corresponderíte, em cruzarizou a Prefeitura Municipal de Jaguaquara, Estados, a 120.000,00 Obrigações do T escuro Nado da Bahia, a contratar operação de crédito no
cional.
valor de Cz.$ 7.443.152,00 _(se~_milhões,-q1Ja1ro-_
Sessão: 31-8-87
centos e quarenta e três mil, cento e cinqüenta-Projeto de Resolução n~ 128, de_1987, que
e dois cruzados).
autoriza a Prefeitura MUnicipal de Rio Verde, EstaSessão: 26-8-67 (extraordinária)
do de Goiás, a coil:tratar operação de crédito no
9
-Projeto de Resolução n 120, de 1987, que
valor correspondente, em cruzado~, ·a -125.000
rerratifica a Resolução n~ 47, de 1987, que autoObrigações do Te$ouro NacionaL
rizou a Prefeitura Municipal de Palmas, Estado
Sessão' 31-8-67 ~
do Paraná, a contratar operação de crédito no
-Projeto de Resolução ~~- 129, de i987, que
valor de Cz.$ 3.72.Le?16.00 (três [Ylºhões, setecenauto~ a_ Prefeitura M.tmic~pal de Pedra Preta, Estos e vinte e um mil, quinhentos e seten~ e seistado do Mato Oras~. ~- contratar operação de
cruzados).
crédito no valor correspondente, em cruzados,
Sessão: 26-8~87 (extraorc:li_nária)
a 35.000 Obrigações do Tesouro Nacional.
-Projeto de Resolução n 9 i21, de -1987; que
Sessão: 31-8-87 _
rerratifica a Resolução n9389, de 1986, que auto-Projeto de R~solução n9 130, de 1987, que
rizou o Governo do Estado do Rio de Janeiro
alrtóiiza a Prefeitu~:a Municipal de Diamantino, Esa contratar operação de ct~c!ito !J.OValor de Cz~
tado do Mato Çirosso, a contratar operação de
3.1B0.370._48Q,OP (três bilhões, cento e õitenta
milhões, trezentos e_setenta m~i, -q\.latrocentos e · crédito no valor correspondente, em cruzados,
·- a "80.000 Obrigações do Teso~o Nado_nal.
oitenta cruzados).
SesSão: 31-8-67
Sessão: 26-8-67 (e><traordinária)
~Projeto de Resolução n 9 131, de 1987, que
-Projeto de Resolução n9 122, de-1987-,
rerratiflca a Resolução n9 11 O, de 1980, que auto-rerratifica a Resolução n~ 399, de 1986, que autoriiou a Prefeitura Municipal de lrecê, Estado da
rizou a Prefeitura Municlp.;d de C:arazinho~ Estado
Bah{a, a elevar em Cr$ 195.132.000,00 (cento
do Rio Granc;le do Sul, a cOntratar operação de
e noventa e_ cinco milhões, cento e trinta e dois
crédtto no valor de Cz$ 30.936.265,20 (trinta mimil cruzeiros) o mõntante de sua dívida consolhões, novecentos e trinta e Sei~ rrio, duzentos
lidada.
e sessenta e cinco cruzados,_ e vinte centavos).
SeSsão: 26-8-67 (extraordinária) · "
Sessão: 31-8-67

e

_que

que

Setembro de 1987
-.Projeto_de Resolução n9 132, de 1987, que_
rerratifica à ResólúÇãó no 351; dê 19'86; <iüe ·autorizou a Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen,-EstadO do Rio Granae-do Sul,-a contratar
opei"aÇão de crédito no valor de Cz_$ 6.688.955,45
(seis milhões, seiscentos e oitenta e Oitó miL novecentos e cinqUenta e cinco CruzadoS ~~quarenta
e dOis ceritãVOs),
Sessão: 31-8-87
Projetos Aprovados e enviados à Câmara

dos Deputados
.
-PrOjetO de Lei do Senado na 19, de_ ~987,
de autoria do Sen<J.dor Affon.w~~·r!lé!!g_o, alterando dispositivos da Lei n9 7.419, de 16 de dezembro
de 1985, que instituiu o Vale~Tr-aJlsporte.
S_es_são; -13-8-_8'7 (extraordin_ári.a). __
_
-Projeto-.de_ Lei .do Senado 1:1~ '?7.•. de 1987,
de autoria do Senador_Lo!-Jcemb.e-:g f'i"'nes Rocha.
que _di_spõe sobre a reposição florestal obri9at6ria,
e d~ O_IJ,_tr.as provid~ncias.
Sessáo: 27-8-87 (extcaordinária)

Projeto retlfado e encãmlnhado aO arquivo
-Projeto de Lei da Câmj:lra n9_ 19, de 1987
(n9 '&421/85; na Casa cie ori.Q:err\'1, de iniciativa

do ~phor Pr~sidente da República, que dispõe
sobre a iSenção de contnbuições previdênciárias
para instituições benefientes de assistência social
o e dá'otitras prOVIdências.
Sessão: 13-8-87 (extraordinária)

Mensagens aprovadas relativas à escolha de
autoridades
-Mensagem fi9 79, de 1987 (n9 122187, na
origem), de 12 de maio do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente_ da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor
Paulo Nog_ueira Batista, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função do Embaixador de Brasil junto à Organização
das Nações Unidas.
Sessão: 20~5-87 (ex:traordim\ria)
-Mensagem n 9 92, de 1987 (n~ 148!87~- na
origem), de 29 de maio do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Senhor
Enaldo Camaz de Magalhães, Ministro de Segunda Oasse, da Carreira de Diplomata, para exercer
a função de EmbaixaQ.or do Brastl junto à Repúplica Popular de Bangladesh.
Sessão: 20-8-87 (extraordinária)
--Mensagem n 9 115, de 1987 {IT' 179/87, na
origem), de 6 de julho do COitente ano, para qual
o Senhor Presidente_ da_ República submete à deliberação do Senado .a escol/:ta do Senhor José
Olyrnpio Rache de Almeida, Ministro de Prinleira
Oass.e, da Carreira de Diplomata, para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto à RepUblica da Iugoslávia.
Sessão: 20-8-87 (extraordinária)
-Mensagem n9 111; de" }987 (n9 196iS7~ ·na
origem), de 1o- de ]u1ho do conente ano, pela
qual o Senhor Presiden~ da República submete
à deliberaçãO_ do :$en(}do a_ ~colha__ elo Senhpr
Ofr105--Li.ililde Hildebrand~ -MillistrO- de Primeira
OasSe, da-tàiieira de DiJ)Iom<\ta, paTa exefc.ef
a função de EmbaiXador do Brasil junto à República da Finlândia.
.
Sessão: 2Q.S:.87 (extr~or_dinária) . _
-_;_;.Mensagem n9119~ de-1987 (n~ i.94j87,-na
origéin), de 14 de- julho do corrente ano, pela
qual o Senhor Pre$jdente da República sul?met_e
à deliberação do ·senacto a_~olha Qa Doutora
Élvia Lordello Castello Branco para exercer o car-

Setembro de 1987
go de Ministra do Tribunal de C:ontas da União,

na vaga decorrente da aposentadoria- do Minístro
Ewald Sizenando Pinheiro.

-· ' -

-

Sessão' 20,8-67 (extraordinária)

-Mensagem no 120, de 1987 (n9 195/87, na
origem), de 14

de julho do corrente ano, pela

qual o Seii.Ji.or Presidente da República submete

à deliberação do Senado a escolha do Senhor
Jorge Vargas para exercer o cargo de Miriistio
do Tribunal de-ContaS 'da União, na vaga de<::orrente da aposentadoda do Ministro Mário Pac:ini.
Sessão: 20-8-87 (extraordinária)

Requerimentos aprovados
-Requerimento

n~
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114, da 1987, de autoria

dos Senadores Cal-loS Ctiiarem_e Fernando Henrique Cardoso, ·saiidtando, nos te~os do arl 418,
item ~ do Regimento Interno, a convocação do

Senhor Ministro de Estado da Previdência e Assis-

·

tênda: Social, Raphael de PJmeida Magalhães, a
fim' de, perante o Plenário do Senado, prestares~
darecimentos relativas àquela Pasta.
SeSsãO: S~S-87 (extraordinária)
-Requerimento n9 121, de 1987, de autoria
do senador Jutahy Mçlgalhães, solicitando,- n~s
termos regimentais, informações junto ao Minis-.
tério da Agrlcul~a, com a finalidade de instruir
a tramitação do Projeto de Le~do Senado n9 147,
de 196<1.
·
-·
Sessão' 13'!1-67 (extraordinária)
.:_Rêq-uenme_ritO h9 75, de 1987,_de autoria do
Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos regimentais, informaçõeS ao Poder Ex:ecu·
tive quanto ao contrato de patrocínio à emissora
de televisão de Angola, realizado pela Petrobrás,
a frrn de instruir a tramitação do Projeto de Lei
da Câmara n• 131, de 1976.
·
Sessão:_24-8-87 (extraordinária)
....,....-Re.queriffiento"r1987, de 1987, de autoria do
Senador Cid Sabóia de Carvalho, solicitando, nos
termos regimeritais, informações ao Ministro Che-

1801

fe do Gabinete C\ll.1 da Presidência da República,

destinadas a instruir a tramitação do Projeto de
Lei da Câmara n~' 198, de 1983;
Sessão:-24-8-8_7 (ex.traordinária)
-Requerimento n9 13Õ, d.e 1987, ci.e autoria
do Sena_dor.Jamü Haddad,.solici~[J.dp, [19S ~er·
mos regimentais, informações, aVm:é;; .do Poder
Executivo, junto ao Ministério da_s Minas e Enen;j'ia,
a fim de instruir a tramitação. do Projeto de Lei_
da Câmara n~ 27, de 19B7.
Sessão: 24-8-87 (extraordinárÚ!). ·

64-.

- Requ~rimento: no
de 1987, da autoria do
Senador Maurído Corrêa, soli~itando,_nos tennos
regiment.ais, através do Gabinete. Ctvil da Presidência da Repúbli<::a, informações do Governador
do Distrito Federal com relação às suas viagens
a outros Estados _e ao ~xtedor..

Sessão' 31-8-87
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 -ATA DA 3• REUNIÃO, EM 3 DE
SETEMBRO DE 1987
1.1 -ABERTURA
1.1.1 -Comunicações da Presldblda

-

Inexistência de quorum para abertura

da sessão e convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 15 horas, com
Ordem do Dia que designa.

12-ENCERRAMENTO

2 - EXPEDIENTE D.ESPACHADO
2.1.1 -Ofício do Sr. tv-Secretário da
Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte p·rojeto:
- Projeto de Lei da Cãmãi'a -n•r30/87 (n~
211/87, na Casa de origem), que irutoriza o
Poder Executivo a abrir créditos adicionais até
o fimite de Cz$ 319.562900.000,00 e dá outras providências.
2 - ATA DA 58• SESSÃO, EM 3 DE
SETEMBRO DE 1987
2.1-ABERTURA

22- EXPEDIENTE
2.2.1 -Requerimentos
- N9 137/87, do Senador José A_gripino,
solicitando a prorrogação por mais 45 'dias
do prazo concedido à Comissão Parlamentar
de Inquérito, destinada a investigar as causas

do racionamento de energia elétrica e a poiítica para o setor elétrico. Aprovado.

- N~ 138/87, dos Senadores Lourembe_rg
Nunes Rocha e Carlos Chiarem, solicitando
urgência para o Projeto de Lei da Câmara n9
30/B'Z (n9 211/87, na origem), que autoriza
o- Poder Executivo a abrir créditos adicionais
até o limite de Cz$ 319.562900.000,00.
2.3_~ ORDI;:M

DO DIA

Projeto de Resolu_ç_ão 09 _1~3. -dç _1987, que:
ãutoriza a Prefeitura Municipal de Taquara, Estado do Rio Grandê do Sul, a contratar opera~
ção de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesowo
Nacional - OTN. Aprovado.
Redã.Çãõ fmaJ do Projeto de Resolução
133/87. Aprovada. À promulgação.

rt'

-Projeto de Resolução n9 .134, de 19~7. que
autoriza a Prefeitura Municipal de Almenara,
EStado de Minas Gerals, a cOntratar operação
de _crédito no valqr correspondente, em cruzadoS, ã=a5.000X>ODbrigações do Tesouro Nadonal- OTN. Aprovado.
Redação fmal do Projeto de Resolução rf.
1~87. Aprovada. À promulgação.
Projetã-de·R~s~i~çã:é n9 -Ü5; de--1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Ara(üos, Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 17.885,34 Obrigações do Tesouro Nacional-:-: OTN. Aprovado.
Redação final do ProjetO de Resolução n9

135/87. Aprovada. À promulgação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 9 136, de 198_7,_ que autoriza a Prefeitura Municipal de Bambuí, Estado de Minas
Gerais, a contratar operação de crédito novalor correspondente, em cruzados, a 40.000,00
Obrigações do T~ouro Nacional - OTN.
Aprovado.
-- Redação final do Projeto de Resolução n'~
1~6/87. Aprovada. À promulgação.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 137, de 1987, que autoriza a Prefei~
tura Municipal de Belém, Estado do Pará, a
contratar operação~ de crédito nÕ valor correspondente, em cruzados, a 186.090,22 Obriga·
ções do Tesouro Nacional- OTN. Aproya·
do.
Red.ação final do Projeto de Resolução rt9
137/87. Aprovada. À promulgação.
Votação, em turno único, do Projeto de Re·
solução n 9 l38, de 1987, que autoriza a Prefei·
tura Munidpal de Bom Despacho, Estado de
Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
89.393,53 Ogrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Aprovado.
Redação fmal do Projeto de R®1,.1._ção

n~

138/87. Aprovada. À promulgação.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 9 l39, de 1987, que autoriza a Prefeitura -Municipal de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
110.000,00 Obrigações do Tesouro Naional
'--' -orN. Aprovado.
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PASSOS PORTO
Diretor-Geral do Senado Federal

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

AGACIEL DA SILVA MAIA
ASSINATURAS

"Diretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
piretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA
Oiretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto

Semestral ........... ···········--·c----·------··-····"···· Cz$ 264,00
Despesa d postagem ......... ·····-···-···-··-·-··-···· Cz$ .66,00
(Via Terrestre).
3JO 00
TOTAL
'
Exemplar Avulso ····················~···*~·~····-······· Cz$
2,00
_

.

Tiragem: 2.200.exemplares .

Redação fmal do Projeto de Resolução n"'
139/87. Aprovada. À promUigaçõo. ·

1.3.1 -Matéria apredada após a Ordem do Dia
·

Projeto de Resol~ção n'1_140.._ de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Guaíba, Estado do Rio Grande elo Su1~ a contratar operação de crédito no valor correspondente, em

Projeto ~e Lei da Câmara n9 30/87. ern regime de urgênc:ia nos termos do Requerimento

cruzados a 209.863,30 Obrigações do Tesouro Nadonal- OTN. Aprovado.

n9 138/87, lido no Expediente. Aprovado,
·após pare<:et emitido pelo Senador Mauro Be-

n-evides. A sanção.·

1:3.3- Comuilicação da Presidência

Redação fanai do Projeto de Resolução n"
-

- --1.3.2- ~Discursos apÓs a Ordem do Dia-

Projeto de Resolução n9 141, de 1987, que
autoriza a_ Prefeitura Municipal de Mossor6, Es~
tado do Rio GranQ_e_ do. Norte, a, c:;o~tratar ope-

_ SEIYADOR JAMIL HADDAD - Dia do re-

140187. Aprovada. À promulgação.

ração de crédito no valor correspondente, em

cruzados, a 240.000,00 Obrigações do T esouro Nacional- OTN. Aprovado.
Redação final do Projeto de Resolução n9
141/87. Aprovada. À promulgação.
Requerimento n"" 133, de 1987, de alltoria
do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos

termos regimentais, o desarquivamento do
Projeto de Lei do Senado n9 73, Qe 1986, do
Senador José _fragelli, alterando a redação
dos arts. 18, 27, 33 e-34 da Lei n9 5.197,
de 3 de janeiro d,e _1~7. q~e _dispõe sobre
a proteção à fauna e dá outras providências.

Aprovado.

SEIYADOR JOSÉ IGNAao FERREIRA A economia cafeeira d_o Espírito Santo. Interligação ferroviária do trecho Santo Eduardo-~
Costa Lacerda, para complementação do corredor de abastecimento _-e exportaçao Goiás
-Minas Gerais--:- Espírito Santo.

pórter fotográfico.

Convocação de ses?.ijQ exUao_rdinãr_ia 3: realizar-se quarta-feira,_dia 9_de setembro, às 10
horas, com Ordem do Dia que designa.

-

~SENADOR FRAf'{ÇJSCO ROl.Ll;MBERG-

Condições do setor. ele s.,úde no País.
SENADOR ALFREDO OIMPOS -

Apelo

à& emissoras de te)~visão para que coloquem
no vídeo- intérprete de língua de sinais durante
os programas informativos, objetivando aten. der os defiCientes auditivos.
SENADOR LOOR/VAL BAPTISTA- C:onstrução de hospital especfffc:o em medicina do
aparelho locomotor no Nordeste.
SENADOR JaTAHY MAGALHÃES- Pro·
posta de S. Ext à Assembléia Nacional Consti~
tuinte, visando a criação do cargo de AuditorGeral da República.

J A- ENC:ERRAMENTO
2 .:..._ATO DO PRil'IEIRO-SECREfÁRIO
DO SENADO FEDERAL n•"l2, de 1987
3 - CONSELHO DE SOPERVISÁO
DOPROOAsEN
Ata da

77~

Reunião.

4 - ATAS DE COMISSÓES
5 - MESA DIRETORA

6 - LIDERES
PARTIDOS

E VICE-LIDERES

DE

7 - COMPOSIÇÃO DÉ COMJ$50ES
PERMANENTES

'

Ata da 3" Reunião, em 3 de setembro de 1987
1~ Sessão Legislativa

Ordinária, da 48~ Legislatura

Presidência do Sr. Lourival Baptista
Távora -Od Sabóia de Carvalho -Mauro Bene~

nan Tito- Severo Gomes --Fem~do Henrique

condes Gãdefha....:.. Humberto Lucena- Raimundo Lira - Marco Maciel - Mansueto de Lavor
....,.. Divaldo_-SU.rilagy -=_Francisco Rollemberg LÕl,iriVai_ Baptista- üJiz_ Via'na - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelai- - José lgnácio Ferreira
~Gerson catnata -João Calmon -Jamil Haddad - Afonso Arlnos - Alfre'do Campos - Ro-

Cardoso- Mário <:ovas- Mauro Borges -Iram
Sáraiva - lrapuan Costa Jún1or - Pompeu de
Souza --Mauricio Cor:rêa - Meira Filho - Roberto Campos - Louremberg Nunes Rocha Márcio Lacerda- Mendes Cãl1a1e- Rachid Sal, danha Derzi - Wilson Martins -José Richa Dirceu Carneiro -Carlos Chiarelli- José Paulo
Bisoi-José Fogaça.
· -

vide"S'-:-- J~é Agripino- Lavoisier Maia MáriO Maia - Aluísio Bezeita - Nabor Júnio~
-Leopoldo Peres ~Á~ Mello_- Odacir Soares -- Olavo Pires - Almir Gabriel - Jarbas
Passarinho -Alexandre Costa - Edison Lobão
Joã-o Lobo - Chagas RodrigUes - Virgilío

Mar~

Setembro de 1987

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

O SR. I'Juldenle (Lourival Baptista)-A lista
de presença acusa o comparecimento de 56 Srs.
Senadores. No entanto, em Plenário não há nú-

presente reunião, convocando urna

ses~o

ex-

traordinária a realizar-se hoje, às I 5 horas, com
a seguinte

respondente, em cruzados, a 110.000,00 Obriga~
ções do Tesouro Naçlonal_--:- OTN~ tendQ

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

PARECER FAVORÁVEL. proteiido em Plenário.

-8-

-4Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 9 136, de 1987, que autoriza a Prefeitura
MuniciPal de Bambuí, Estado de Minas Gerais,
a contrata( operação de crédito no valor corres~
pOOdente,
cruzados, a 40.000,00 Obrigações
do Tesouro Nadonal- OTN, tendo

·em

PARECtR FAVORÁVEL. proferido em Plenário.

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 133, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Taquara, EstadO do Rio Grande do
Sul, a contratar operação de crédito no valor cor-

-5Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<:> 137, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Belém, Estado do Pará, a contratar
operação de crédito no vaJor correspondente, em
cruzados a 186.090,22 Obrigações do Tesouro
NadonaJ - OTN, tendo

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário.

respondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, tendo

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

-2Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 134, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Almenara, Est.ado de Minas Gerais,
a contratar operação de crédíto no valor corres~
ponderrte, em cruzados, a 85.000,00 Obrigações

-6Vot.ação, em turno único, do projeto de Resolução nP 138. de 1987, que autoriza a PrefeJtura
MunicipaJ de Bom Despacho, Estado de Minas
Gerais, a contratar operação de crédito no valor

cotrespondente, em cruzados, a 89.393,53 Obrigações do Tesouro tjactonal- OTN, tendo

PARECERFAVORAVEL. proferido em Plenário.

do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário.

PARECER FAVORÁVEL. profericjo em Plenário.
-9Votação, em turno úniCo, do_ Projeto de Resolução n'1 141, de 1987, que at.ttoriza a Prefeitur-a
Municipal de Mossoró, Esté_ldO do Rio Grande do
Norte, .a, contratar ope~ção de crédito Ii6- Valor
correspondente, em cruzados, a 240.000,00
Obrigações do Tescuro Nacional- OTN, tendo

PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário.
-tOVota,ção, em turno único, do Requerimento n~
133, de 1987, deautoriadoSenadorA!fi-ed6-Campos, solicitando, nos termos regimentais, o desar~
quivamento do Projeto de Lei _elo Senado n_<:> .73,
de 1986, do _Senador José Fragelli, alterando a
redação dos arts. 18, 27,33 e 34 da Lei n• 5.197,
de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências.

O SR.

-3-·

-7Votação, em tumo único, do projeto de Resolu~
ção n9 139; de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Brumadinho, Estado de Minas .Gerais, a contratat operação de c(édito no valqr cor-

PREsiDEI'I'I'E (Lourival
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19 - rica 0 Foder Exec~t\Yo aulorhado a abrir trédHO$ suplcr:t<lnUru ao Or;•:oento ~~ Unlio- tal ~9 7.S-14. de ol -~~ deÚ<Ob~ de 198(1- ati o lillile
4 ~ ~z$ 279.194.aOO.ooo,oo (duzentas e setenta e nov~ bilhãc~. cento e novent~ e q~!
t>"O llllhÕ~s c citllccntcs mil crYZBdos), utilizando cs rl:"\:lll"Sos do ~~c~~so de arree~G!

O;gios I t.egulr Indicados:

-- -

21000 -

~rt

l~õu.

--

Expediente despachado nos tennos do §
1' de? art. }80 ~o R_e~~~~ Interno:

22000 -

(N• 211/87, na Casa de origem)
De iniciativa do Sr. Presidente
da RePública
Autoriza o Poder Executivo a abrir Clédltos adicionais até o limite de Cz $
319.562.900,000,00 e dá oub'as provldl:nclas.

Baptista) -

a reunião àS 10 horas e 4.3

minutOS.)' -

20000 •

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 30, de 1987

II~CJOfiAt

Votação, em- turno único, do -Proieto de. Resolu·ção n~' 140, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Guaíba, Estado do Rio Grande do
Su1, a contratar operação de crédito no valor correspondente~ em cruzados a 299.863~30 Obriga~
ções elo Tesouro Nacional- OTN, tendo

Está encerrada a reuhião.

Votação, em turno único, do Projeto de .Resoluçêo n9 135, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Araújos, Estado de Minas Gerais,
a contratar operação de crédito no valor corres~

O to~GRESSO

1805

pendente, em cruzados, a 1?.885,34 Obrigações
do Tesoure> Nacional- OTN, tendo

mero suficiente para a abertura da sessão.
Nos termos do disposto no § 211 do art 180

do Regimento Interno, será despachado o expediente que se encontra sobre a mesa.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a

Sexta-feira 4
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18~00. 11100251.901

~

d~

Oll!nto dO 'I• \ • ~o Sio Francisco
1120D.1l7644B1.802 • Projetes a Ca>-go do Ocporta'"cnto N•clonal de !!_

2.000

1.320

w~

fi1...1..Q.C!!hllQ.
11200.C~544112.001 • A\ioldodos a Cargo do Companhia

2.50º-

t?S 1.0~

~
611.000

de O

Sccu

10.0~0

1.000.000

1.573.~00

.

200.000

09000 -

t•nt~•

1!111 •

llill.C~S~O~]J.0\3 • PRONI • lrrlq~'õÕa Nacional
111ll.04S4071J.Ol4- PROWE- !rrigaçio do Nordute

~~.000

"""nooo •
14000
15000'
16000
17000

Setembro de 1987

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

1806 Sexta-lei"' 4

3JS.ODO
U\.000

84.000
~06.100

·m-:-~~
]8.100

31.800

19200 - EHTIO~OES SUPUVlSlO~OAS
n~CO,OJ0)0212.909- ~!;~~dodes l Car~o de TtrrltÕrlo Federal dt -~2

507.500

\9200.0?~00311 .903 - ~~~~~!~~t: ~:·~.~~"t~~rlntendêncl• ele

15;9-000

Dm,!!
oesen

19200.07400451.906- hojot.oJ a Cargo da Sup~rlntendênch do
-- --'-- - -vo1v111ento di! Re~lio Sul
_
~
19200.166ll5J61.908 ·Projeto$ l C.rge do TerrHõrlõ Federal do Amop:i

no.ooo

so.ooo

no.ooo

20000 • 1-IWISTtRJO DA JUSTIÇA

20100 • ~DI11NlSTRN;~ OJRETA
20100.030)0232.2J1 ·Manutenção ele C.entre Gr:iflço

G

2\000 - MJNJSr(RfO OA MI\R\NHA
21100 - Alw.\NlSTRAÇJIQ OlllETA
21100.031005~1.007 • ~ra;rarna Setarhl de Retur•os de M.>r
21\00.0JlOOSSl.OCB - Mlss~o AntãrHca
21100.06~7l6Jl.OOZ • Ampliaç.io das Or~•nizaçiics Militares de Apoio

~Jjgg:gWm/ :8g~ : ~~~~~:~:oe~~-~~~;;1:o E~~!c~lY~a~~~tuantes

2.soo.ooo

~
50.000
70.000
~co.ooo

100.000
200.000
1.120.000
6Ci0,000

_ 21100.0~2116l1.005 • Reõparell\iln~coto da Marinha

-m~:~~m~u~ : ~~~~~~;~~~~n~~ ~d~râ;·~~~l~~pecla!s

~o.ooo

C2S 1.000,00
22000 • MIN!ST(RIO OJ\S

MINA~

6.31!~.000

t tHtRG\A

~

22100 • AOMJNISTRAÇ/10 DJRET~
22100.09100351.709-

~~~!~~!?~:!;;~:~~~~~~~~o

Capital to Ern;>rms

ti!!

6,D0_0.000

Setembro de 1987

:

1

0

m~~:~~mm:~~~ ~~:~~:!:e~tÁv~i~!~l!eod! ·~~!1~~' ~ d:~~~iu!!

ell, MIMnl~
22\00.09SJZS92.410 • Apoio i Pesouiu Hlnenl dn PeqycMs e Mêdlas
t~~cus

- -

25000 •
25100 2SIDO.l:P'54l6l.l5S.
Z5100.13?54lOZ.SH.

d~ H!ne~oçõo

Nulo"Ah

M1NlSTtR10 DA SAOOE
MlMIN!S'HtAÇ\0 OIRtTA
lrnphnta~io c Or~•ntzaç~c do! Sorviço~ dr SaUdc
Vl~i1inelo Santt•rlo de AH~~~entcs, AdHlva$ c
Ernbalogcns

2700() - MHIISTtRIO CDS TRANSPORTE~
t720(). tH'l"!OAOES SUPCRVJSIOH~OAS
27200,J~SSl51.92Z- projetes • cargo do Dcparta1111!nto Ha~icMl de t,!
27ZOO,lGSBS)S2.92~

trtdO.s de Rod!~t'IO

- Attvlda<ks a C:lr<Jo do O<lp.~ortamento Naelonal

de

27200.16885352.92l • Atlvidodes • Cargo do DcPartamcMo t!lltlonol

de

(Hradn de Rodogcm

Btradu dc

21200.16B85J11,92l-

Ptojelo~
trad~s

I!Oda~c~

• ~rgo do C~p~rta~cnto H~cloM1 de~~
de Roda9crn

Z7200.1G8S5372.922 ~ Hivid~dcs • C~r<JO do OcParUilcnlO llacional d~
Es tr~das de R<ldagcm'
21200.1688539\.922- Projetas 1 Clll'go do ~~rtamento Nadonal d~ E~
tradll~

de

llod~gem

27200.16885391.922- ProJeto~~ car;o do Departan~e~>to ~aclonal d~ t~
tradu de Rod~geno
27200.16900<!12.923 • Hividad~s a ~1rgo IIII Efll9rUI de Portos do Dr,!
27200.16905631.923

sil SN

·Projeto~

'I'

• (:a~go dt t~pr~n de Porto' do Br~sll

27lOO._l6905&42.92J. 1\tivldadcs 1 t.lr90 da fmPre11
si1 S/A

d~ Porto~

ao

Brt.

27200.1690S61i2.926. Atividades a Cargo da COIIIpanhh de Havcga;ão do

s:So Franclsc.o
27200.169\$721.929 ·Projeto' 1 Clrgo da -CÕ11ijlanli.f~ Bra~11elrt de
Trens Urbilnos
l7200.1691572l.929.· ~;!~~d~~~~n~scargo da CCII!panhla Bru!,1tira d~
23000 • E"C~RGOS GtRAtS DA UHli'IO
23101 • R(CIJRSOS SOO SUPCRVISM OA StCR!;TIIRlA 0(

Pt/INf.

J~Mt~TO/PR

28101.0309QJ11.6lO- ~~scnva1vim~nto dl lnfra·c~trutura Socl~1

Urb!,

234.000

112.aoo
la.loo

~10l.O:JC918Jl.GOO .-co~tr!buição 40 fundo de

Invut!mento

3~101

12.ooo

625.000
53.000

-1.000.000

CH 1.000.00
JOO.ooo·

2.771.500

AIJMI~ISYAAÇI<O

O!Rt_'tll
A~io a Projeta' d• Dcu~'wolvi~~nto Cultul';l.l
Esti..,lo:; Produ~io e i Otnomhaçlo dJ tu1tu~•
DHusio ~ lntcrt:ollbio de Be"~ ~ ScrviÇ<lS Cult!;!

'"

Wadonl1

?rii-~

• P.tlvidodcs a ~'r90 da Fu~~açio H.ldon~l de Art.:-

3~()00

• fllti!STtR!O 00 OESEII'.'OLV!Mtl<TO URSANO C M(!O A~
IIJtNlE
3510Q • ~GMfN/STIMÇin) ,:)1/UTA
JS100,)0764~91.31iS- C.OnStrução e AmPlioção de SiStC'IIIs de (s~~to
J6GOO- Hl~ISTtRlo OA CltHCIA E: TtcNOLOGll•

3&100 • Aoto~INISTAA<;_Ao OlRETA
J6T00.031oa2H.694: 1~"g!~m~~o'~
~~:~~~nll de ouenvolvtMe;;.

J61CO.OJ1COJ>J.n4. Partit:lpo-'i:~ d'
~~

de rnudos

n~

~

caplto1 di

:)61l)(l.0310MS2.G94 • tontribuiç.Oo ao

nnanc:i•de

de Oescnvohlme.!!_

ClentHi~o ~
tontribulçôo ~o

dã Yribur.al R~;ional dQ Tub~lh<l
gre ~RS

170.00~

to

Jlili)O.C)\1)0!;42.694 •
~nda H•etona1 de DeHnoolviOie,!!.
.
to Cientlfico c T~enola.lltco
J6100.DllQ05~1.Jao - I.~ lo •o Oolenvolviro,nt~ tieMifieo e
Tecnol§.
glCO

l6100.C3100S5l,6H. ~g"i(~~~f;f~o': ~~~~ ~~~~11.11 d~ Dc~cnvQ1vlme!!.
J610o_,o_Jlo_osH,7)0 • Coo~dcMçio ~n Açõt"S no Cu~ d• Diotecnolo

1

~~~trib!'lC~ ao

fundo

~oclona1 ~c ~~;envo1~lme:

to Cie~>ti'flc_o "- TécuolSili~o

36200 • WílO~O(S SUPtllV!SlOW.OAS
• Pot1vld•dcs a ~rgo do Conu1ho N•Glorlll
senvohi...,Mo Ci~ntHieo e TccnolÕ9i'o
36200.031o.QS5t.~JS - P.tivldades a car~o do Consciho ltlctoMl

:%~O.Cl100S'l.93S

~envolv!nnto Ci"~ntifko c Tocn~l~~iCO
36ZOO.OllOZ062.9JS • Atlv\dadc~ a t•r9o d(l Conse)ho H.lGioM1
scnvo1vi~c~!Jl- Cientifico c Tótfioli'jgtca
%200.C310lJS~.935 • Ativ!d•des • -torgo do Conselho ll•~lon.t.l
senvolvimcnto C,l.cntifleo c Tecnolíigleo

-

de

~!:.

de

11!:,

de bs_
de

tl~

.z...lQI1_

A1~

2.10Õ

147.000
17~.000

Proceder i d~ 11 proprllçi~ de ~rÕdio
d~sttnodo i ompllaçio do sed~ do TrlbUMl Regi11.
n11l do Trabal~o do 4~ Regtio, conhmc tstobc1~
cldo no Cccrcto n9 94.~51, d~ %2 de obril d~

3.300

538.500

~
•. 333 700

10o-.ooo

~:-~~1. n'l!l··.~

ua1

2.o2!>.0DO

11000 •

PRESID(~.CIA C~

RtPI)lL!Co\

11103 • StRYl~O W.CIONAL OE l~roR!-!1\ÇOtS
- 1110l.10573l61.Dn • Aqvl<tção d~ ~ao~ ln.Õvcis
~o.u!sl>_io de lmõve1 no Rfa de Janoi
i'O, Pj'i'tenc~ntc • Cai•• Econõrniea !'"edcr~1, qui;
se cno;ontro cedido om regime de camodHo.

IJ.aoo.mm

111000 • MTH15rER10 0A !ltrlO~lRIA-E: 00 COM~RCIO
111100 • AO)tlii!S"miiÇM-OlRtTA
1B100.1163JS:l2.788 ·--~~\~!~ulç~o oa fundo dQ o~reso <III [cQnoínt~

n.<f~o.oo:>

dH

eon<U.

19000 :-~\!l1STtR1C 0"0 TNlrRIOR

475.014

-575 .~Ja
JSS.5B1

l.SlO.O:l<J
510.000

r<!.'}i~Ml

19100.07080351.752 •

P•rtlcip~çi"o
!l~r~est~

<III ~niio no CapHal do Jla~co
<Jo
d~ Srasll S/A
li'Ap1cment~r •çõe~ de desen"/01virr•mto

l.oco.ooo

re9ional
~8000

H&.&CC

39 .ooc

=

~

19100 • AOfll~lSTP.ACJIO Df~nll
!9l00.07DSOJS"1.1J5 • Partkl~cilo do Uni.lo no copittl do 11.0rn:O
~~
-- A!NlÔnil 5/A
lmp1orno:ntar ~çêies de dosenvolvimenlo

"'-""'
3.20()

• tNCARGOS GtRAIS DA UNtJt;Q

25.BO!!,;,!!gg

28101 • ~~~~~~~~00 Slll'ERVISI\o DA SECRtTAAlA DE_
2SlOl.O?Sl2ó53.099.

PLA!1l

25.Bcig.ooo

1

~~~~6!~:n;r~ur~·~ c;nm'' tlitrlcas S/~- Ca!

2s.aoo.ooo

ReernbOlsa dQs gastos efetUifrlos
~om
F"urnas Ce~ti",is tlêtrlcils 5/A, M constru;õo <:!>s
Almiraote

•r

110.000
- - 41 .200

,de20deju

nr::e!

ntcr
Unld_i

~

"'

l.JfMga
..,...,_

30000 • ~~~~~~~thCJAS A ESTAOOS. Ots!RrTO rEDf.:RAl E 1':1).
30105 • CCV(RNO 00 O!STRITO rtOO!Al • RE:CURSOS SOB
P(R'IJSAO ()A SEC~!:TAR!~ OE PLAtiEJAMENTO/PR

v.zoo

S.J!

~

S40.000
)04.500

o

31.&~c!E.2.

C!

O~r suporte fjMn~e\ro ~ madcrnüaçio.
incentivo Õ produtividade do ufcieuHur~,
da
iná<Ístrfa do café o da c~port..:lçiio • .a d!.'Sonvol
v\mcnto d~ pesquisa, do< meio~ 0 vias de tro,;;""rtc<, do< t>Ort<a, do defcH, do preço o
aO

~~

Ctl l.Oo0.DO

30\0S, 1375•~83.09~ • RafoMIII do liospltal

do ~1strlto r~d~n1
Assegurar odoqu~dU con_dições físicos

~20.400

d~ a~u

oo Nos~tt~l, g~_,.•n~t~a 1 pcs~ibllltar
os~l~t~ndo

400.000

r~P.L~.!.

S!.L..l.o~Q...Q.Q

J6100.031o_os12-;õ94 •

Porto

cm

~~:~"1!"v)%"~t~a::f~%; ~~~~"""'

raU

J4200.0843N1Z.~l2

~

08105 • TR!SOIIAL REGIOWIL 00 TRABA~HO OA 4! REG!Jt;O
CS105.0Z0401:SJ.414 • ~upro~riaçio dt 1m5ve1 par~ Amplio-;~~ da Sede

S.!!

H1NISHUO 0A CUlTURA

J4200.C84Bl46i~~~: ~~j~~~\ ~~~~~! ~~=0-;õ'o

A~t. Z9. fica o Pod~r E~ecuti~o aut<lrh~~-~ ab~ir eridl!_os u~e~ifh
ao OrçaMentQ da Uniio • tel n9 7.544, de Ol de dtn<•~ro de 1986- at5 o l111ite
d~
c!S 40.JU.1oo.ooo.oo (q~~~~nu bilhões, tre~~ntos ~ •t-Ssenta ~oito milhões e cem mil
crll!i~o~]. utíliZindo os recursos dQ e:«:~no de ~rrO"I;~daç~o dn receitas dQ Tcsou~o fi!
ctQN), a ttor do art. 43, H 19, I~ChQ !!, t J9, dl Loi nO 4.320, de 11 d~ Nr<;o ~
19ó4, t aqutles deo;crrentl'1' de op~roçõcs de o:riidlto ;ntcr,...~. c c•ter~as, pu·a •t~ndcr
lOS ~'!"lluinte~ program.u d~ Vab•lh<l:

_tCiO:O"!lO

l2101.030SOl41.1Bl • i~~~lí!l~~ ~!~:~~to s~SC~?~~~rc~~ Compa.nlli•
J210l.OlC90J41.78Z. PHtieiooção ~a Unlra M Capitll do BND!S • Co~
Pb.nkll ~lorutJl Mente lloU•Jrlo
J2101.095l0J]6.n5. hd~~luçia 110r Rcttfico;io de u.v~•

0

aa.56o.1&J

escoo • JUSTIÇ/1 ao TRMAtHO

zt~OA

5

~:-1»

r...a..!..U

181.400

• [11CARGOS FlNo>.NCtlROS llA UNIJQl
• RtCUR!.OS SO!I. SUPE.l'IVIS-1:0 00 MlNISHUO CA F6.

l40GO •
34100 •
34100 094IKIJ11 SSl •
J4100:oa4Sa47~:2a2 ~
J41CO.aM82412.SS7.

~

100.000
8.008.700
o.oo8.7oo

2.900.000
1.233.700

30000 • TRMSfUENC1A~ A ~ST~OOS, Ol~1RJTO HOL!Vol t 1.\V
NKTP10$
JOIOS • ~um~.O O~ D~~ê~mR~~5r~t;;N~~~:~~~~~B
~105.06J0174l.120 • Policiamentq,~e Nlltur~n Civil
:J010!i,0_6l01782.125 • SQtYiçO'ldo Corpo d~ Bombeiro$,

3~000 • RES(lf~A Dt COIIlJJ(CtNC:\A

l.OOD,_COO

Soel~l •

BROH

t810l.03091aJ2.681 • Apalo ao De~~nvolvlfl'lento (coniimlco c Social
:st01.1688SJ71.626 • Co"clusio da Ten:elra Ponte de VHÕría

1807

J;OOO.'.l999999~~~~ : ;~~~: ~~ ~~;r:~~~l~

tau~g

C>l 1.00o.tl0

3~000
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I'ACd>Co·hospiUhr a

so.ooo

11elhor

cor.urni~~de

-

412.500

- ~.ooo
34S.400

~

Art. J~ • O Poder t.:<ecutlvo poderi efet~•r o r""'on<:ja,..nto do~ v'
1oru Gonstantcs ~o ort. 1~ ~~ l""c;~nt~ l~l, r~r~ at~ndcr d~'ne~as ~ntrc o~ !lrg:Oos7
proJetas e 3ti•i~•d~~. indlc~do< nesse artigo, at~ o lh•lte de ~5~ f•lnleecinc~por
t:ento), excluÍdo <k:<le I"'nt•Mc o Valor dc,t1Mdo ã Reservo de Contin9Õncio.

JOO.OOO

--Art. ~9 ·Esta te\ entra""' vi~or na data de s~~ publlcoçio,

200.000
-f .OOO.OCJO
800.000

du u

revog.!

d\spo~l;DQ~ eot eontri~lo.

de

1

~87.
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LEGISLAÇÃO CITADA

L E:!

N~ U~

I, DE 3 DI:: OEZF.M BIW OE 1986
e ....... • /1 ... ~ •• /ou. ',D ..p ... do
U""" poro o <•ot<;<lo li••~"';-. do/UI.

Ar~. 3~ A du:pua ri~ad; i con~a de recursos do Tuouro oburv•rt .o. pro~ramaeJo con~tantc do Anexo li~ e •prcunl&, par ór~lo, a "<• _
~ulnte distribuit~"'

O Plli::SIDE:~TE DA RI::I'UDL!CA, f•to u~ct que o Con~:reuo
tdonol decreta e eu sanciono • •~guinlo lei:
._
.
Art, 1~ O O"rçamrnto (lcrol da Unilo pau. o cxen:lcio ritta~~ceiro
1 19!7. composto pclu rocoltu o d~•p•n• -do 'l'esOuro NadoD.al e du
"ti~>doo da Administraclo !ndircta o fundaçóes inst!tuidu ou nunti·
.1 ;>do l'od~< PUblico. cotima a ·roceita cm CZS ~9!.845.0M.OOO (qui·
,a;tos e nove<><~ c um bilhtcs, oi~tentoo e quar•nta • cinco milhóu
~•uudos), ç i•u a dupon tm io:u~l lmportiilçla.
,.\rt. :l~ A receita docarrer' d~ arr~cadaçlo de trlbuta5 t d;, outras
l~o:tu • ornMu • de c&plt•l, na forma da lo;lslaç'o Vi&tnU~, diacrlml·
na,. ,nou !, com <!_S_otuinto <loadohromontil.

•<!.•

t:1:•roo~~

li'""''
C"'""'"··
'''""o T"~""'"··•·''''''"'''
"''"'o~. Con"''""~''

'"'""

,,,,,,.,,,,,,,, ... , .... , .. ,,_

k""" 1"-<l•wool,

""'"''""""'

H•«•" dos.,.,,.,, .. , ......... .
Tooo>l«in""(;""'"oo ... - ...
(l.,,., R"'"" Co•«•<••··
L 7, ll•to><•> d<

11.!00

n_zoo _

11 01< ~00

t.:lUOOD

Lll,Til.O<J3

O"'H'"" ~' c,.d.oG hl<rn••

O}"''"" d• c.. <~;.., r ...,...
O~o•niW<.""'4oCop,IOI.

e ~cdoda

I

orl~ç~O

Or(•monto Geral da

Qu reconhcclmenta dt dcspo•
jno!Ylnda subsidio• ou

Unl~o.

rnliud .. com adionumcntao
<>u pela Uanco do Brasil S.A.

d~

rrcursao pelo nanco Contrai

Are. 4~ Qo-ornmentos_prd:>rio~ do cntldadco da Administraçao
!nd.ireu e de ·rundató<:i lnstituld~• ou montidas pelo Poder Polblka oo•
rJo aprov1das ••m conformidade com a lor.<>laC~o vig•·nt~. e devo:Jo
>P...,••n~ar a mesma forma da Ortamcn~ G•ral d• Uni3o.
ParO,rafo Unico. A procrama~~o dos fundoo uistcntu na Admi·
nisLraçao PUbli~a__ ,.,~ discrimlnoda cm.orçam_çntas _aprovados do acor·
Decrclo·lel.n~ 1.1S~, de 31 da duembra dt
:9i9.
Art, ~~ Fka o PadN ExL•cutiva IUtori•ftdO ft:

"-ll~.%71
11.cn.n~

to com o utabtlecido no

:<.000

.. ""'"'

l.tJIIDI
<lt.lDD
Ul.loD
l.W.O la.

Sooodo fodetol ........... ..
Tdb~ool do Conlu do Unilo
5opromoToibu .. t Fodttol,,., .. ..
Tro...... l Fedeu I dolt<tcuoo.,, ... ,

.;!.,~~·u•
~a B,l... il

NG 'DGOOD
·~ ... 100
ULJ.>OG

... .,o

ç,,.,,,

S,lCU,)O

D•P~"d••··

~~•a~~as·-de quak,uor natureza e • otribultia. ao 'l'esoura Nocional, do

.,,,,,ooo

k'"'''l'o<"""'""l .......... .
k·'"'' ................ . .................. ~ ....... : ... .

lloc~""'

doT.,ou<o

Cl"''" ~.,

l"ot~,rlfo único
•a~ n~o prn·istas na

bOO.~>:I.O<Jll

I L

cu J,lm,OI)

R~CI:I~" 01: OUTR.-S f'OI<Tts, Dl: ~~TIDA!>!:$ O" "Dl•'tt•
XISTJL,_ç,I,O I:<OI>tl:'l'h CD!: FVND ... COI:S I>IIITITVID~$ D\1
-'~·••.'<TIDAS 1'1:\.D I'ODEIII'OD~ICD (o.,lu•l•• '}"'"ol"locloo do
.......... ,,,,.,.,,,,,.,, ... , ............ ~

! - dui~:nor <l;r~!Gs conlr"i' pora m<.vimcntar dOt•~O ..
nribuldu h Unid~au Orçamont.iria,..

T•••~.-otho.oull,.,

11 11•""" ç~"on!oo

•c.m,u:
---iOlõ,Q '"'

..

11 ""'""' ~· CoPII•I,

... ,.,.<»=

'\'01'At.CEILA~,

~ iuo•~~»>

II - reo!inr apcroçooo do crédito par aniodoaçio da n·
- <<it~, atO a limite provista ,... Canstltuiçla:

·

111 .• 00
iU.lOO

J""''"M''""''
J .... ,.r.;.;, ...l .

J"'""~o'fiObnlho,,.,,,,,,,.,,,

J""'"
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\'li - .~dr ""ditoo -•-~plornv~••••• ' ~onta do rccur~oo
l>'""~n 1 om.s do op~raçóU do Úo!dito. oboc~v·~~- o H~!lo de 2~(".
!vinte 0 cinco por ~•ntol do lota\ de cp..açou constanln dona
loi, """ """"" d"'
•I <>J><raç6u olctivadu no OOJl:Undo scrilcstro d<; 1986, com
cron 01 :rorn 1 d< roc~hlmontooquo conl<:mplo o uercic•<> -~" l!l37;

bJ op•r•{O<>I

ol~tivadu duranl.<l

o oacrclclo
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Vil - procedo:, com bau no fluxo da "'cita, ã nu~~:•
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os re~urous duoihcadn• M5tl j.,J como •Recur•o~ Dir~t•·
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ow~
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dn:~"' l"'"~lirrArui•.

Arl, G~ Revollam•n n dl»llo•iç~e• ~rn conLrhlo,
Urh•lra, l du <l~•~mbro 1,)~ ~~~G.: 16~~ <.Iro ]nl.l•pen<l~ncia a Urt" d•

RcPUbllc•.

I>..U~dO

1 CzS 1080.416.0

n><<h~.

~ciO comodttad~

tenclo

Cam 1 r<\Corporaç~Q d~ ""'"çõo ''"" pr~ ocorrrdo en1ic (lbrol e
juni'IO, betll como oas u~<CI~t"~' ,_,,.c ><91/ndO wmc<tro, • 3tuol prr;onslo d.:l Reco"• do T~
souro N,ICH)n~l •••"11• • C<$ 1 522.2:34.9 triLiht..~. ""'h""'"'lo uon nrurr!OfiiC o~I<•On•l d"
re::uf1.91,.dO C•S 441.9\0,9 mrltii<~ OOS<c \ot.ll. O$ 2.31.343.~ molh!)u<<.fo r<>::<,r!01 dr>nonl
"""' P•'• cro~romo<;lo de d"'l""""· OS 47,0!>1.0 mrllrÕ<" "'P""'""'m t<'CCol<rs •rncui.-.J,.,
C•$ 90 075,0 molh~C'l ocr~~ uorr;lcroOO; JO:: t"o\101 c Mull'ti~ius e OS 7~A14,7 tnllhUC'l
O«::rro•m a, coTocaçJ~ W.tflul<>ulo 1c~ouro N.roiorl:ll 11\r"·xo),
O D<=<>1• Pro,olo <:o v;, b">r>~o nc" ""'~""'1ro. C$t.lbolocrdos no

:."~ ~~~=~~~ ::;.,o;~n:m~eo~o:r.~ee ;::~~~=:1~:;,~~ ~::"a"~~~u%o;;~~~~.~~
·

..

·-

a) CzS 231.349,2 mi111ac> de rocuriO'l di•I)Onl•cls;

P~ulo Llru~urd
Jl~nrJou~ S•bol•
Srbu11'1o Jo~~ lf.omo~ d,. Cutro
.Robrmo Cos/Jt d~ Abrou Sodr4
Dll•on DQmin.~;os F'un•n:.
Miâo A.n16nio 010rd• P/oJtJ>;O
lrb l!oz•ndo Ma<hodo
Alo•oio d~ Ou/mJtrlc• So!Or<>
..Umir I'•ulonol/ó J'!nl<>
Oclhl<> J,JJr'o Morek~ Lim•
.Roberto ~·;.:u••ira s.nro~
Jfkilldo Soar~s d• /!o-<hJt
l'•ulo m~hcr
llon•Jrlo Coo<• Couto
Anc6n/o Ç•rloM Jl!acolh4u
l!aph•~l d~ Almeld• M•~:.Shlu
Celso Furcado
Dtnl /..Ineu Schwar/z
LudJnD O a/v lo. Coulfnho
D•nr~ d~ Oliveira
1/ulr~ns llr<)'ma O.•n)'o
MnrroMud..S

Sou::•

4os preço, enlt'

b<b<d ... ~airo< o auro .. touloo Surllfl, C<lllludo, > nO<o<~<l.l<lo do um> nov• ao'o~ta<;So do O<•
~nto <1.1 Unilo 1 oalore< O<lf.V•abilizem 1 plena "'"""~;;o d.:l ~rog<Oml~<;lo <)l~am~n!Jrio
no ~...,..niQ ~•e<clcro,

Od•dONis"" •alor de CzS 319.562.9 milt>5 ... sendo

d~

OYQI~~Jo

>gt;>!t<!/1!6 • obrot/27. e<>< oloil<rs_o'U mo_r,!<d.l$ hz,caosadOI>i.lS em novembro ~e 19C6, qU<
olovatam algumas 11rifos po)bHC/11. e o l.rnposlo ll)brO ~<OJu•os lndUSyoall .. dO< i~<:Jdo.!HO«lb<o

JOStSAntmY

h'•n

a

1809

M~ndu

l'•ulo C•mpo~ P•i~•

JoJoS•Y•d
AJu/zJo A/uu
Vl<•nt• Cltvakilnl• Fl•lho

bl Cr$ \3.000.0 n11ihõ<>s deco.,rnl"' do cxcc~~-·do >rrt-::od~..ç~o <.la
Cela deCon1ribuiçllo s.obre a h~o•Wo dO .l?lé,

el C>$ 2-~00,0 milh~CI rC'IIJiionle<Q'c !Ul>CI'""il tif'lõrrooiro <1,o Ccntrl·
b~i~~o pario o FINS'OCIA.L aii~rJdc no c><erolcio Hnarrceiiõ de
191!6. que constit~r·se em fonte l)arll ilbcrur•• <lo tr&!itossul)lomcntarn e ewo<:.,;s, nos wmos do 5 1'? dQ ar~ 43 <la Leo n'?
~.320, d~ 17 de 11\a(Çodc 1964•
d\ C..S 72.414,7 milh5er.

~ue s01Jo fo,';,rrcia<!OS cÕm a c~TÕca~; de

lltuto• do Teoour~Noclonor.

A dc:;pe>a com Pes;o.ar e Encor~; SOCllrS. rnclu<~ i•a<>Sit""nc•••
«>tida*>suporvi•io.,.óao.. dwori otingõr a Cr1; 30Sr.Ol'0,4 mm>e-.,., incrido, ..
do conOIOnodos, pel• ler (),...,.,,LV,~ o P<>(o LcO nQ 7'.Ei02187, C•S 207, 17'2>,4 mHh~., O
•porte Odoc•cnal "'tim~d<:>, considorando-~c 01 limites do DecretQ n<? 946()5.87, e de
C:S 101.903.0 milh~os.

~,. !srod~s. e •

!'õ!ra o

arcnQimo~to

bi~C~f.cderll.] 001~0 n.~r,QiCzS

30.12:2,2

d• IT\ilrnllcnr;Jo do• org;o::_da AOminim~ç3o PU
que corruwcrndomJ atualrn<;So monolb•
p;,ra a·o..,rc 1"<lc

m;l~os,

_ rio d<120d"'r>em. em nl"".; in-loriorcsi inil.ç.i~ f'r\Ód;a

P'"''""

P••• o Ct.<rrprimonto_<lasmct•• do• ~rcg•am .. s.t>sla.n"'o' d:;» <!"'~r·
"'' brglo=. onde" Pest.leom irrigoçlo, manute:>Cfo • reoupetaçlo de rodo••a<. uanwo"'o ur·
batlo de ""'!oS>, boi,., do e.tudos. cd...c:or;.l'o bó<ic:a.. P"'Qui .. ~ o ourr<>< ~09''"'"' da â·•a so-

oral,

sorâo~lc<:o~dooCzS 8~.136,3 m;lh~

No p<o)lmcruo de ~morti!ao;Io ~ Cf\r::Jrgos de dlv•da! =5o aptroa::Jos
CZS 59.5()1,4 milh~, qu~ rnolutm reo;aso1 p;,ra ~ rcgul•rr1a.,:io do dóbitos dQ_T.,.otJro 1un1o
ao Banco Contrai do Braoll, docorron:osdo<:C)m~f):lmiueo """'"""
No \IVO """' iY,; tr~n•fcr~rot'" dO TL'>I)UrO par~ OS ( "HH<''-'' f>lo11 .. ,1.

as.(j. pr""'"" oponodoe.oP•••' ~o C.S 6.000.0rnri~W.P3r3 • NucttanAS, o o r<-::mboT•<> oo• ·
gastoo e tnargcs lrnancci•cs clctuodos ~or Furna• Conttarl tiCtroo:u. SiA... na eQn"rtleS<> <I<!
usinas fl<l<:l...,res. no •alor d~ CzS 25.800.0 rni111&s.

,
o, ror:urso• adiclo'1ai• goro dos pola Cota <I<! ConUituiçdo SOibre;; E~
Po~o d~ Calll es<âo oi'!QJiodO$ ao Funda do Doi""' dO Eto"""''l CaleeO<a, Que l'lão h3Yhll
tldornstituldo qu•ndo do ~lahoroo;ÕQ do Projo<o de Loi.O,.;:nnoi"âroa para 1967,
·-com- ....,.. c<>;,.idoiac~ 1onho a liOr>'ilr <re-oUtin),, 0,-l õi.V~:J;o
oornldoraçlo dlt Vo::sa E•..,rr:.rrcoa Me;mag~m ..., Coll!lr"'w Nai:"'~' e Pr~'~""' dt• ~'" Q:C.c _
~~tor;u,Q Poder' Exccutl•Q a abrir r:rédii<r< rdicionoi1 atd o limiw elo Cl$ 319.562,9 mrltoet•

EXCELENTfSSIMOS SEN~ORES MEMBROS 00 CONGR~ NACIONAL:

_,

NO$ wmO$ dO art;go 51 do CQrrstiMçliO

F~dar•l,

•

'

-··

..

00

~ ...

.,._

lCnhO a honra

de submotor ~"'""ado cj<rht.<:r;,ç~o ""· Vo;s.:~1 t.cdilncios, ocompanl.~'\do dr> E:•no.ir;So ~·
MOttvr>< do S.nhor Mrn•slto~!o da S""r'etatrl de PlarocJ~""'nlo e Cóotdon~~tSo d> f'r<:~~·
dilnc:ia <L> R<fl(latrca, o 1~0 proje!O d~ l~r qrn "au1orln o Po~or E•cc_ut;...o ~ abrtr çrMr•
tcUdi~•Qno .. "to lonÚ'l de CrS 3\9.562.900.000.00, ~ a.1 -C~tri< provt<li:!nr:lot" •

Avi~()

n'i'

301 -Slli'AR.

Br"llia. em27 do ogo>to 'd<l19B7.

-~-·--;,

E.M. n'i' 394

or..,n.a. 2.7 "" "'JQ<lO do \997

P~r;> a eon!<r<:uçÕQ do cbj~1;110 do ~'""""~"monlo oconl>rn•Q:!. _num
conlo•to de eoUrlibrio intomo c O•t<>rno e do JU"i010 ~a<:ra[.$) G~orno -"~"' _implorrrr:nlO:n~uiil
amplo p<ogram• dc 01 ~., •• de rorma a roolinh.l: 01 div~tw. agie~óo> rnac:roec<l~mir;cs.

-.~

...

-

- -- 'l'e.iho " honra do encamt."h..:r a ena ~.,ç:rieuria
.o. Me1>s1>'j1CIO do E>:<:elonti>lsimo Senhor Presidente da RcpÜt.lica.
•=rnr:>.,nh3da do !:J<pos1ção de Motivo• do senhor M.inhcro- Ch~h•
d" S<::crot.aria d~ Pl,.ncjanrento e coo:dcnaçiio d;J Pte~idànc1 a da
RcpÜbl.te .. , rclaUv"" projet.o <lo loi que "autorl~a o l'oller
EMG<:"Ut.t.vo a al>rir cri'i<litoa •d1c1on&io até o
a ..u... "'-"
C:<' U9.S&2.90o.Ooo,oo, c di outras providgnctu•.

rim""'

~
Aproveito "' oportUnidade' p4ta
ar io V'oua
Ex'b_elinc111 p«rte":toa de el•varS;a a~uma c <:on_stder•ç_io.

A l)lrrr<:lpal componenlo doo.- PrQ;lr>rro&" r;M''"~ na redlmer\Otona.

....,.to do ,.,tor pUblico. r;cm o eon....U.Onto , ..t!Uilllll'•o <laS con\1110 do 00\'erM, med_ian~e Q
contror.. ..10 u110 do '"""'''""'n10 pUbl;cc, rcr:Jvc3o or.r oli.,lnor;JO dc-•uboldiQ< e llmltar;fo dt
d . . - . t<PO<ti•rmtr~lG r:ompogomtrlto de)e:ur:i;>t.
Para 0 errer~(çjQ linance,ro de 1987, o Or~amcntQ <la Unl.to fgi ela.
l>orod<> ~bsu;airrdo a h•P6te~e di! oçorrl:t>cla da lnN•ç!io. ~''"'5fndo 1 Accail~ o !r .ando I Oel,.
J>COO•mC:SSS665.:J.OmriM&s.
~Com. 1 ....,lor.oçlo do pc<>C<-<•o lnltocron~rro observado no i~lr;ro de
1987, ~n»:dO\l 10 a uma P""'""' rrl3'o'ah.)Ç.!Iodo O.r~.nt<>"~~ Uni3o, «>Mut>s.andlrd> n~ Li;í
7.602, do 19 de mJro da 1987. cam a e<<imatrva da .:rr'oc•dor;3o do Ta011ro N>eron11

nQ

RONALDOe

Milli&tro Chefe <lo Gabinete Civil
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Setembro de 1987

Ata da 58"' Sessão, em 3 de setembro de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura

-

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência dos Srs. José lgnácio Ferreira e Francisco RoUemberg
As 15 HORAS, ACHAM-sE PRESENTES OS
SRS. SEIYADORES:
Mário Mata ~Aluísio Bezerra- Nabor Júnior

-Leopoldo Peres- Áureo MeUo- Odacir Soares - Olavo Pires - Almir Gabrie1 -- Jarbas
Passarinho - João castelo - Alexandre Costa
- Edlson Lobão- João Lobo- Chagas Rodrigues- Virgílio Távora- Cid Sab6ia de Carvalho

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-De acordo com a ~eliberação do Plenário fica
concedida a prorrogação solicitada.
Sobre a mesa requerimento que vai ser lido
pelo Sr. Primeiro-Secretário.

É lido o seguinte

-Mauro Benevides-José Agripino- Lavoisier
Maia- Ma reandes Gadelha- Hwnberto Lucena
-

Raimundo Ura -

REQUERIMENTO

Marco Madel -

Mansueto
de Lavor- Divaldo Suruagy- Francisco Rollemberg - . Lourival Baptista- Luiz Viana -Jutahy
~galhaes - Ruy Bacelar - .)9sé Ignácio Fer-

N• 138, DE 1987

Requeremos urgência, nos termos do art. 371,
alínea b do regimento interno, para o Projeto de
retra- Gerson Camata -João Cálmon -Jamil
Lei da Câmara n9 30, de 1987 (n<:> 211/87, na
Haddad -Afonso Arinos -Alfredo Campos Ronan Tito- Severo Gomes -Fernando Henri- origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir
créditos adicionais até o limite de Cz $
que Cardoso - Mário Covas - Mauro Borges
-Iram Saraiva- lrapuan Costa JúniOr- Pom- 319562.900*000,00 (trezentos e dezenove biM
peu de Souza -Maurício Corrêa - Meira Filho lhões. quinhentos e sessenta e dois milhões e
novecentos mil cruzados), e dá outras providên-Roberto Campos.......:. Louremberg Nunes Rocha
cias.
- Márcio Lacerda - Mendes Canale - Rachld
Sala das Sessões, 3 de setembro de 1987. Saldanha Derzi -Wilson Martins -José Richa
LourembellJ Nunes Rocha - Carlos ChiaM
- Dirceu Carneiro - Carlos Chiarelli - José
. relll.
Paulo Biso!- José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
-A lista de presença acusa o comparecimento
de 56 Srs. Senadores:Hávébdo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos traM
balhos.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. Primeiro..Secretário.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
- O requerimento que acaba de ser lido será
votado após a Ordem do Dia, na fonna do art
375, inciso D, do Regimento Interno.
O 5J{. PRESIDENTE (José Ignádo Ferreira)
- Esgotado o tempo destinado ao Expediente,
passaMse à

ORDEM DO DIA

É üdo e aprovado o seguinte

Item 1:

REQaERIMENTO
N• 137, DE 1987
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão ParlaM

mentar de Inquérito, criada através da Resolução
8, de 1987, destinada a investigar as causas
do racionamento de energia elétrica e a política
para o setor elétrico, venho, pelo presente, solicitar
a Vossa Excelência, a prorrogação por mais 45
(quarenta e cinco) dias do prazo concedido a esta
comissão que se encerrará dia 9 de setembro
I1"

próximo.

Aproveito a oportunidade para apresentar a
Vossa Excelência os protestos de estima e consiM
deração.
_
Brasllia, 2 de setembro de 1987.- Senador
.José Agriplno, Presidente.

Votação, em turno único, do Projeto _de
Resolução n' 133, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Taquara, Estado do
Rio Grande do Sul, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000 Obrigações do Tesouro Nadona! (OTN), tendo
~ PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

A discussão da matéria foi encerrada na sessão
extraordinária anterior.
Passa-se à votação do projeto em turno único.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perM
-mãnecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)
-:;_Sobre a mesa, redação fmal da matéria, elaborada pelo eminente Senador Francisco RoUemberg, que será lida pelo Sr. Primeiro-Secret_ârlo.

É lida a seguinte

Redação final do Projeto de Resolução
n• 133. de 1987.

O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n-:>133, de 1987, que autoriza a PreM
feitura Municipal de Taquara (RS) a contratar ope-ração de crédito no valor correspondente, em cru\:acios, a 80.000,00 OTN.
Sala das Sessões, 3 de setembro de 1987.Franclsco Rollemberg, Relator.
AI'IEXO AO PARECER

-- Redação final do Projeto de Resolução
ftl' 133.de 1987.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso VI da Constituição,
e eu.
, Presidente, promulgo a seM
guinte
,DE 1987
RESOLOÇÃO N•
Autoriza a Prefeitura Municipal de Ta·
quara, Estado do Rio Grande do Sul, a
contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a
80.000,00 Obrigações do Tesouro Naclonai (OT!'I).
O Senado federal resolve:
Art 1~' É a Prefeitura Municipal de Taquara,
Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do
art. 2° da Resolução n9 93, de 11 de outubro de
1976, alterada pela Resoluçâo n9 140, de 5 de
dezembro de 1985, -ambas çlo Senado Federal,
autorizada a contratar operação de créditO no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto
à Caixa Económica Estadual do Rio Grande do
Sul, esta na qualidade de agente financeiro da
operação, destinada à execução de obras. de infraM
estrutura urbana, no município.
Art. 29 _ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
OS~ PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)
-Em discussão a redação final. (Pausa.)
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 (José lgnáclo Ferreira)

-ltem2.
Vota-Ção,_ em turno único, do Projeto de
Resolução N9 134, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Almenara, Estado de

Setembro de 1987
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Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
85.000,00 Obrigação do Tesouro Nacional
(OTN), rendo
·
PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple-

nário.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão
extraordinária anterior.
Passa-se à votação do projeto em turno único.
Em discussão~ (Pausa_.)
Não haVendo quem peÇa· a ·palãvfa; encerro
a discussão.

Em votação.
_
___ _
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. (Pausa:)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Sobre a mesa redação final que será lida pelo
Sr. Primeiro-Secretário.
É lida a seguinte

Redaçáo final do Projeto de Resolução

-ltem4:

-em

- Võtação,
turno único, -do Projeto de
Resolução n~" 135, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Munidpal de AraójoS. Estado de
Min_as Gerais, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
17.885,34 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN), rendo
·
.. PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
A disCussão da matéria foi encerraaa na sessão
extraordinária anteder.
Passa~se à votação do projeto em turno único.
Em votaç-ão.
Os Srs. Senadores que o aprov~ queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprova~o.

• O SR: PRESIDEI'ITE (José lgnáclo Ferreira)
-Sobre a mesa, redação final que será lida pelo
Sr. Primeiro-Sectetârio.
É lida a seguinte

O Relator apresenta a reda_ção final do Projeto

n~"

de Resolução n~' 134, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Almenara (MG) a contratar

Redação final do Projeto de Resolução
135, de 1987.

O_Relator apresenta a redação fina) do Projeto
operação de crécüto no valor com.spondente, em
de Resolução n~" 135, de 1987, que autoriza a
cruzados, a 85.000,00 OTN.
Prefeitura Municipal de Araújos (MG) a contratar
Sala das Sessões, 3 de setembro de 1987. _ operação
Crédito no valor correspondente, em
Francisco Rollemberg, Relator.
cruzados, a 17.885,34 OTN.
Sala das Sessões, 3 de setembro de 1987.Alfredo Campos, Relator.
AI'IEXO AO PARECER
AI'IEXO DO PARECER
Redação 6naJ do Projeto de Resolução

-ae

134, de 1987.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso VI, da Constitulção,
e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1987

Redação final do Projeto de Resolução
1987.

11" 135, de

f~Ç_Q_ ~er que o SenadO Federal aprovou,_nos
termos do artigo 42, indsO VI, da Con-stituição,
e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

_ !l_J::SOLUÇÃO N• .

, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Araújos, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor co....
respondente, em cruzados, a 17.885,34
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

Autoriza a Prefeitura Munldpal de AI·
menara, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de mdlto no valor correspondente, em cruzados, a 85.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).
O
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O SR. ~IDEI"tTE (José Tgnácio Ferreira)

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)

-ltem3.

n"' 134, de 1987.

11"
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senado Federal resolve:

O senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Almenara,
Estado de Minas Gerais, nos .tennos do art 29
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 valor Corre-s·
pendente, em cruzados, a 85.000,00 Obrigações
do T escuro Nacional (OTI'I),junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolv(mento _social
(FAS), destinada à canalização do Córrego do
Brejo, no município.
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Arl. }9 É a Prefeitura Municipal de Araújos,
Estado de Minas Gerais, nos termos do art ~
-da Resolução n? 93, de 11 de outubro de 1976,
.alterada pela Re!:!Oluç~o_n9_ 140, deSde d1;2embro
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor CQITespondente, em cruzados, a 17.885,34 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN)Ju!lto à CaiXa Econô-mka Federal, ·esta na q~a)Idade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento S.oCial
(FAS)! destinada à implantaç_ão de ca1çarnento
e meios_-_fios, riO rriuniclplo. Art- ~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

O SR- PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira)
-Em--discussão a redação final.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Dispensada a votação, a matéria é considerada
como definitivamente aprovada, nos termos regi~
mentais.
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira)
-Em discussão a red,ação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussãO, a matêria é dada COmo
definitivamente aprovada, dispensada a votação
nos termos regimentais.
A m~térla vai à promulgação.

Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n9 136, _de ~987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Bambuf, EstãdO de
Minas Gerais, a contratar opera~ão d~ crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
40.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN), tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
A discusSão da matéria f0f encemida na sessão
extfãordinàiiã-antenor~ - -.
fassa·se à votação ao projeto, em turno único.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferre~a)
-Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada pelo eminent~ Rel_ator; Se"nadoi -Alfredo
Campos, e que·será lida pelo eminente Si. Primeiro-5ecretá.rio.
É Uda a seguinte redação
.

. 11"

Redação ftnal ao Projeto de Resolução
136, de 1987.

O Relator ap-resenta a redaç~o finaJ do ~ojeto
de Resolução n~ 136, de 1987, que autoriza a
Prefeitw:a MYnicipal de Bambuí (MG) a contratar
operação de crédito no valor corr_espondente, em
cruzados, a 40.000,00 OTN.
Sala das &!s;ões, 3 de setembro de 1987. Alfredo Campos, Relator.
AI'IEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
n~ 136, de 1987.
F~o saber que o Senad._Qf_ederal aprovou, nos
termos do artigo 42, inciSo- VI, da Constituição,
e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

~ DE 1987

Autoriza a Prefeltul'a Municipal de
Bambui, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de mdlto no valOI' cor-

respondente, em cruzados, a 40.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional ( OTN),

O Seriãdo_federal resolve:
Art 19 É a Preféitura: MuniciPafde BambW,
Estado de Minas Gerais, nos termos do arl 2~
da Resolução n~".93, de 11 de oUtubi-o de-1976,
alterada pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro,
de 1985_. ambas ·do Senado Fe4eral, autorizada
a contt_8tar operação de crédito no valOr cOrrespondente, em cruzados, a 40.000,00 Obrigações
-do Tesouro Nacional (OTN),ju1;1to à Caixa Econômic~ Federal, esta na qualidade de gestora do
Funao de Apoio ao Desenvolvimento SoCial
(FAS), destinada à implantação de galerias pluviais, caiçainento e meios-fios, no ~unidpio.
Art 29 Esta Resçlução 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_ aprova~, disPensada a votação nos tennos regimentais.
A matéria vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (José ignáclo Ferreira)

-ltem5:
Votação, ~m turno único, do Projeto de
Resolução n~> 1:)7, de 1987, qua autoriza a
Prefeituri:fMunicipal de Belém, Estado do Pa~
rá, a contratar operação de crédito no valor
correspondente,_ em_~~dos, a 186.Q90,22
Obrigações do Tescuro Nacional (OTN), ten~
do

,

PARECER FAVORÁVEL, profertdÕ em pie·
nário.

A discussão da matéria foi ence~~~ oa sessão
extraordinária anterior.
Passa-se à votação do projeto em turno único.
Em votação.
__ _
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
o

O SR. PRESIDENTE (José ignáclo Ferreira)
-Sobre a mesa, redação final da matéria elaborada pelo eminente Relator, Senador Chagas Rodrigues, e que será lida pelo eminente Sr. Prímet·
ro..Secretário.
É lida a seguinte

Redação final do Projeto de Resolução
11' 137, de 1987.

Setembro de 1987
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
-Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça· a palavra, encerre
a discussão.
A matéria é dada como definitivamente adota·
da, dispensada a votação.
O projeto vai à promulgação.

Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente aprovada, dispensada a votação
nos termos regimentais.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)
-..Item 6:

Votação, em turno único,- do Projeto de
ResoJução n9 138, de 1987, que autoriza a
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
Prefeitura Municipal de Bom Despacho, Esta- Item 7:
do de Minas Gerais, a contratar operação de
Votação, em tumó--ún1CQ, ~do Projeto de
c~dJto no valor correspondente, em cruzaResolução n~> 139, de 1987, que autoriza a
dos, a 89.393,53 Obrigações do Tesouro NaPrefeitura Municipal de Brumadinho, Estado
de Minas Gerais, a contratar operação de crê-cfonaJ (OTN), tendo
PARECER FAVORÁ\JEL, proferido em Piedito no valcir correspOndente, erri cruzados,
nário.
a 110.000- Obrigações do Tesourg Nacional
AdiS-cUS'Sãó.da·matéOãFoi eilC:eiridã na sessão
(OTN}, tendo
extraordinária anterior.
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple~assa-se à votação do projeto, em tümO -úníco.
nário.
Os Sts. Senadores que o aprovam queiram perA discussão da matéria foi-encerrad_a na se~são
manecer sentados. (Pausa.)
extraordinária anterior.
Passa-se à votação do projeto, em turno único.
Está aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José lgná<:::io Ferreira)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per-:-:- Sqbre_ a mesa redação fmal da matéria eiabo- manecet sentados, (Pausa.)
rada pelo eminente Relator, Senador Alfredo
- ~á apf?vado.
Campos, que será Uda pelo Sr. Primeiro-Secre- i
O SR. PRESIDENTE (José lgná<::io Ferreira)
tário.
-Sobre a mesa, redação final d~ matéria elaboÉ lida a seguinte
', rada pelo eminente Relator, Senador Chagas Rodrigues, que será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.
Redação final do Projeto de Resolução
É tida a sem ,;nte
n• 138, de 1987.
·0 Relator apresenta a redação finz.J do Projeto
Redação final do Projeto de Resolução
9
de Resolução n9 138, de 1987, que autoriza a
n 139,-de 1987.
Prefeitura Munkipal de Bom Despacho (MG) a
Q Relator {!.presenta a r~dação fmal do Projeto
contrataroperaçãodecréditonovalorcorresponde Resolução n9 139, de 1987, que autoriza a
dente, em cruzados, a 89.393,53 OTN.
Prefeitura Munic.::ipal de Brumadinho (MG) a con~
tratar operação de crédito no valor correspon~
dente, em cruzados, a 110.000 OTN.
Sala das Sessões, 3 de setembro de 1987. Sala das Sess_ões, 3 de setembro de 1987.Alfredo Campos, Relator.
Chagas Rodrigues, Relator.
ANEXO AO PARECER
ANEXO AO PARECER
Redação final do Projeto de Resolução
n• 138. de 1987.
Redação final do Projeto de Resolução
--Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
n• 139, de 1987.
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
terrriOs do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
RESOLUÇÃO N•
, DE 1987
eu,
, Presidente, promulgo a seguihAutoriza a Prefeitura Municipal de te
Bom Despacho, Estado de Minas Gerals,
RESOLUÇÃO N•
, DE 1987
a contratar operação de crédito no valor
.1

O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução nQ 137, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Belém (PA) a contratar
operação de crédito _no valor correspondente, em
cruzados, a 186.090,22 OTN,
Sala das Se~ões, 3 de setembro de 1987.Cltagas Rodrigues, Relator.
ANEXO DO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
11' 137, de 1987.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte.
RESOULÇÃO J'!•
, OE J 987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Belém, Estado do Pará, a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 186.090,22 Obrigações
do Tesouro !'ladonal (OT!'I).

O Senado Federa] resolve:
Art. -)9 - É -a Prefeitura MuõfC:iPal de Belém, Estado do Pará, nos termos do art. 2~- da Resolução
n9 93, de 11 de outubro _de 1976, alterada pela
Resolução n9 140, de _5 de dezemb_ro _de_1985,
ambas do Senado Federal, a!,Itc?_l:'iZada a contratar
operação de cr(:ditQ novalÇ»" SOf!espon_den~, em
cruzados, a 186.090,22 Obrigações do Te~Ç>Uro
Nacional (OTN), junto à Caixa Econômlca Fede·
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimen'o Social (FAS), destinada à implantação de usina de lixo hospitalar,
no município.
_ ________ _
Art. 29 Esta resoll,lçáo entra- etn vigor
data
de sua publicação.

c-orrespondente, em cruzados, a
89.393,53 Obrigações do Tesouro !'la·
clonai (OT!'I).

O Senado Federal resolve:
_~~- --19 É a -~e_f~itUra Municipal de BOm. DeSpacho, Estado de ['1\inas Gerais, nos termos do
~:29 da Resolução n<1 93,_ de 11 de outubro de
1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5 de
dezembr:o de 1985, ambas do Senado Federal,
- ãutolizada a contratar operação de crédito novalor correspondente, em cruzados, a- S9:393,53
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto
à _,Ç~ixa EcOnôml'ca Federal, esta na qualidade
~~ ~~stora do Fundo de Apoio ao DesenVolvimento Social (FAS), cjestinada à construção de
O SR. PRESIDENTE (José lgnàcio Ferreira)
calçamento, meios-fios e esgoto pluvial, no muni-Em discussão a_ re_ct~ção final. (Pausa.)
cípiO.
Não havendo quem pe-ça a palavra, encerro --7\rt 2 9 Esta resolução entra em vigor na data
a discussão.
de sua publicação.

na

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Brumadlnho, Estado de Minas Gerais, a
contratar operaçáo de crédito no valor
éonespondente, em cruzados, a 110.000
Obrigações do Tesouro !'ladonal (OT!'I).
O Senado Federal resolve:

Art 19 J:: a Prefeiiura Municipal dé Bruma~
dinho, Estado de Minas GeraiS, nós tennos 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,
autorizada a contratar operaçãO de ÇÍ'édito no va·
Ior correspondente, em cruzados, a 110.000 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa
Ecortômlca Federal, esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao DesenvoMmento Social
- FAS, destinada à canalização do Córrego Bananal, no município.

Setembro de 1987

Esta resolução entra em vigor na data

Art. 29

de sua publicação.

O SR- PRESIDEI'ITE (José Ignácio Ferreira)
-Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão. A matéria é dada como defmitiva~
mente adotada, dispensada a votaç!.o.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnáclo Ferreira)

-ltem8:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n"' 140, de 1987,_ que autoriza a
Prefeitura Municipal de Guwba, Estado do
Rio Grande do Sul, a contratar operação de
crédito no vaJor correspondente, em cruzados (OTN), a 209.863,30 Obrigações do Tesouro Nacional, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

A discussão da matéria foi encerrada na sessão
extraordinária anterior.
Passa-se à votação do projeto, em turno único.
Os Srs-. Senadores que o aprovam queiram per~
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira)
-Sobre a mesa, redação final da matéria elaborada pelo eminente Relator. Senadorro M~rio
Maia, que será lida pelo eminente Sr. 1~>-Se"cre-
tário.

J:: llda a

seguinte

Redasão final do Projeto de Resolu·
ção n•140, de 1987.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n' 140, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Guaiba (RS) a contratar
operação d,e crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 209.863,30 OTN.
Sala das Sessões, 3 de setembro de 1987 Mário Maia, Relator.
ANEXO AO PARECER
Redação final do Projeto de Resolução n' 140, de 1987.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. 42, inciso VI, da Çonstftuição, e
eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•,
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de 1987

Autoriza a Preleltura Munldpal de
Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul,
a contratar operação de crédito novalor correspondente, em cruzado, a
209.863,30 Obrigações do Tesou•o
rtadonal (OTI'I).
O Senado Federal resolve:
Art. 1~' É a Prefeitura Municipal de Guafba,
Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do
art. 2~ 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~va·
lar correspondente, em cruzados, a_ 209.863,30
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), vigente
em abriJ/87, junto ao Banco de Desenvolvimento
do Estado do Rio Grande do Sul SA, este na

qualidade de agente financeiro da Caixa Econô-mica Federal, destinada à execução de investimenfôs- no sistema viário- com pavimentação e
drenagem de águas pluviais em diversas vias. no
município.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publlcação.

o

sR: Pi!EsmEI'ITE (José Ignáclo Ferreira)

- Em- discussão a redaÇão final.

(P~sa.)

Nãõ- havendo

que peça a palavra, encerro a
discussão. Amatéria é dada como definitivamente
adotada, dispensada a votação.
O projett;> vai à prornuJgação.

O SR- PRESIDENTE (JOsé Ignácio Ferreira)

-Item9:
:------~Votação,

em turno úniço, do Projeto de
Resolução n 9 141, de 1987, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Mossor6, Estado
do Rio Grande do Norte, a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 240.000,00 Obrigações do
c--Tesouro Nacional (OTN), tendo

PARECER FAVORÁVEL. proferido em
pleriário.
Ã discusSão -da mãtérla foi. ~~c_errada na sessão
extraordinária anterior.
Passa-se à votação do prOjeto, em turno único.
Os Srs. Senadore.s qUe o aprovam, queiram
pemUmecer sentados. (Pausa.)
_Aprovado.
~o SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreira)
- Sobre a mesa, redação fmal da matéria, que
será lida pelo Sr. }9-Secretário.
É lida a seguinte

__ Reclaçã.o ftnaJ. do Projeto de Resolução
n• 141, de 1987.
O Relator apresenta a redã.ção fmal do Projeto
de Resolução n9 141, de 1987, que autoriza a
Prefeitura MuriiCipal de Mossor6 (RN) a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados. a 240.000,00 OTN.
Sala das Sessões, 3 de setembro de 1987. ~
Mério Mala, Relator.
ANEXO AO PARECER
Redação ftnal d,o Projeto de Resolução
n•141, de1987.

FaÇO- Sãber que o SenadO F~eral âprovõU, nos
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,
e eu,
, Presidente, promulgo a
seguinte
RESOLUÇÃO N'
, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de
M.ossoró, Estado do Rio Grande do l'fur.
te, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a
240.000,00 Obrigações do TesOUI'O rtadonal (OTI'I).
O Senado Federal resolve:
l9 ~E-~ Prefeitura Municipal de MossorÓ,
Estado do_ Rio Grande do Norte, nos termos do
art..29 da ReSolução n 9 -93, de 11 de outubé9:-de
1976, allerada pela Resolução n' 140, de 5 de
dezembro de 1985, ambas do Serutdo Federal,
autorizada _a.cóntratar Ôperação de. crédito no· va-

__M___
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lor correspondente, em cruzados, a 240.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), ~gente
em março de 1987, junto ao Banco do Nordeste
do Brasil SA, este .na qualidade de agente fmanceiro. da Caixa Económica Federal, destinada à
pavimentação, drenagem de vias wbanas e re-construção da Praça Cônego Estevam Danp;Js,
no município.
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

O SR- PRESIDEI'ITE (José lgnác!o Ferreira)
-Em discussão a redação _final. (P!lusa:)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
.
a d[scussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada, dispensada a votação,
nos termos regimentals.
A matéria vai à promuJgação.

O SR. PRESIDEI'ITE (José Ignáclo Ferreira)
-Item 10:
Votação, em turno único, do Requerimento
n"l33, de 1987, de_ autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando, nos termos regimentais, o desarquivamento do Projeto de
Lei_ do Senado n~' 73, de 19_86, do Senador
José Fragelli, alterando a redação dos arts.
18, 27, 33 da Lei n~' 5.197_,_de__.3 de j.:,n"elro
de 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna
e dá olJ!ras providências.
Em votação o requerimento;_
_
Os Srs. Senadores que o aprovam; queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Seoado n9 73/86 será desarquivado.

O SR. PRESIDEI'ITE (José Ignácio Ferreira)
agora à apreciação do requerimento
de urgênci_a, lido no Ex]>eâiente, para o Projeto
de Lei da Cãmara n~> 30/87.
-

-~ Passa-s_e

- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadôres que o aprovam, queiram
-permanecer sentados. (Pal,lsa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDEN'IE (José Ignácio Ferreira)
Passa-se à discussão da matéria.
Discussão, em turno úrJico, do Projeto de
Lei da Câmara, (n~ 30187, n9 211/87, na origem), do EXcelentíssimo Senhor: Pfe5idente
da República, que autoriza o Poder Executivo
a abrir créditos .adicionais até o limite de
319562,900 cruzados, e dá outras providências. Dependendo do parecer.
Nos termos do art. 69 c;1a Resolução 1187, designo o eminente Senador Mauro Be11evi_des para
proferir o parecer.

-

O SR. MAURO BEI'IEVIDES (PMDB- CE
Para proferir parecer.) -Sr.Presidente, Srs. Senadores.
Com_ fundamento no art 51 da _Constitul~o
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República encaminha, _com a Mensagem n~>
259/87, à deliberação do Congresso Nacional,
projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a
abrir créditos adicionais até o limite de Cz $
319.562.900.000,00 (trezentos e dezenoy.e_ bi-
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lhões, quinhentos e sessenta e dois milhões e

novecentos mil cruzados).

A matéria foi aprovada- ria Cãmàia dos DepU~

tados e encaminhada à revisão -do Senado Fede~
ral, de acordo com o -disposto no amgo 58 da
nossa Carta Magna.
Da Exposição de Motivos do Sr. Ministro do

Planejamento, desta<:::amos os seguintes tópicos:
"Para a consecução do objetivo de desenvolvimento econômlco, num contexto de eqw1ibrfo

itemo e externo e de justiça social. o Ciovemo
vem implementando um amplo programa de
ajuste, de forma a reaJinhar os diversos agregados
macroecanômlcos.
· -A principal componente
progt8ma·con-

desse

siste no redimensionamento do setor póblico,
com o conseqüente reeciuilíbrlo das contas do
Governo, mediante o controle seletivo do investimento públic::o, redução ou eliminação de subsídios e limitação de despesas, especialmente com
pagamento de pessoal.
Para o exercido financeiro de 1987, o Orçamento-da União foi elaborado abstraindo a hipótese de ocorrência de inflação, estimando a Receita e fixando a Despesa ém Cz$ 556.653,00
milhões.
-

Com a aceleração da processo inflacionário observada no iníc[o de 1987, procedeu-se a uma
primeira reavaliação do Orçamento da União,
consubstanciada na Lei n~ 7.602, de 19 de maio
de 1987, com a eStifrlátiva da arrecadação do
T escuro Nadonal passando a Cz$ 1.080A16,0
mnhões, tendo sido considerada a evolução dos
preços entre agosto/86 e abri;l/87, e os efeitos
das medidas físicas adotadas em novembro de
1986, que elevaram algumas tarifas públicas e

o Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre bebidas, cigarros e autoveícu1os. Surge, cbntudo, a necessidade de uma nova adaptação do Orçamento da Onião a valores que viabilizem a plena execuçS.o da programação orçamentária no presente exercido.
Com a inc:orporação da variação dos preços
ocorrida entrte abril e junho, bem como das expec::·
tativas para o segundo trimestre, a atual previsão
dG Receita do Tesouro Nacional atinge a Cz$
1.522.234,9 milhões, evidenciando um montante
adidonal de recurSos de Cz$ 441.818,9 milhões.
Desse total, Cz$ 231348,2 milhões são recursos
disponíveis para programação de despesas; Cz$
47.981 ,O milhões representam receitas vinculadas; Cz$ 90.075,0 milhões serão transferidos aos
EStados e Municípios e Cz$ 72A14,7 milhões decorrem da colocação- de títulos do Tesouro Nacioilal.
·
0-o-nlo"r'ltánte autorizado, Cz$
279.194.800.000,00 (duzentos e setenta e nove
bilhões, cento e noventa e quatro milhões e oitocEntOs mil cruzados) destinam-se à abertura de
créditos suplementares, e ez$ 40.368.100.000,00
(guarenta bilhões, trezentos e sessenta e oito milhões e cem mll cruzados), à de créditos especiais.
9uanto à programaçâo da despesa, destacamoS ãs segtiintes:
-Cz$ 101.903.066.000,00 (cento e um )>ilhões, novecentos e três milhões e sessenta e
seis mil cruzados), ou 31,88% do total, para paga·
menta de pessoal e-encargos sociais;
-Cz$ sa601.367.000,00 (cinqüenta e oito bilhões, seiscentos e um milhões e trezentos e sessenta __e sete mil cruzados), correspondendo a
18,34%, para cobrir despesas com amortizas;ão
e encargos de financiamento de órgãos da Admi·
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Jlo.;.Q • ML~I~IfllLO

(N• 211, na Casa de origem)
ditos adJcJonaJs até o Jlmlte de Cz$
319.562.900,00 e dá outras providências_

0

O SR. PRESiDENTE (José lgnáció Ferreira)
-Passa-se à discussã..o do projeto, em turno úni-

co.

Não havendo quem peça a palawa, encerro
__
_
Estando a matéria em regirile de urgência, p~
sa-se imediatamente à votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. (Pausa.}
Aprovado.
ll !l'atéria vai à sanç.§o.
a

discuss~o.

É o seguinte O prõjetO aprovado
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nistrao;;ão Direta, lndireta e Fundações instituídas
pelo Poder Público; e
_
-C•$ 88.568.163.000,00 (oitenta e oito~~bi
lhões, quinhentos e sessenta eOitOffiilhões e cento e sessenta e três mil cruzados), ou 27,72%
do volume globat como reforço de -dotações, distribuídas pelos diversos órgãos da Administração
Direta e Entidades Supervisionadas de Ministérios, para seqüência a programas de trabalhos,
permanecendo inalteragos os objetivos destes
programas, constantes na Lei Orçamentária para
o presente exercído.
Do ponto ile vista da Corli.petênrca:·re-Qimental
desta Casa, podemos afirmar que o Projeto em
exame guarda Conformidade com as prescrições
do art: 61, § 19, letra c, da Constituição, bem
como cor(l as: f~Sras· normativas do art. 43, §
19, [ncisos ii e
da Leí TI 4.320, de 1964, eis
que "utiliza o excesso de arrec:adação das r~ceitas
do Tesouro Nacional".
Ante o exposto, nosso parecer é pela aprovas;ão
do projeto.
_
_
1:: o parecer, Sr. Presidente.

HOCO • MUILHfllJO O:IS COI~I!UCAÇO(~Ç
1!-fi.t:IO • fli!Uq(:tJO O~ tOU,IlÇIIO
u;ooo- Ml'<L<;l[RIIl -to nrr.cuo
17000 • t~\11bõf'Rl0 W1 fMIWJ.\
11lf10il. MliiiSltrro o~ w:IO·.J~IA E. oo contRttO
1~0~0- rn:II!I'!(RJO ti) t:.t[~JI':R
2'0000 • MliH~tr~lO DI, ~:J:ôrtÇt,
l'lCOO • t.utaST(~IO N, 1~'.1\ll•r'l
nooo • ~1/:lSfrRlO OlS 1\J!.I.;S ( EUER'$;1,1,
13000 • HI~I$1ÍR.IO o-. r~~VIt'~/jO~ E "~S!SltNCIA SlltiAL
24CCO • ~ltllS!ERIO C~~ RfLr.r,IJrS ~XTfRI'lii:U.
2~0~0 • IWi!sTr~to c"' SJ.!lrt

De ínicíativa do Sr._ Presidente ,da Repúb,lca
Autoriza o Poder Executivo a abrir cré-
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDEN'IE (José lgnácio Ferreira)
Esgotada a matéria constante da Ordem do

Dia.

Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad.
O SR. JAMJL HADDAD (PSB- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Quero registrar, desta tribuna, o transcurso, no

último dia 2, no Rio de Janeiro, do Dia do Repórter
Fotográfico.
As comemorações tiveram lugar no Pontal
Country Club, em Jacarepaguá, e foram agrupa
das sob uma significativa denominação - " D
Click- Um dia de Lllzer".
Trata-se de uma classe com especial destaque
dentro da imprensa. Integram-na, em verdâde,
os homens da vanguarda do jornal, aqueles que
chegam na frente. São eles os responsáveis, na
4

maioria das vezes, pela vida da notícia. Os leitores
das folhas são habituados a se deixar atrair pelas
fotos e depois de vê-las é que passam à leitura
do noticiário propriamente dito.
Antigo nas lides parlamentares, sempre apreciei
o esforço dessa gente na obtenção do retrato
do fato. Não raro, um instantâneo expressa tudo,
enquanto o texto nem sempre corresponde à rea&
Hdade.
AArsoc é a entidade que congrega esse pessoal
na minha cidade. E é à sua direção que vai a
homenagem aqui prestada, pois essa diretoria
simboliza o grupo. Nçemi Horta é o seu presidente, tendo como companheiros de diretoria Hipólito Pereira, José Augusto, Alcir Baffa, Heloisa
Niemayer, Mozart Trindade e Adalberto Diniz.
Quanta e quanta vez um desses repórteres já
não passou por instantes arriscados e perigosos
para cumprir sua missão. Sei mesmo de casos
de alguns que tombaram no exercício dela. Mas
acima de tudo eles se esmeram em fotografar,
em registrar a figura do fato. São peças essenciais
nas folhas.
Eram estas, Sr. Presidente, as c.dnslderaçõeS
que, na qualidade de Senador pelo Estado do
Rio de Janeiro e cidadão ligado à imprensa. desde
os tempos de minhas atividades esportivas, deseJava consignar nos Anais do Senado. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDEI'ITE (José lgnácio Ferreka)

- Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco RoHemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Como profissional da área de saúde, exercendo
atividade no meu Estado, Sergipe, venho constatando, com preocupação, a situação precária do
setor saúde no País.
Em conseqüência e fruto·de estudos e reHexões
sobre o assunto, principalmente no que tange
à saúde coletiva, apresentamos uma proposta de
norma constitucional envolvendo inúmeros dis·
positivos, de forma a contemplar o amplo espectro de saúde.
Ainda no âmbito de Subccmissão de Saúde,
Seguridade e Meio Ambiente, grande parte de
nossas propostas foi élcelta pelo seu Relator, o
nobre Constituinte Carlos Mosconi, que provavelmente, tal qual expressivo número de Constituintes proflSsionais de saúde ou não, compartilha
de nosso ponto de vista, oriundo de exaustivos

debates a nível nacional. que culminaram nas discussões e conclusões da VlQ Conferência Nacional de Saúde.
Cqntudo, Sr. Presidente, ainda persiste a nossa
preocupação, mesmo porque o processo de elaboração da nova Constituição ainda continua em
andamento, a depender de esferas de influência
mais amplas, que não a dos especialistas.
O panorama sanitário brasileiro é tão grave
quanto complexo, somando um quadro epidemiológico instalado a partir da miséria, da subnutrição e da falta de saneamento, a outro originário
do processo de indusbiallzação e do aumento
da sobrevida. De um lado temos as doenças infecciosas e parasitárias e do outro as moléstias crônicõ-degenerativas, os acidentes e doenças do tra-

balho.
A saúde tanto é um meio ou condição para
que se trabalhe, se aprenda técnicas e se desfrute
do lazer, como é um objetivo por si mesma, por
significar, pelo menos, um gradiente positivo de
bem-estar. Como é uffi gradiente, em que se tem
mais ou se tem menos saúde, sempre os indivíduos estarão buscando :o sistema prestador de
serviços para alcansar um nível mais satisfatório
de saúde.
Por outro lado, ela é diretamente resultado de
condicionantes sóclo-econômicos na medida que
estes fatores s6clo-econômitos, dentre os quais
podemos <::itar a moradia adequada, abastecimento de água potável, destino apropriado dos
dejetos, transportes, alimentação, lazer, etc., exis~
tam e sejam desfrutados pelos indivíduos, com
menor probabilidade q_sistema prestador de serviços de saúd._e será procurado.
Numa sociedade mais eqüânime, como a que
buscamos, através desta nova Constituição, é absolutamente inconcebível que a saúde seja clistri·
buída de forma discriminada e que o sistema prestador de serviços esteja à disposição de quem
menos dele necessita.
Destarte, mesmo numa sociedade de economia de mercado, como a nossa, o individuo precisa gozar da plenitude dos seus-direitos sociais
a para dos direitos <::ivis e políticos. E, dentre os
-direitos sociais, o mais fundamental de todos é
o de ter acesso à saúde.

Em nossa proposta de norma eonstituc;:ional,
inscrevemos a saúde como um direito de todos
e dever do Estado, que garantirá este direito mediante politicas económicas, sociais e de meio
ambiente, que conbibuam para eliminar ou reduzir os riscos de doenças ~ de outros. agravos à
saúde, além de uma oferta de seiViços de saúde,
a todos, igualitária e consoante as necessidades
àecadaum.

Isto implica, obviamente, uma mudança de modelo do atual sistema prestador de serviço, que
é irracional, oneroso e insuficiente. Há uma multi~
plicidade de órgãos, com comandos diversos, gerando paralelismo de ações em determinadas
áreas, deixando outras a descoberto. Privilegia-se
a te_gtologia de ponta, erii detrimento dos cuidados básicos de saúde. Enquanto a França, país
Produtor de tomógrafos computadorizados, adotau como norma a disponibil!dade de um tom6grafo para cada 5 milhões de habitantes, no Brasil,
em 1980, essa relação era de 1 por 2,6 milhões,
atingindo, na região Sudeste. onde situam-se 70%
destes aparelhos, à fndice de _1 por 1,5 milhão
de pesssoas.
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Preconizando a existi!ncia de um Sistema Nac_Ional d~ Saúde, cuja abrangência, competências,
OrgaTtizaç:ão e funcionamento seriam definidos
em Lei Complementar, estabelecemos, contudo,
alguns pressupostos para este_ Sistema:
1 - unificação institudonal em cada nível de
govervo;
n- descentralização polític~. administrativa e
fmanceira do Sistema;
m-Integralidade das ações de saúde;
IV- regionalização e hierarquização dos serviços de saúde, isto é, a garantia de que o indivíduo,
ao ingressar no Sistema, possa ser encaminhado
a um serviço com o nível de complexidade ccmpat1'vel às necessidades do seu caso, dentro de
um processo de gradação de níveis de complexidade dos serviços, distribuídos regionalmente,
conferindo racionalidade, eficiência e eficácia ao
Sistema;
V - participação da população, por meio de
entidades representativas da comunidade, na formulação e controle das políticas de saúde nos
seus diferentes níveis, garantindo, assim, a democratização das dedsões~ a co-responsabilidade
pelas mesmas, evitando-se os excessos tecnocráticos.
O Sistema Nacional de Saúde, conforme o con·
cebemos, não obstante ser controlado pelo Estado, por. se tratar de uma atividade de caráter essencial e com implicações, inclusive, quanto à
própria soberania nacional, não exclui o livre exercido da atividade liberal em saúde e a organização
de serviços privados, de capital exclusivamente
nacional.
Igualmente, pelo caráter essendal dos serviços
de saúde e as sua,s óbvias ligações com a preservação de nossa soberania, consignamos em nossa proposta a subordinação das políticas setoriais
de recursos humanos, de desenvolvimento científico e tecnológico e de produção de insumos,
aos objetivos e cliretrizes do sistema Nacional de
Saúde.
.
Para se ter uma Idéia de nossa vulnerabilidade
e dependência externa no setor saúde, basta dizer
que importamos a quase totalidade dos equipamentos de médio e superior grau de sofisticação,
enquanto importamos, também, 80% dos princípios ativos necessários à produção de medica-mentos. Em 1986, o País despendeu, em campras de fármacos no exterior, cerco de 500.000
dólares, enquanto assistíamos impotentes ao desabastecimento do mercado farmacêutico, nos
medicamentos mais baratos e essenciais, tais com08hticonvulsivo,_ alguns CÍntibi6ticos de primeira
linha e outros mais. No entanto, os produtos mais
Oll'OS, cujos lançamentos ocorreram em datas
mais recentes, eram facilmente encontrados. Da
- mesma forma, alguns laboratórios retiraram de
linha medicamentos úteis, mas de baixo custo
e, portanto, de pequena rentabilidade, tal qual
uma indústria de confecções deixa de fabricar
um determinado modelo que caiu de moda.
Outro item que fizemos questão de colocar em,
nossa proposta quanto ao capftulo saúde é o da
Sãúde ocupa.donal, remetendo, à Lei Complementar, a regulamentação da participação do Poder Público, do empregador e do empregado na
formulação, implementação e controle da politica
e ações deste segmento da Saúde Pública.
O termo saúde ocupactonal, ao c;:ontrário do
que muitos afiiTI1am, não é um anglic:::ismo, como
tampouco o é saúde pública, hospital, médico,
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etc. Trata-se, da denominação, aceita c: adotada
pelos organismos internacionais, do conjunto de
ações que promovem a saúde do trabalho, elimi-

nando a insalubridade e os riscos de acidente
de doenças ocupacionais.

EnVolve, entre. outras disciplinas, a Medicina do
Trabalho. a Enfermagem do Trabalho, a Higiene
do Trabalho e a EnQeriharia da Segurança do
Trabalho.
Em 1950, o Comitê Misto da Orgãõização bl.ter..
nacional do Trabalho-Orf e Organização Mundial
daSaúde-OMS, reunido em Genebra, estabeleceu
os seguintes objetivos para a saúde ocupacional,
conceituando e delimitando o seu âmbito de atua-

ção:
"]9 promover e manter o mais alto grau
de bem-estar tisico, mental e social dos traba-

lhadores em todas as ocupações;
.2i> prevenir todo o prejuízo ~usado à
saúde dos trabalhadores pela condíção do
seu trabalho;
39 proteger os trabalhadores, em seu serviço, contra os ris<::os resultantes da presença
de agentes nocivos a sua saúde;
49 colocar e manter o trabalhador em
uma função que convenha às suas aptidões
fisiológicas e psicológicas;
59 em suma, adaptar o trabalho ao homem e cada homem ao seu trabalho."
Frente --ao exposto, não resta a menor dúvida
de que os órgi&os responsáveis pela saúde ocupaclonai no Brasil devem integrar o Sistema Nacional de Saúde, como já o integram, virtualmente,
ainda que sob comando distinto. J::, todavia, imperativo que todas as ações de saúde estejam subordinadas a um comando únioo em cada nível de
governo.
_ __
____
__
O qUe se obseMI, no entanto, é que a saúde
ocupaciona1, cometida ao Ministério do Trabalho
e normalizada pela sua Secretaria de Segurança
e Medicina do Trabalho, pennanece centr~da
a nível federal e praticamente ignorada pelos Estados e Municípios, instâncias onde deveria ser observad~ fiscalizada e ser objeto de ações específicas de saúde pública. As Delegadas Regionais
do Trabalho falecem por carência de recursos
humanos, téc:nicos, materiais e financeiros e, nu·
ma tentativa de fazer alguma coisa, perdem-se
em ações de caráter puramente policlalesco.
Aqueles que defendem o status quo e que
prétendem que a saúde ocupadonal permaneça
na órbita do Ministério do Trabalho argumentam
que. tradicionalmente, seus itens fazem parte das
negociações traballiistas, ao que redargüimos ser
a saúde um bem inegociável, que não pode ser
vendida à guisa de awnento salaria1. Há ocupações, é certo, que por si sós são perigosas, não
havendo tecnologia disponível que elimine o risco,
o perigo. A estas e enquanto não houver mtios
de se eliminar e diminuir o risco, a legislação
preverá adicionais e condições especiais de tra-

balho.
Permeando as nossas preocupações para com
a saúde da Nação, deste povo sofrido que sequer
tem acesso aos serviços básicos de saúde e que
morre à míngua de recursos, multas vezes até
na intimidade dos hospitais da Capital da República, está a questão do financiamento do setor.
O Brasil gasta pouco e mal com o setor saúde.
No ano passado aplicou-se somente 3,7% do PIB
no setor, 51%' do Qual financiado pelos particu-
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lares; 19% pelos tributos da União, dos Estados
e Municípios e 30% através dos desconto$ sobre
a folha de salário.
.
.
_
Verifica-se uma diminuição gradativa dos investimentos públicos em saU.de. Se siÍL!armos osgastos, por exemplo, do Ministério da Saúde, em termos do orçamento_ fiscal da União, em 1978, destinou-se apenas 1,8% deste orçamento global,
enquanto em 1986, dotou-se o Ministério, incluindo também a Centtal de Medicamentos, em se--·
mente 1,9%.
DaQos do Banco Mundial, de 1982. apOntam
que os seMços _básicos de saúde pública têm
sido os mais sacrificados. A SUCAM - SüPeriiite~ência de Ca~p~as de Saúde Pública, órgão dos mais respeitáveis do Ministé:Oo da Saúde,
pelo seu trabalho e eficiência, que absorvia 1/4
a 1/3 do orçamento total do Ministério, viu os
seus recursos drasticamente_ cortados entre 1978
e 1982. O programa de combate à malária declinou 60% em seu orçamento, em termos reais,
~ o de controle da esquistossomose sofreu uma
queda de 80%. Os recursos destinados aQ _con~
trole de doenças transmissíveis, por sua vez. representavam, em 1982, apenas 41% do montante
gasto em 1978.
..
Não é por acaso que a malária ê epidêmica
em Rondônia, com 400.000 novos casos anuais,
e que o dengue ameace nossas principais e mais
PopulOsas cidades com surtos epidêmicos, além
de que o fantasma da febre amarela paire sobre
nós como uma tenivel ameaça potencial.
Em 1982, por incrivel que pareça, ainda 62%
do gasto total em saúde foi financiado pelos 'investimentos públicos, enquanto, em 1984, esta cifra
caiu a 49%. Em 1985, o orçamento do lnamps,
cujo percentual tem sido reduzido ao longo do
tempo, em relação ao todo do Fundo ~e: Previ·
dência e Assistência Social - FPAS, foi 4 vezes
superior ao orçamento do Ministério da .Saúde.
Não é necessário ser nenhum expert no ,assunto para se definir o perfil do modelo de assi~tência
à saúde no Brasil. É um modelo importado dos
p!3ises centrais, baseado na assistência médicohospitalar, privilegiando os aspectos cuÍ'{ltivos.
Nos países da América do Norte e da Europa
isto pode até ser justificável, uma vez que lá predominam, de forma esmagadora, as doenças crõriico-degenerativas em populações de faixa etária
cada vez mais avançadas. No Brasil, contudo, isto
é um contra-senso, uma_ vez qu~_ ainda grande
contingente de nessa população adoeC-e morre
por enfermidades infecciosas e parasitári~S. Haja
vista os 10 milhões de portadores de esquistossomose, os 5 milhões de chagástc-ós, os: 88 mil
novos casos anuais de tuberculose e os 19.000
de hanseníase.
Ase manter o mesmo modelo de saúde vigente,
o País teria que investir, até o ano 2000;
de 2,3 bilhões de dólares por ano, em leitos hospitaJ8res. apenas para manter o nível de oferta atual
de serviços de saúde.
_ _lião conseguiremos atingir um patamar aceitável de saúde coletiva se não investirmos razoavelmente no seta r. se a-saúde -tem o-s "Seus cÓrtC:lido-nantes sócio-económicos. e1a é, por sUa Vez. um
insurno do desenvolvimento. Não se pode pensar
n-um país rico e com elevados indices de desenw
· volvimento económico, constituído por um p_ovo
dqente e subnutrido. As próprias conquistas sociais e a liberdade política estãO permánentemente ameaçadas, se a grande parcela do povo ainda

e
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l1,1ta desesper_adam_ente _pela garantia da simples
sobreyivência. PoVo doente é pOVo fraco:
É ingênuo_ pensar que o investiri1erif0 ·público
decorre de urna âtividade racional e técnica de
planejameÕtõ. Aó inverso, é.determinâdo por um
complexo e contraditório jogo de interesSes. - - ·
Se l)ão há dir~e!r_ize~ ~!aré!S_e _Sampuls6riaS que
garantam determinados gastos cre-nãtiirezã. sOCial,
destinados 8os setoreS rhaiS irágeís da sociedade,
estes tem:lei"D-, a ser suQlantadgs pelas de_manda$
e pi'essões dos seteies-mãiS põderos0S_.1sto -ocor:
re tanto no conjunto dos investimentOs, como
na repartição dos investimentos sedais destinados a contemplar as mínimas necessidades dos
despossuídos. E aqui falo da legião das famaias
que não têm qualquer rendimentos (4% ), das que
têm rendimentos de até 1 salário mínimo (24,3%)
e das que percebem entre 1 e 2 salários mínimos
(24.3% das fam!lias brasileiras). A destituição está
associada à _menor capacidade de pressão e mobilização.
Assim sendo, sem garantia politica e legal impositiva, os gastos destinados à grande massa
dos pobres e miseráveis tendem a ser reprimidos
e suprimidos no jogo duro pela obtenção de recursos. _
_
.
O sétOr sãúde,-princípalmente o dã saúCiê pÚbli·
ca, é tradicionalmente o mais débil. De todos os
ministêrios é o que- poSsUi a maior rotatividade
de titulares, coin a conseqüente descOntinuidade
administrativa.
Embora correndo o risco de contrariar os economistas ortodoxos que se arrepiam efn ouvtr
falar de qualquer vinculação orçamentária e, por
outro lado, os constitucionalistas também ortodoxos que desejam uma Constituição a mais sintética possíve!,_ouso, p<?rque necessário, propor, em
dispositivo constitucional, a destinaçã-o de pelo
menOS 12% das receftas tributárias da União, EstadoS, Distrito: F~eral- e Muniçípios e 25% do
Fundo de Previdência e Assistência Social ou o
equivalente em recursos de outras fontes, ao setot
saúde.
Aos detrãtores-_de qUalquer' origéin; ãfirmÔ se1
imprescindível elabora-r um texto constituciOnal
com a cara do nosso povo, segundo sua c:ulture
e com as Idiossincrasias QUe nos são peculiarer,.
consoante o momento histórico e as necessida
des pàlfticas -que enfrentamos.
A COnStitUição dos Estados Onidos da Améric::o
teffi 1 artigos, mâS há-milhãres de jurisprudência~
da Suprema Corte desse Pais que regulam é
orientam a vida do povo. Corremos o risco d<.
enxu~ar-~nh? o projeto de Constit.Wção, ao pont(
dele ficar li6ffiizado, mumificado, atendendo so·
mente aos inte:resses daqueles que nada quererr·
inudcir.
•· ·
·
·
St. PreSidehte:
Q j)oVO·aguarda, com ãnsiedc;~de, as mudarí'ç".:
prometidas e devid.as, mOrmente na-e-Sfera sock•i
Citando as: palavras do Presidente TancredO N~
ves: "Nunca o País dependeu tanto da atividad,..·
política". E a atividade política que exercem(.;:
nesta AssemQléia Naçlonal Constituinte é a ma i-.
nobrt!:,jamais conferida a outros homens em me
méiitOS taô gráVes e difíCéiS da vida naciOnal. S::.falharmos, agora, neste empenHO, teremos per·
dido o "Trem da Hit6ria" e veremos as costa'
da N_é.\Ç_ão a n6s voltadas._.)al"l!aiS seremos perdÔ:c~
dos por uma eveitiual inépcia e -illsensibilida,d_
política. Ou nos elevamos aos cimos_ fia def~;;.
dos _legítimos- interesses da Nação ou cairemo
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nos sombrios desvãos do esquecimento e .do repúdio popular.
Sr. Presidente, faço minhas as palavras do Presi-

dente Tancredo Neves, um dos mais l_úcldos_estadistas que o Brasil já teve, ma~ que a vontade
divina arrebatou do nosso convivi_Q, talv~z para

que, com redobrado esforço, calcado no seu
exemplo e sabedoria, pudesse a classe política

brasileira resgatar a dignidade e os valores roais
puros do exercício_ democrático,- perdidos após

duas décadas de omissão e conivência com o
autoritarismo:

"A Nação êessencia1mente constituída pe-

las pessoas que a integram, de modo que
cada vida humana va1e muito mais do que

a elevação de um indice estatístico. Pres_er·
vá-la constitui, portanto, um- dever que trans-

cende a recomendação de caráter econômico, tão indeclinável quanto a defesa das

nossas fronteiras. Nessas condições temos
de reconhecer e admitir, como objetivo básiCO- da segurança nacional, a garantia de alimento, saúde, habitação, educação e transporte para todos os brasileiros."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDEN1E (José lgnácio Ferreira)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo
Campos.

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
. _.
Srs. Senadores: .
No momento _em que, juntos buscamos. em
nome de todo o povo brasileiro, flXar as diretrizes
constitucionais que permitam o advento de um
novo Brasil, mais justo e mais humano, é indis-pensável que nos voltemos, também, para as minorias, especialmente para as que, por motivos
naturais e irreversivelmente, têm carências e exigem tratamento diferenciado.
No dia-a-dia, e diante da ânsia quase insaciável
das atividadeslucrativas do mundo moderno, não
é permissível que nós, os legisladores, nos descuidemos das vítimas de patologias que, embora
interferindo no modo de vida de seus portadores,
permitem ajustes e_ adaptaçõ_es que estimulam
e_ valorizam a integração deles ao seu melo ambiente e com as pessoas do seu relacionamento,
tanto na vida famEiar como nas atividades profis-sionais e no lazer.
Dentre elas, destaca-se a deficiência forioauditiva, hoje sobejamente _desprezível em termos
de grandes preocupações, graças aos modernos
avanços cientificas e tecnológicos, que predispõem o paciente à quase total normalidade de
vida.
No entanto, apesar de tais _conquistas, multo
há que ser feito para Possibilitar um efetivo trabalho de iiltegração do portador dessa deficiência
com o mundo exterior.
A 1V Minas-Cultural e Educativa, de meu Esta~
do, vem desenvolvendo um trabalho pioneiro na
área- do telejomalismo, inserindo uma janela· no
vídeo, onde um intérprete de língua de sinais
acompanha, gestualmente, o que o apresentador
do noticiário está narrando.
Trata~se de uma c_onquista, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, isolada, circunscrita a uma emis~
sara estatal, que preciSa sei adotada pelas redes
nacionais que-atuam em nosso País, com o obje-
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liyç _de__n_a,tw@l~ esse procedimento, generalizando-o ao melo de comunicação mais democrático e mais completo que há.
. Estou_ ~_r1;o d;e_ que 8Ji grand~s redes e él$_ emissoras comerciais independentes-~S~9 -~apacita
das a contratar um profissional em interpretação
da_l_ín_gua de_&inais, _com ganhos de audiência
que compensam em grande monta o investimen~
to inicial. __
Faço eSte apelo em reSsonância a chamamento
da_ N;socia~. dos Surdos de Min_as _Gerais._ n.ã
pesSoa de seu Presidente, Antônio Campos de
Abreu, mas que certamente mantém guarida por
tOdo o universo de deficientes auditivos que habitam ·nosso País_, por todas as associações congê~
neres e por todos os deficientes.
As emissoras comerciais, tenho confiança, estarão mais uma vez sintonizadas com a causa
pública, principalmente a de um segmento atuante na vida brasileira. Por isso, não"faltarão à oportunidade de atender essas pessoas que buscam,
acima de tudo, o direito de serem informadas,
como as demais, a fim de exercerem, efetivamente, o papel que a todos é reservado como
cidadãos.
Sei que uma proposta de legislação pOderia
obrigar as emissoras de televisão a atenderem
à necessidade dos deficientes auditivos. O motivo
iJUe me tr<}Z a esta tribuna não é a busca da norma
legal gararitidora de direhos, mas, isto sim, tentar
sensibiliZar â:S_" empresas de teledifusão para que
se voltem também em beneficio desse oontin·
gente de brasileiros, hoje totalmente discriminado
nc;> acesso às prOgramaçõe.s da t~l~são e aos
seus beneficias. (Muito l;>ernJ Palmas.)
·

O SR. PRESIDENtE (José lgnádo Ferreira)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
Baptista
O SR. L<XIRIVAL BAPTISTA (PFL - SE
- Pronuncia o seguinte discurso.) __;_ Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No conjunto dos fatores negativos que mais
têm contribuído para obstaculizar o desenvoMmento e_conômico-social do Nordeste, acelerando as tendências de um sério processo de atraso
e deterioração social - notadamente nas áreas
semi-áridas assoladas_ pelo flagelo das secas periódicas - destacam-se as péssimas condições
de_ saúde e a extrema precariedade dos serviços,
instalações e _equipamentos que poderiam melhorar as condições de vida e assegurar a sobrevivêri.cia da maioria esinagadora das populações
mais vulneráveis.
.AJJs efeitos devastadores das calamidades di·
máticas que desmantelaram, por assim dizer,
além_ da estrutura agropecuária, as tentativas de
aproveitamento racional dos recursos naturais e
a ilicipiente industrialização das matérias-primas
disponíveis, devem se acoplar carências de toda
ordem--geradoras de um panorama desolador de
fome, desnutrição, doenças e êxodo rural. _
Ao esvaziamento do interior correspondente o
congestionamento das principais aglomerações
urbanas e cidades da zona da mata e do lhoral,
para onde convergem as multidões de flagelados
em busca de trabaJho e, sobretudo, de assistência
médico-social na multiplicidàde de seus aspectos.
-· __Daí a essencialidade de soluções urgentes, proporcfonals à imensa demanda de assistência_ ho_s-pitalar especializada de que o Nordeste precisa
- prioridade impostergável, porque a melhoria

das condiçõe&. de saúde em.tod.a; a r~ião é, sem
sombra de dúvida, o ponto de partida e a base
imprescindível ao desenvolvimen~_global daregião.
A concentração no Nordeste. de m,ais de 40
mEhões de habitantes - ou ~~. um te.rço da
população brasileira - disseminados numa _área
correspondente _a _18,2%_ da superffcie total do
P~s. é um dado que dimensiona as proporc;~s
do imenso desafio a_ ser enfrerrtado com urgência.
__]'Qçlas__ e~ _razões_justificain o .imedia~ eQcàminhamento e execução do projeto eiaborado
sob a orientação técriica do eminente professor
Doutor Aloysio CiütfpciS da Pai Júnior, que con·
quistou o doutor~do em Ortopedia e Traumatologia pela Escola de Medicina da Universidade
Federal de Minas Gerais depois de ter se formado
em Medicina na Universidade Qo Rio de Janeiro

em 1960.

Nomeado em 1981, Presidente_ da Fundação
das Pioneiras Sociais, pelo Presidente da Repú~
blica, o- DQutor Aloysio Campos da Paz Júnior
se projetou no cenário nacional pelo seu notável
desempenho.
Essa Fundação, supervisionada pelo Ministério
da Saúde, mantém, entre _outroS hospitais, o Instituto J'ladonal de Medicina do Aparelho Loromotor Sarah. Nesta Instituição, o DoLrtor Campos
da Paz implantou o regime de tempo _integral e
dedicação exclusiva para médicos, enfermeiras
e todo o pessoal envolVido no atendimento médiqJ e cri_ou o CentrP. de Tecnologia para desen·
volver projetas de equiPamentOs destinados à ortopedia_e à reabil_itação.
_____ _
Em 1986, por designação dos Ministérios da Saú·
de e da Previdência e Asistência Social, foi nomeado Coordenador do Comitê do Sistema Integrado
de Reabilitação, Traumatologia e Ortopedia/SIR~
TO, entre cujos objetivos está a el~boração de
rotinas técnicas em ortc;>pedia nos hospitais públi·
cos brasileiros, tendo em vista a fub,lra implan·
tação de um Sistema Nacional de Saúde no Brasil.
Além de ter ministrad_Q cursos nas prinCipais
universidades brasileiras,._ foi proressor visitante ou
conferencista nas seguintes Universidad_es: Ox~
rord, Stockholm, Upsalla. Gothenburg, North-westen, Atlanta, Utah, Harvard, Philadelphia, Tulane,
UCLA-San Diego, Buenos Aires e M_ontevidéu.
A fim_ de que melhor se possa avaiiar_a _importância e as dimensões do projeto de COnstrução
de um_hospital específico em Medicina do Aparelho Locomotor, no Nordeste - cujo advento
constitui um dos objetivos básicos na trajetória
profissional do Doutor Campos da Paz- conviria
mencionar ~guns_ aspectos desse n1aQnO em~
preendimento, originado, por assim-dizer, da eX·
periência concreta de funcionamento do.Hospital
das Doenças do Aparelho Locomotor/Sarah de
Brasília, qüe recebe, ailuafnlente, uma p.ãfcela significativa de pacientes provenientes do Nordeste.
Entretailtci, a·rrialoriãdos que necessitam de wn
atendimento altamerite especializado, oferecido
por u~ hospital de referência como o Sarah, não
terri a -possibilidade de obtê-lo, seja por força da
distânCia intrê O lOcal em que se enContram e
Brasllia, seja por falta de recursos financeiros para
o transporte.
C9m base ne~sa valiosa experiência e na cons~
tatação de que as necessidades de saúde do País
precisam ser satisfeitas adeQuadarhente, valendo-se dos exemplos aprovados pela sociedade,
foi que surgiu a idéia de se construir, em Salvador,
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um hospital de referência, especializado em trau-

ffi{!tologia e ortopedia, que aproveitasse integral~
mente o exemplo do Hospital das Doenças do

Aparelho LocomotorlSarah.
A cidade de Salvador foi escolhida para abrigar
o' novo Hospital das Doenças do Aparelho Loco-

motor por motivos técnicos, económicos e sociais.
As condições do tráfego urbano, extremamente
congestionado e pouco organizado, e do rodo-

viário, mal disciplinado, são, talvez, a causa maior
do elevado número ·de addentes acorridos na
Bahia e da intensa demanda de serviços médico-

hospita1ares especializados na região.
A construção de um hospital altamente especializado, que sirva de suporte técnico e assjstencial à rede hospitalar localizado no Nordeste, é
reclamada pela população e aconselhada pelas
autoridades governamentais.
A proposta de um hospital em Salvador vem
ao encontro desse desejo, atendendo também
às conveniênc:::ias de economia do governo. Apresença da fábrica de elementos de argamassa armada- FAEC- Fábrica de Equipamentos Comunitários permitirá CJ construção de um hospital
de 150 leitos, ocupando uma área de 70 mil me·
tros quadrados. sendo 16- mil de área construída,
por 16.000,00 cn.izã.dos por metro quadrado, custo considerado extremamente favorável pelos entendidos em obras hospitalares.
As soluções arquitetônicas do projeto do Doutor João Filgueiras Uma se valem da experiência
recolhida durante a construção e implantação do
Hospital das Doenças do Aparelho LocomotorSarah de Brasília.
Os Ministros da Saúde e da Previdência enviaram à Ssplan, em abril último, uma proposta de
liberação de recursos, à conta do Fmsocia1, para
fazer face à construção do hospital em Salvador.

O montante global solicitado é de Cz $
257.000.000,00 (duzentos e cinqüenta e -sete mi·
lhões de cruzados), esperando-se que a construção e a implantação do hospital levarão dezoito
meses.
Desde então, o Dr. Aloyslo Campos da Paz vem
percorrendo os gabinetes de técnicos, assessores,
Ministros de Estado e parlamentares em um esforço de mobiliutção de opiniões e de apoio junto
aos escalões que deverão opinar sobre a aprovação do projeto.
Tudo indica que o Projeto HosPitalar de Salvador será brevemente uma esplêndida realidade,
em virtude dos objetivos colimados, que correspondem a uma das mais veementes necessidades
do Nordeste.
__ _
Felicito o Doutor Aloysio Campos da Paz Júnior
pela modema e aprimorada concepção técnica
do mencionado projeto que reflete de uma das
mais importantes e bem - sucedidas experiências da Fundação das Pioneiras Sociais - benemérita instituição criada pela Lei n' 3.736, de 22
de março de 1960, com a finalidade de prover
assistência médica, social, moral e educacional
à população pobre e de realizar pesquisas correspondentes aos seus múltiplos objetivos.
Vale a pena relembrar que a Fundação administra, atualmente, três grandes hospitais - Centro de Ginecologia Luzia Gomes de Lemos Rio de Janeiro, RJ; Hospital Sarah Kubitscheck
-MQ e Hospital das Doenças do Aparelho Locomotor/SARAH - Brasília-DF.
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Além disso, tem a Fundação sob sua resposabilidade 57 escolas creches distribuídas pelo Território Nacional.

Ao encerrar estas considerações, formulo o
meu veemente apelo no sentido de que a Seplan
e o Ministério da Fazenda submetam com a deseJável rapidez. à deliberação do Presidente _José
Samey; o Projeto d,e _Salvador, a fim de que o
eminente Chefe _da Nação. autoriz~. o irúdq das
obras e as providências complementares julgadas
necessárias à concretização de uma das suas reivindicações fundamentais.
Açredito que os ill!Stres Ministros de Estado
da _S<:túde, Professor Roberto _Santos, e da Previdênda e Assistência Sedai, Raphael de Almeida
Magalhães, dever~o apoiar, _com entusiasmo, a
conçr_e~ção desse Projeto, em virtude da extraordinária importância que o caracteriza no
campo vital da assistência hospitalar especializada. Essa iniciativa, pelas dimensões dos serviços que prestará às populações carentes se enquadra, aliás, nos parâmetros e diretrizes da política nadonal de desenvolvimento social formu·
lada pelo Presi<;lef!te_J9~~ Samey_- opção básica
do prec::laro Chefe da Nação que o Brasil inteiro
conhece e aplaude. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
- COncedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.

OSR.JUfAHYMAGALHÀES(PMDB-BA
Prommcia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
--Tenho insistido muito na necessidade de institucionalizar o Congresso Nacional para as funções advindas do futuro ordenamento constitucional do País. Agora mesmo, acabo de dar entrada na Comissão de SiStematização de minha
Emenda, propondo a criação do cargo de AuditorGeral da República Trata-se de uma idéia que,
lamentsweJmente, ainda não foi bem compreendida pelas sucessivas comissões da Assembléia
Nacional Constituinte que se dedicaram a examiná-la. Dois argumentos têm sido utilizadas para
refutar a criação da referida Auditoria, um, de natureza técnica- já existe o Tribunal de Contas]
-,outro, de natureza moral: será mais um cabide
de empregos a engrossar o já vultuoso déficit
do Governo.
Ora, o Tribunal de Contas da União - TCU
- , como o nome mais que sugere, informa, é
um órgão de julgamento das contas governamentais e não de análise técnica prévia de viabilidade,
oportunidade e necessidade dos projetes e atividades governamentais, tais como se farão indispensáveJ ao Congresso Nacional em sua função
fLSCalizadora do Executivo. Propõe, aliás, o Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização,
em consonância com os anseios de fortalecimento dos poderes impeditivos do Congresso Nacional, em seu art. 77, as seguintes competêndas
do Parlamento:

- ''IX- julgar anualmente as contas prestadas pelo Primeiro-Ministro, bem como apre-ciar os relatórios §Obre a execução dos Planos de Governo;
X_- fiscalizar e controlar, conjuntamente
ou por qualquer das Casas, os atos do Execu·
tivo, inclusive os da administração indireta;"
Estas atribuiçõeS, -juStaS e r&lamadas colno
instrumento_da construção de uma verdade[ra de-
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mocracla completam-se, no mesmo substitutivo.
em seus arts. 82 e 83, que definem as competências privativas da Câmara dos Deputados e
dQ_ Senado Feder_al, a saber~_
"Art 82. Compete privativamente à Câmara Federal:
1-.....................................,.,,"-'-·-'··'···.. ··-·'··.. ······-··
II - proceder a tomada de contas do Primeiro-Ministro, quando não apresentadas ao
Corigressó-Nacional dentro de sessenta dias
após a abertura da Sessão Legislativa;

IV - recomendar ao Primeiro-Ministro o
afastamento de detentor de cargo ou função
no Governo Federal, inclusive na administração indireta.
Art. 83. Compete -piivativciinente ao Senado:
V- autorizar previamente operações extemas de natureza financeira, de interesse
da União, dos Estados, do Distrito Federal
e-dos Municípios;
VI - fixar, por proposta do Primeiro-Ministro, limites globais para o montarite da
clivida consolidada da União, dos Estados e
dos Municípios;
VII- dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo
e interno da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios de suas autarquias e demais
entidades controladas pelo poder público federal;
VIII - dispor sobre limites e -condições,
para a concessão de garantia da União em
operações de crédito externo e intemP;
IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;"

Além destas atribuições e competências especificas do Congresso, Cârnarã e Senado, -s_obre
questões de relevante importância para a vida
económica do País e, especialmente, para as finanças da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cuidou o relator de destacar o papel do
Congresso nos processos tnbutário e orçamentário.
Eis algumas das funções_ que serão exigidas
do Congresso, segundo a· substitutivo:
"Art. 103. A fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União,
quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência e_ economicldade,
será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelos sistemas de
controle interno do Legislativo, Executivo e
Judiciário, na forma da lei.
Parágfafo único. Prestará contas _qualquer pessoa ftslca oujuridica que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou, por qualquer forma, administre dinheiros, bens e valo~ públicos, ou pelos quais a União responda, ou,
ainda, que em nome desta assuma obrigações."'

Art '221 Os projetas de lei relativos ao
plano plwianual, às diretrizes orçamentárias,
ao orçamento anual e aos créditos adicionais
-Sr!rão apreciados silnultaneamente pelas
duas Casas do Congresso Nacional.

I
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§ )9 Caberá·ã-i.Jmilêõm~SSao mista permanente de Senadores e Deputados exami~
nar e emitir parecer sobre os projetes referidos neste artigo;- Sobre as_ contas. apresenw

tadas anualmente pelo Chefe de Governo,
e exercer o acompanhamento e a fiscalização
orçamentária."
·
················-·~-·~·-...,_......................- r - -

"Art. I 05

A comissão mista pennanente
a _que se refere o § )9 do art. 211, djante
de indícios de despesas não autorizadas, iRclusive sob a forma de irwestimentos não
programados ou d_e _subsídios não aprova-

dos, poderá, pela maioria absoluta de .seus
membros, solicitar à autoridade governa~
mental responsável, que, no prazo de cinco

dias, preste os esdarec::imento:s_necessárlos.
§ )9 Não prestados os esdaredme_ntos,
ou conslderados insuficientes por dois terços
dos membros da. Comissão, esta solicitará
ao Tn"bunal de Contas da (Jnião pronunciamento condusivo_so_bre a matéria,_ no prazo
de trinta dias.
·
§ 29 Entendendo o TriQynal de Contas
da União irregular a despesa, a Coruissâo,
se ju1gar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública,
proporá ao Congresso Nacional a sustação
da despesa."

...........................

...........--............. . .

"Arl 209 ····-~··--·-·-·~···-·····-§59 Emrelaçãoaoimposto_de_quetrata
o item m, resolução do Senado da República,
aprovada por dois terços de seus membros,
estabelecerá: ___
_ __ ___ . _
1- as alíquotas aplicáveis às operações relativas à ctrcula_ção de mercadorias e às prestações de_sei'Yiços, interestadu~is e de exportação;
II- as alíquotas aplicáveis às operações
internas realizadas com energia elétrica, mi- ·
nerais e petróleo, indusive combustíveis líquidos e gasosos dele derivados ..
§ 69 E facu1tado ao Senado da República, também por resolução aprovada por dois
terços de seus mem,bros, estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, n"ão
compreendidas no item II do parágrafo anterior."
~~~=
Está visto que o Congresso Nacional ter_á,. ~Ç>!
bremaneira, ampliadas suas atnbuições e respon_sabilidades sobre a ordem econômk:a do Pais
e, mormente, no reequilíbrio das finanças públicas
no País. Já não se poderá, no futuro, responsabilizar exclusivamente o Poder Executivo pela falta
de transparência, de zelo ou de competência nél
condução das contas governamentais. Acresçase a isto o fato de que se ingressarmos efetivamente nwn regime parlamentarista, eleito pelo
Congresso Naciop.al, teremos o agrãvante de que.·
- segundo o Substitutivo - o Primeiro-Ministro
será um Deputado Federal ou Senador. O C6n~ ·
gresso não só será o responsável legitimo pelo
funcionamento adequado do Goverho, pois será
o instrumento de legitimação por eXcelência do
Executivo, como o alvo principal da opiniãO pública em sua fatal e sempre derradeira avaliação
do processo político e redefiniç~o -de seus dele_..
gados.--_ _ , . __ . __
Mas, como dese.mpenhar tamanhas funções
sem uma adequada instrumentalização do Poder
Legislativo?
- ·

_S~t~~.':O de 1987

CõiTtõ ãSSUffiir ·no- Legislativo o processo nulhe confiqu, nesta hora, a penosa responsabilidear da legitimação democrática do ~tado, sem
dade de construir um estado de direito democi'ático, tnodemo e efidente, capaz de promover
dotá-lo da capacidade de sintetizar o ·seu interior
não apenas o desenvolvimento econôinico, mas
a própria alma da ação pública. Sejamos francos,
também e simu1taneamente, o consenso_ nacional
não Serão Senadores e Deputados, quae persosobre seus rumos.
~ _
·
nae, que poderão deSincUmbir-se de tão elevadas
Çorre=o-·nsco;· enfmi, este CoôgresscJ-de não
e complexas responsabilidades.
"~--Trata-se de- caminhãr não- para wn fortaleciconseguir consumar um dos maiores desafios
à legitimação do estado democrático que já vê
mentõ abstrato do Congresso Nacional, mas a
sua instrumentalização, sobretudo técnica, na rearuírem ern escândalos e destr:oços os_últimos v~s·
tígios dos famosos- "anéis burocrátiCos'"', tristes
nimação de suas funções e de recuperação plena
das prerrogativas. O SUbstitutivo preocupou-se,
mecanismos de cooptação e privatização da coisa
neste sentido, com a redefinição da dinâmica intepública em benefício de poucos, sem encontrar
rinstl.tv..cional ·do Estado brasileiro. O Congresso
uma saída - alternativa - orgânica à reconstrução do processo dedsório fiovemarnental.
sairá restabelecido nos níveis de atuação anteriores àO.j)eríOCJo autoritário. Mas, corre o ~co de
Temos que compreender, definitivamente, que
falecer em sua função legitimadora por<I!Je se
não estamos recuperando prerrogativas pessoais,
defrontará com estruturaS da economia nadona.l,
mas construindo uma rede de instituições públi·
das finanças públicas e do pr6prio Executivo muicas que se _destinam a promover a desmonopotomais complexas e poderosas. Há que se atentar,
lização do poder e, portanto, construir uma verdaem tempo, para este risco, tratando de dotar o
deira democracia.
Poder Legislativo poderão exercer-se com efetiviA questão democrática não se esgota, como
dade a sua ação, à semelhança dos parlamentos
muitos pensam, no exercício do vOto. Trata-se
dos países mais desenvOlVidos. Centra, aqui, a
de um complexo m~anismo de criação e desenatenção, embora sem reduzir a solução a estes
volvimento de instituições voltadas ao desenvoltennos, na imperiosa necessidade de dotar o Convimento político e econômico, do ~profundamen
gresso Nacional de wn órgão apropriado de fiscate da separação entre os poderes, concomitante
lização financeira, como o que estamos propondo
à implementação da ação fiscalizadora do Parlaà Constituinte: a Auditoria Geral da República.
mento e do alargamento das bases constitutivas
~Com este órgão independente do ExeCutivo,
da cidadania, fazendo com que a cresc::ente parti- altamente espeCializado, as prerrogativas do Lecipação de um número maior de pessoas nas
gis1ativo poderão exercer-se com efetividade, coidecisões púbicas redistribua direitos e obrigações.
bindo abusos na administração do património,
Ai o voto universal, direto e secreto, c:ulmina na
na execução orçamentária, na gestão de autarinstrumentação democrática.
quias e empresas estatais, na aplicação de subVeja-se, por exemplo, ·a primeiro grande problevenções e concessão çle incentivos fiscais,- no
ma que devemos ter a obrigação de enfrentar~
acompanhamento e controle dos planos de deo déficit público. O que é, verdadeiramente, este
senVolvimento_.
.
.- .
monStro enigmático, que devora ministros, eco- Dir-se--á que esta poderia ser uma atribuição
nomistas conceituados e adininistradores honesdo Tribunal de Contas. Mas não! Da mesma forrna
tos e bem-intencionados?
que o caixa não se- confunde com o cqnirole,
.Qual· o pensamento institucional que deverá
a auditoria não se confunde com cr jUlgamento.
pautar parlamentares e lideranças partidárias,
O Tribunal de Contas, comó o liame SUgere, é
··despidos de ranças preconceituosos?
uni órgão de julgamento técnico dos atas gover~
Como instrumentaJizar decisões, sem o devido
namentais de natureza financeira. Já a auditoria
respaldo ttknico e de infonnações? Vejam-se, por
externa ou independente não pocie julgar o que
exemplo, as oportunas e profundas observações
apura. Misturar estaS funções numª- D'}E$ma instie indagações que faz o Pt:of~sor_Pécio Munhoz,
tuição equivale a. Compromet.ê:-Jãs- irremediavelex-presidente do Conselho Federal de Ec.onomia,
rtiefite:-Aliás, 9 julgamento final,· fiolítico, compete
em artigo publicado no dia 29 púltimo, na Folha
ao Co_ngresso. P~ra tanto, a ação fiscaJizadora do
de S. Paulo e_ sobre o qual conclamo a uma
Cohgfes-so Nacional precisa s~ ]:irOnta e eficaz.,
reflexão nesta Casa:
cOmo só" um órgão de auditoria autónoma pode
faZer; rêê:"ebendõ as ordens do pOder parlamentar.
"Agora, quando o governo pode vir a tomar
Informando; imediatamente, às mesas'do Senado
novas medidas que inevitavelmente aprofune da Câmara dos Deputados ·procurando impedarão a recessão, é vital que a nação se mobi·
dir a consumação das ilegalidades, fraudes ou
lize, contendo qualquéi iniciativa que leve à
abUs_os. Nâo pode ter essa efic(ic:ia um ·colegiado
redução das despesas ou awnento de tribuerri que ·se toma impossíVel promover a responsatos, até que fiquem -claros muitos pontos,
bilidade superior pela lentidão, em omissão, conpara os quais se procura chamar a atenção:
temPorização -ou falhas de quaJquer espécie. Não
a) o aumento da dívida ~dministrativa p~
pode Oferecer o necessário desempenho audito- ,
lo Banco Central_ é multo SUperior ao orça- rial um tnbunal, em que todas as decisões impormento fiscal - Cz$ 500,0 bilhões apenas
tantes dependem da apreciação c;oletiva e que
na parte da dívida mobiliária em 1986, quanpretende ser independente do. próprio Poder Ledo as receitas tributárias ficaram ern tomo
gislativo.
de Cz$ 285,0 bilhões _.não havendo qualquer pOSSlbilidade de s_olução via aumt:nto
Assim, a viabilizàção fis.calizado.rado Conw:esSo
de impostos ou red~ão de despesas;
Nacional exige instrumentação jurídica e opera· b) a.:.tinifiCà:çào -dOs -orÇ<irrif!iltos, contra
dona!, através de órgão autônomo de a~ditoria,
_a ,qual mUitos "IP._.~os, agregando UJE orçareçOJocando o Tribunal de Contas da União em
. hlento fiSci~ibrado a uma dívida mobifunção adequada de julgamento.
,- ; _
____ Cãso contrário, corre o risco de desmo@lizar-se
liári~ _?g-rp.w~~,.de contrai~, irl~~vel
o CongteSsó Nacional perante a cl~dania que
me~teJ?~·~.orç:amentoc::om

-o-
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déficits espetaculares. Essa unificação, aliás,
foi tentada nos últimos momentos da Velha
República, como melo de inviabilizar o gover-

no T ancredo Neves, sendo prontamente repelida pelo próprio futuro presidente;
c) nunca o Banco Centra1 havia coberto

gastos do tesouro ou de estatais e recursos
da colocação de títulos públicos. Em 1986,

surpreendentemente registra-se um repasse
líquido de Cz$ 100,0 bilhões~ para um orçamento fiscal que sempre foi equilibrado. Esse

brutal déficit orçamentário, primeiro em
quinze anos, requer profunda investigação,

já que representa mais de um terçQ de todas
as receitas tributárias. E existe a_ suspeita de
ter-se originado de um jogo contábil, com
o tesouro assumindo encargos antes cwn-

prldos pelo Banco Central com reCtMSOs de
custo zero, estourando assim o orçamento
do tesouro, que foi socorrido com a emissão
adic!ollal de títulos; tendo sido tais títulos ad~
qui ridos pelo Banco Central em face da sobra
de recursos de custo zero, que deixaram de
ser apUcados na polftica de preços mínimos,
formação de estoques reguladores, crédito
agrícola etc.;
d) as estatais nada têm a ver com a hist&
ria. Sendo incluídas nos cá1culos oficiais como geradoras de déficits desde que revelem
aumento do passivo exigível (compromissos
junto a terceiros). Assim, seguindo o modelo
do FMI ainda adotado pelo Banco Central/Ministério da Fazenda, a parcela dos investimentos não cobertos ç::o_m_~_çy~os próprios
é classificada como déficit, ainda que a empresa registre os maiores IL!cros. Com issq
se_ visa apenas confundir a opinião pública,
contendo inversões para manter a política
recessiva, e, conseqüentemente, pelo enfraquecimento do sindicato, preservar o arrocho
salarial (só o "esquecimento" da inflação de
junho incorpora urna queda do salário real

da ordem de 20,0% ).

·

·

e) com o critério acim_a a Petrobrás, que
registrou lucros acima de US$ 2,0 bilhões

em 1986, figura como conttibuindo com pel'to deUS$ 1,0 bilhão para os déficits públicos,
embora não tenha qualquer relação com o
tesouro (a não-distribldção de dividendos) e
registre a situação excepcional de cobrir todas as inversões (ativo permanente) com os
recursos próprios (património líquido).
f) os Estados e Municípios não podem ser
apontados como responsáveis por descontroles financeiros. Pois, enquanto o gove_rno
federal tem absoluto descontrole sobre suas
finanças (dívida mobiliária), os Estados e Municípios vêm sendo obrigados, ano após ano,
a pagarem os juros de suas dívidas mobiliárias e parte da própria d[vida. Com issO,
a dívida mobiliária estadual, municipal, que
representava 15,1% da dívida federal e_m
I 980, significava apenas 6,8% da dívida federal ao final de !986.

Um aspecto também importante é que,
até agora, o governo federal vem trabalhando
com um orçamento fiscal elabora_do nos
tempos da "inflação zero" prevendo-se receitas de Cz$ 590,0 bilhões, enquanto as novas
estimativétS, insfi_çam receitas de Cz$ 1,5 trilhão. EVJaente ()Ui!" todbs-os· h;inist~rios já
teriam esgotado suas verbas iniciais, o que

não significa excesso de gastos. Afinal, apenas nos sete primeiros meses a inflação superou 200,0% e, a t;;sta altura, toqa: a administração corre o risco de sofrer inevitável paralisação~ dado o irrealismo dos números que
orientéUn a política econômic_a. A mesma ~
zâo e~ prOvocando -e&touro nas estatais,
Pois é iinpossível reduzir as despesas de pessoal no ~egundo semestre em 7,0%, quando,
sem__qualquer aumento salarial depois do
"gab1ho" de junho, os gastos de pessoal Çeverá ficar, no global do segundo semestre,
75% aCima do valor global dos seis primeiros
meses, ainda como resultado da aceleração
. -inftádonâria na "pnineira metade do anp.
Todas es_sas questões eviden.ciam que não
deve o governo tomar qualquer iniciativa
quantO ao aUmento de impostos ou _reduçãC?
_::: ·ae despesas: sem antes oferecer à nação a
dos fatos."

--veraaae

_Pois bem! Sábias e profundas considerações
do Professor D~io. Como encará-las? Como es-.
tudá-las em profundidade? Estará o TCU capacitado técnica e informaticamente para ajudar-nos
nesta tarefa! Acho pelo menos duvidoso.
Tori1einos a refUtação "moral" a nossa proposta: em-preguismol
·
Não podemos nos amedrontar com acusações
sem fundamento, que procuram denegrir o Estado e suas instituições, sobretudo, o Congresso.
É um momento em que se reconstrói a autoridade
pública, um momento contraditório de expulsão
de interesses ai encravados secularmente. É que
se defendem, paradoXalmente, numa luta contra
o Estado, sobretudo o Estado da Separação de
poderes e da transparência de decisões.
O Congresso Nacional absorve, e já veremos
isto na discussão do orçamento da União para
1988, que acaba de ser _enviado à aprovação a
esta Casa,_menos que muitos ministérios, ~"~)~nos
até que algumas de suas fundações de eficác;:ia
duvidosa, criadas ao capricho do autorita_rismo.
.tião basta, é claro, imaginar-se _que poderiamos
resolver, ou pelo menos encaminhar honradamente estas questões com- a mera criação do
cargo de auditor da República. Este é apenas um
começo. Ou enfrentamos este desafio ou sucum~
bimos como instituição e como processo democrátiCo.
E aqui situam-se as críticaS de ordem "moral"
do nosso projeto, que aliás se completa com a
obrigatoriedade de aprovação prévia pelo Senado
Federal dos titulares do 6anco Centra), BNDES,
.da SEST e da Secretaria do Tesouro e que idealizar-se-la na medida em que interligássemos os
sistemas de informação destas autoridades ap
Prodasen.
A todas. est_as pr~upações procura-se mini..
mizar com a chacota do "trenzinho."
Mas, a solução aqui apreseni:ada nada tein de
ctisuisti.ca Outros parlamentos, como o dos Esta- -~s Unidos, que dispõem do "GeneralAccounting
OffiC:e'', já o constittiiram. Em alguns países da
América Latina existe a importante figura do
"Contralor General", de significativo papel na definição das tarefas de fiscalização. O próprio substib,rtlvo, aliáS, tardia mas oportunamente, cria o Defensor do Povo, iguãlinente e:leit:O pelo Congresso
Nacional e independente do Poder Executivo. Pe-rw
feito! Mas e o defensor do bolso do povo, não
é também impOrtante?
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Devemos. de uma vez por todas. refutar o mito
platônico da c_;:wema, onde vozes e sombras con(un.dem os ~res virados de cost~ para su~ en-tfad(!:_ . __
. ..
·
Saiamos à luzl
Admitamos que a cçnstrução da deffiocraCia
no País, empaca9-a na teimosia de um presidente
que não vacila em situar-se acima doS partidos
qu-e o- sustentam para alimentar - não o povo
brasileiro - mas a sua própria vaidade, está
ameaçada. E qUe só a competência desta Assembléia Constituinte para construir sobre Os alicerces
de sua_~berania a independência efetiva dos poderes e a_s condições-para o seu eiercício çompetente poderão legar ao futuro um quadro institucional mais sólido e propício à vivência democrática.
_Não c_abem neste contexto incqmpreensóes semânticas, incorreções políticas, nem temores.
O que es_tá em jogo é a legitiinidade em precessó;· a cjuaJ emanará de um Pod_e_r L.e_gislativo que,
mais do que a projeç:ão do passado, será wna
luz em tomo da qual se acercarão todas aquelas
forças sociais interessadas na releitura demo_crática da história do nosso País. (Muito bem!)

fxX:àMEt;TO A QIIE SE REFERE O 0/MDQR,
AS ORIGENS DO

DÉFICIT PÚBUCO
Dércio Garcia Munhoz
Quándo anUncia uma reunião ministérial para
tratar da questão dos défiçjts governamentais, um
calafrio percorre a espinha daqueles que disponham de um mínimo de informações sc;>bre a
verdade das fir1anças públicas brasileiras. Isso por~
que as diferentes versões que têm vindo a público,
de áreas governamentais e de lideranças empresariais, em sua_ quase totalidade o revelam desconhecer pratiCamente tlldo sobre o problema -em
discussão: Evidenciando que o dêficit m~or que
o País. possUi na área das finanças públicas é
o déficit na transparênda de dados, o déficit de
informações precisas e confiáveis.
É _claro que existem culpados pelo gfãu de de-sinformação que envolve as finanças públtcas o que pode agora contribuir para novas e danosas
decisões de politica económica divorciadas do
mundo_ real. Responsávef é o Banco Central, em
pruneirO lugar; já que sistematicamente esconde
da Ná.ção o verdadeiro e único défiçh, que são
o~ custos enfrentados pelo governo para giro dos
títulos representativos da própria dMda; custos
absurdamente elevados como fruto da especulação financeira alimentada pela política de altos
juros que o banco pratfç~. Responsável é o Ministério da Fazenda que, para satisfazer o FMI, inclui
~_empresas estatais altamente lucrativas no rol
de font.es do déficit público, em critério voltado
para cortar ínvestimentos e manter a reCesSão.
Como também o Conselho Monetário Nacional
que, como cc-responsável pela administração da
dívida pública (pela Lei Complementar n9 12, de
1971), jamais procurou tomar conheçimento do
que realmente vem acontecendo. não sabendo
o tamanho verdadeiro dos déficits e da_ dívj_da
acumulag~ ~muito menos a. origem dos déficits,
enquanto sanciona, por ação ou omissão, a espe~
culação financeira desenfre_ada.
As lideranças empresariais também são culpadas, já que, aparentemente adotando postura me-
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ramente ideológica, acusam ora o funciona1ismo
públfcO ora as estatais como respq[!sá~~~!()S
déficits, não se apercebendo que a prioridade deveria ser investir na informaç-ão econômica, a fim

de poderem voltar ao mundo rea1 e assim contribuir para a busca_de solução para a grave questão.
O Tribunal de Contas da Uníão não pode ser

absolvido, pois que, como órgão auxiliar do Legis-lativo, deveria ter colocado como prioridade odesnudamento das finanças púb~cas, mostrando à
Nação o que tem custado a independência do
Banco Central pará administrar ã dívida pública,
paralelamente à independência para praticar a
mais irresponsável das políticas monetárias, que
drena recursos de tod_a _a__ Nação para cobrir os
custos fmanceiros enfrentados pelo sistema produtivo. E a classe política não de_v~ s_er esquecida,
já que, omissa quanto aos desmandos na administração financeira, vem permitindo que a grande
farsa prossiga, num esquema que preserva todo
o autoritarismo gerado no ventre dos governos
militares.
Folha de S.Paulo, 9 de agosto de 1987.
De fato é triste, é melancólico presenciar ~ que
vem ocorrendo na á_rea das fihanças públicas,
especialmente a partir de 1981, quando uma política monetária dogmática, autoritária e espúria,
praticada pelo Banco Centr_a] e_ acobertada pelo
Ministério da Fazenda, permitiu que se iniciasse
um verdadeiro saque sobre o Tescuro, num processo até_ hoje mantido - ou melhor, que se
acelerou nos últimos dois_ anos. E_oi assim que
a dívida pública explodiu, com a venda de titulas
cobrindo praticamente apenas os encargos da
dívida- como ocorreu em 1985 (Cz$ 312A bilhões de aumento da dívida mobiliária, sendo Cz$
284,5 bilhões de encargos financeiros) e em 1986
(aumento de Cz$ 502.3 bilhões, e Cz$ 413,7 bilhões de encargos financeiros), repetindo o que
vem acontecendo ano a ano, especialmente desde as inovações de 1981. Com isso,_ uma dívida
mobiliário deUS$ 10,0 bilhões em 1980 rnultipliçou-se rapidamente, chegando à estratosfér_ica
soma deUS$ 60,0 billlões em dezembro de 1986,
afora outros .US$ -20,0 bilhões de custos financeiros pendentes de cobertura nos registras do
Banco_Central.
_________
_
É claro que a realidade chQç_a. Afinal, quantoS.
por longos anos, sempre foram levados a ver as
estatais e o fundon.Alis_m_o público, ou o Banc_o
do Brasil, como os grandes respçmsáveis pelo
descontrole financeiro do Estado? .É evidente que
aqueles que, de boa_ fé, vêm sendo enganados
há tantos anos pela versão oficiaLquanto às Cri·
gens -dos déficits e da díVida pública devem se
mostrar incrédulos. Mas a verdade _não pOde permanecer indefinidamente camuflada.
Desde praticamente cinco anos_ atrás que iniciamos a luta pela transparência quanto às origens
dos déficits públicos. Luta inglória quando o órgão
responsável pela administração da dívida não detalha as informações, ou quando os órgãos de
fiscalização não conseguem perceber a realidade
dos fatos, ou quando o Congresso se mostra lmpotente para. controlar o Executivo.
Agora, quando o governo pode vir a tomar novas medidas que inevitavelmente aprofundarão
a recessão, é vital que a nação se mobil[ze, contendo qualquer iniciativa que leve à redução das despesas ou aumento de tributQs, até que fiquem
claros muitos pontos, para os quais se procura
chamar a atenção:
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a) o aumentÕ da dívida administrada pelo_Ban~
co -Central é muito superiOr ao Orç-amento Frscal
- Cz$_ 500,00 bilh_Qes apenas na parte da diVida
m9bpiária em 1986, quando as receitas tributárias
ficaram em torno de Cz$ 285, bilhões - não
hav~ndo qualquer possibilidade de solução via
aumento de impostos ou redução de despesas;
b) -a unificã.Çao dos orçamentos, contra a qual
muito lutamos_, agregando um orçamento fiscal
equilibrado a uma dívida mobiliária com custos
fora de controle, inevitavelmente produziriam em
novo orçamento <:om déficits espetaculares. Essa
unificação, aliás, foi tentada nos últimos momentos da yelha !3:epública, como meio de inviabilizar
o governo Trimcredo Neves, sendo prontamente
repelida pelo próprio futuro presidente;
c) nunca o Banco CentraJ havia coberto gastos
do Teso01:_o Q],.l de E:_statais e r~c;_ursos da colocação
de títulos públicos. Em 1986, supreendentemente
registra-se um repasse liquido de Cz$ 100,0 bilhões, para um orçamento fiscal que sempre foi
equilibrado. Esse,_bn.rtal déficit orçamentário, primeiro em quinze anõs. requer profunda investigação, já que representa mais de um terço de
todas as recelta_â__'tributárlas, E existe. a suspeita
de ter-se originado de um jogo contábil, com o
Tesouro assumindo encargos antes cumpridos
pelo Banco Central com recursos de custo zero,
estourando assim o orçamento do Tesouro; que
foi socorrido com a emissão adicional de títulos;
tend_o_s_ldo tais titules adquiridos pelo Banco Centra] em: "face à soPra de reCI.irsos de custo zero,
que deixaram de ser aplicados na política de preços mínlmos, fonn~çã.o de estoques reguladores,
crédito agrfcola etc.;
d) as estatai~ nada tên:t a ver com a hi_st6ria.
. Sendo incjyfdas nos cálculos oficiais como geradoras de: déficits desde que revelem aumento do
paSsivo exigível (compromissos junto a terceiros).
Assim; seguindo o modelo do FMI ainda adotado
pelo Banco Central/Ministério da Fazenda, a parcela dos investimentos não cobertos com recursos próprios é classificada como déficit. ainda
qu~ á eTnpresã I'f!gistre-oS -maiores iUcroS.-êOin
lssc se '-1.sa apenas confundir a opinião pública,
contendo inversões para manter a política recessiva, e, conseqüentemente, pelo enfraquecimento
dO Sindicato, preservar O arrocho salarial (só o
"esquecimento.. da inflação de junho incorpora
wna queda do saj_ário real da ordem de 20,0% );
e) com o critério acima a Petrobrás, que registrou lucros acima de US$ 2,0 bilhões em 1986,
fi.Qqra comO cOntribuindo com perto deUS$ 1,0
bilhão para-os défiCitS Públicos, embora não tenha
qualquer relação com o Tesouro (a não ser nas
chamadas de capital e na distribuição de dividendos) e registre a situação expecional de cobrir
todas as inversões (Ativo Permanente)- com- os
~ursos próprios (Património Líquido).
f) os estados e Municípios não podem ser
aporitados como responsáveis por descontroles
financeiros. Pois,_ enquanto o-governo federal tem
absoiuto descol).tro!e. sobre suas finanças (dívida
mpbll_iária), _os Estados e _Municípios vêm sendo
obri_g~dos, ano após ano~ a pagar os juros de
sua dívida mobiliária e parte da própria dívida
Com isso, a dívida mobiliárla estaduaVmuniclpal,
que representava 15,1% da dívida federal em
IQS.P, significava aperias 6,8% da divida federal
aQ fin~ çle 1986.
Um aspecto também importante é que, afé agora. o governo federal vem trabalhando ·com um

Otçarilento Fiscal elahora.do no~ _t~mpos da "inflação zero;' Prevendo-se receitas de Cz$ 590,0
bilhões, enquanto as novas ~stim~vas indicam
receitas de Cz$ _1_,_1 trilhãp, Evider:tte que todos
os ministérios já teriam esgotado suas verbas iniciais, o que não significa excesso de gastõ_s. Afinal,
apenas nos sete primeiros meses a inflaç~o superou 200,0% e, a esta altura, toda a administração
corre o risco (fe sõfredi1evM.veJ paralisação, 4-é!do
o irrealismQ dos números que orientam a política
económica_. A me~a r~9..e:§taria prOVocando
estouro nas estatais, pois é impossível reduzir as
de_spesas de pessoal no segundo semestre em
7,0%, quando, sem qualquer aumento salarial depois do "gatilho" de junho, os gastos de pessoal
deverá ficar, m::rglobal do 29 semestre, 75% acima
do valor global dos seis primeiros meses. ainda
como resultado da aceler~ç_ão inflacion~ Íl.a pri~
meira metade do ano.
Todas essas questões evidericiam que nãO deve
o govemo tomar qualquer iniciativa quanto a au~
m.enfcl de iffipostos ou redução de despesas, sem
antes oferecer à Nação a verdade dos fatos. A
razão do crescimento da dívida sob administração
do Banco Central. A rear situação de cada uma
das estatais e sua relação com o Tesouro. O novo
orçamento FISCal com revi~ das verbas prevístas no orçamento de "inflação zero". Os dados
revelando como vem evoluindo a dívida federal
comParatiVãmente à dívida dos Estados e MuniCÍ·
pios. E, OClina de tudo, qual a proposta para a
dívida moblliária (mais a dívida -pendente nõs reglstroS do Banco ~ittral), parte da qUal hoje coberta com recursos do endi0cf.:!mento externo
crescente _(e sein cOntrole_Iegislatiyo), que o Ban~
co Central vem assumindo; n~ jogo duplo de
estatização da dívida externa e internacionalização
da dívida interna.
A (fuestão-CiOs déficits não tem ã siinpiiCidclde
supostã pOr aJgUilS. Nem representa um descontrole total de todas as áreas de governo. Diferentemente, trata-se de um problema extremamente
grave- mais grave, potencialmente, que a questão--da- dívida ·externa;· -Mas--encontra-se -concentrado nwna única área. Embora seja evidente que,
se as ernp~s siderúrgí~as não receberem capital_ próprio, de seus_ acionistéls. e política realista
de -p~os por_ parte· do governo, a sua falência
é litevttavel. que reforça o ponto centrai, que
é a necessidade urgente _do CongrésSo assumir
·as responsabilidades que tem perante a Nação,
inician9-o um processo d~ efe~a_ participação no
encaminhamento dos problemas enfrentados pelO Pãis. impedindo que prevaleçam decisões que
podem obedecer ao rigor técnico, mas_ que se
dissociarri ·ru. realidade e dos interesses perman~il.tes da Nação.

o

DÉRCIO GARCIA MUtltfOZ, 52, é professor 'de Economia Internacional na UnlverS-idãde de Brasilla (c.inB) e
foi presidente do <;onse!ho Federal de Economia.

Durante o discurso do Sr. Jutihy Magalh§es o Sr. José_ !gnácio Ferreira deixa. a ca~
delra da presidência, que é oCUj:;ada pelo Sr.
Frtmcisi:o RoJlember.q.

O SR- PRESIDENTE (Francisco Roilernberg)
- Concedó a palavra ao nobre Senador José
Ignátio Ferreira.
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O SR- JOSÉ IGNACIO FERREIRA (PMDB

- ES. Pronuncia o seguinte dis~o.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A falta de definições mais claras para o exercício
de uma política nacional do café tem imposto
ao setor cafeeiro dificuldades de toda ordem, in-

clusive uma insuportável falta de perspectivas
quanto ao futuro não apenas da economfa, mas,
principalmente dos que laboram, nos campos.
a produção.

Nesse contexto, vai de roldão --à semelhança
do que aconteceu nos anos 60 com a inconse-

qüente erradicação de todas as lavouras- a economia cafeeira do Espírito Santo, que hoje, embora tecnificada e favorecida por altos índices de
qualidade do produto, está manietada e submissa
à queda de preços no mercado internacional, devido ao excesso da oferta para a qual o Brasil

contribui com cerca de 35 milhões 4e sacas,
quando a cota nacional na Organização Internacional do Café (OIC) não ultrapassa o limite de
17 milhões de sacas.
Será dispensável afirmar que o Estado do Espírito Santo fOi estimulado a melhorar e a ampliar
o desempenho de seus cafezais, em face da substituição dos cafezais de Sào Paulo e do Paraná,
antes os maiores produtores nacionais, deslocando a maior densidade desse tipo de lavoura para
regiões não sujeitas às geadas e aos ataques da
broca.
Pelas características de seu solo, em grande
parte inadequado à mecanização agrfcola, e ao
clima temperado, o· Esp1rito Santo lançou-se à
recomposição das lavouras de café, intensificando a cultura em densidade e em padrões de quali·
dade mais cprnpetitivos no mercado - e o café
capixaba voltou a ser economicamente forte, a
ponto de tornar-se o Espírito santo, proporciOnalmente ao seu território, o maior produtor nadanai de café, principalmente do tipo robusta,
principal matéria-prima para ·a indústria do café
solúvel.
Todavia, o Governo Federal proSseguiu indefinidamente a promover a expansão das lavouras
de café no Pafs, expandindo-as para Minas Gerafs,
para a Bahia, para áreas do Nordeste e até mesmo
para regiões amazônlcas, de tal modo que a -cafeicultura praticamente se inviabilizou como agente
econômico do desenvolvimento interno. Logo o
café, Srs. Senadores, responsável em grande parte pela industrialização do País durante cerca de
meio século!
Hoje o setor cafeeiro .do .Espírito Santo vive
novo perfodo de dificuldades. Superprodução e
preços baixos estão novamentt:-_ inviabilizando
suas atividades.
Agora os cafeicultores capixabas conquistam
junto ao Governo do Estado a criação do CõilSe..
lho Estadual do Café, uma velha reivindicação
da classe produtora. As dificuldades do momento
de crise, entretanto, segundo se espera, já não
mais surpreenderão des_astrosarnente o setor, sob
cujo desempenho resultam nada menos de 30%
da arrecadação estadual de tributos.
Curiosamente, entretanto, a criação do Conselho Estadual do Café não se verifica num -momento de crescimento do setor, mas, isto sim,.
para controlar e disciplinar o plantio e a produção,
Preservar as lavouras mais produtivas e reduzir
tanto quanto possível a área plantada em troca
do aumento da produtividade. Já, então, a própria
classe produtora, juntamente com o Governo do

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)
Estado.-exercitanto o direito legftimo de estabelecer uma politica regional verdadeiramente adeguada aq interesse dos produtores.
A contrapartida, natural, virá em forma de substituição de áreas cafeeiras por lavouras dedicadas
à produção de alimentos, frutas e essências enfim, a diversificação de culturas mais compatível com a necessidade de atendimento à crescente demanda_de alimentos e, por consegllinte,
em busca de alternativas eoonômicas menos sujeitas à incompetência Oficial.
. O processo dessa diversificação há de ser algo
_p_~olongado, mas efetivo. Com ele ganharão o homem do campo e a economia region;;U.
Sr. _presidente, Srs. Senadores, pasSo agora a
tratar de outro assunto:
Construindo, cOm grande eSforço e tenacidade,
wna longa caminhada que se desenhou pela primeira vez nos idos de 1971,já podemos vislumbrar no horizonte de 1989 a cç;mcietiiaçãO de
um dos maiores instrumentos desenvolvimentistas deste País.
Refrro-rrie à Complementação das obras de infra-estrutura do Corredor de A):lastecimento e Exportação Goiás/Minas GeraiS/Espfrito Santo, através âa interligação ferroviária do trecho Santo
Eduarc_lo_ -: Çosta Lacerda, último gargalO" a-Ser
vencido_ entre. este_ P~_naltQ Central _e o siste.rna
portuário do litoral espírito-santense e, por conseguinte, a aproxfniêlção fmal entre o Centro-Oeste
brasilei_ro e o mercado exterior.
Esta perspectiva tornou-se ractível, recentemente com a assinatura de protocolo entre os
Ministérios das Minas e Energia e dos Transportes,
para a imediata aplicação do montante deUS$
75 milhões nas referidas obras - ~to de que
tive a honra de participar com os MiniStros AurelianOe J_oS~Re}lilalc:io Tavri~s~ o Gov~r
nador Max Mauro, do Espírito SantO, o DiretórPresjdente da Companhia Vale do Rio do Doce,
Erlgéhheiro Raimundo Mascarenhas, o Presidente
da Assemblêia Legislativa do Espírito Santo, Deputado Dílton Lyrio, o Presidente da Associação
Comercial de Minas Gerais, em cuja sede se desenvolveu o ato, e outras autoridades.
Sr. Presidente, o acontecimento de que dou
_n_oti_cla__a esta Casa, transcende em muito os aspectos físicos e a dimensão do investimento estipulado, posto que em sua abrangência - sem
qualquer comprometimento com o exagero tem .fortes conotações com o desenvolvimento
e_conômico, social e até político, seja por sua importância estratégica na economia interna, seja
no tocante às relações comerciais do Brasil com
o exterior.
__
.
Com_efeito, embora se configure na construção
de um tJ:echo _ferroviário de cerca de 36 quilômetros apenas, deverá superar as dificuldades de
.tráfego numa área de condensados acidentes
geográficos, eliminando de uma vez por todas
a histórica separação sodo-econômlca do Centro-Oeste brasileiro com o Oceano Atlântico em síntese, vai promover o encurtamento _da distância geoeconômica entre a região dos cerrados.
hoje a maior área disponível no mundo para a
expansão das atividades agrcpastoris e de minera~
ção, e os mais ativos mercados internacionais.
Vale _dizer, noutros termos, que propiciará de
imediato- em termos de produtividade do investimento - larga expansão de todas as atividades
económicas de uma região não inferior a 1/4 do
~nit6rlo nadonat._ integrando-a no esforço do

Chaves
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abastecimento interno e" levando-a a produZir excedentes em larga esca1a para exportação.
SrS. Senadores: folgo erri revelar que o ato
de _Belo Horizonte está intrinsecamente ligado a_
esforços desenvolvid9s pelo Senado Federal no
período 1984/86, quando funcionou neSta Casa
uma -&missãO ·especial especificamente .criada
par apoiar os esforços governamentais voltados
para a consolidação do corredor de abastecimen~
to e exportação Goiás/Minas Gerais/Espfrito Santo, sem dúvida um dos maiores projetas de desenvolvimento integrado já postos em prática neste
País. _
-~
Essa comissão especial - criada e modemmente presidida por este orador, nos dois anos
de seu intensiyo funcionamento _---:- promoveu a
mob~ção de tqdas _as_ foi-ças políticas e económicas direta e_ indiretamente interessadas no
grande projeto, cujos resultados estão agora bem
próximos da concretização, todos eles delineados
em discurso que proferi =em 8 de junho de 1984
("Dos Cerrados a Tubarão", editado pelo Centro
.
.
Oráfico do_ Senado Federal).
Ye.io~ pois, que a interligação do sistema ferroviário RFFSA - CVRD (Estrada de Ferro Vitória
?I_Min~j__c;:Qm o_superporto de Tuba~o, em Vitória
(ES), ora conVeniãda na c~pffal miQ~_ira, leva também para o terreno da concretização uma vig_orosa contribuição do Poder Legislativo federal, a
primeira, aliás, de que se tem notícia a termo
de co_laboração efetiva com o Executivo.
_
Assim, como V. Ex' podem verificar, tenho to985 as raz~s e justificativas para extemar, aqui,
grande satisfação com o evento descrito. Afinal,
o investimento ~e que lhes falo, de apenas US$
75 milhões, é tão ou mais importante para o País
quanto aquele tão objetivado pelo Presidente José
Samey, de US$ 2,5 bilhões, correspondente à
construção da Feriovia Ncirte~Sul, com cUstO iiiicial estimado em US$ 2,5 bilhões,
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado!
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg)
-EsgOtado a lista de oradores.
A presidência convoca seSSão extraordinária a
realizar-se4•-feira, dia 9 de setembro, às 10 horas,
com a seguinte

"·ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do Projeto de resolução n9 101, de 1987 (apresentado pela Cernis~
são de Constituição _e JustJs:~ _CC)mo conclusão
de seu Parecer n9 12, de 1987), que sUSPende
a execução do artigo 99, da Lei n 9 2.322, de 2
de agosto de 1982, do município de paulista, do
~do de Pernambuco

2
Mensagem n" 162; de 1987 (n9 262/87, na origem}, relativa à proposta para que seja aUtorizada
a Prefeitura Municipal de Araújos, Estado de Minas
Gerais, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 13.114,66 Obrigações do Tesouro Nacional- OTJ'i. (Dependendo de parecer.}
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3
Mensagem n9 165,. de 1987 (n? na origem),
relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura MunicipaJ de Bélem, Estado do Pará a con·
tratar operação de. <::rédito 1)9 valor correspondente, em cruzados, a 440.996,24 Obrigações do

tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer).

4

Art. 3 11 Apllcain-se aÕ Prodasen e ao Cegr.iú
as disposições deste ato.
Art. 4 9 Este ato entra em· vigO-r na data de
sua publicação.
Art. 5 9 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federa1, 3 de setembro de 1987. Jutaby Magalhies9 Primeiro-Secretário.
. --CONSELHO DE SCPEtMSÁO
.
- DO PRODASEI'I
Ata da 77' Reunião

Mensagem n9 168, de 1987 (n~' 268187, na ori~
gem), relativa. à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Buritis. EStado de Minas
Gerais. a contratar operação de crédito no valor

correspondente, em cruzados, a 39.935,78 Obrigações de Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer).
5
Mensagem n 9 169, de 1987 (n9 269/87, na ori·
gem), relativa à proposta para que seja autoriZada
a Prefeitura Municipal de Coromandel, Estado de
Minas Gerais, a contr-ª-tar_Qperação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 46.992.48
Obrigações do T~uro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer).

6
Mensagem n9 172, de 1987 (n9 272/87, na origem), relativa à proposta p~ra que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Iguatama, Estado de
Minas Gerais, a cootratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 18.796,99
Obrigações do TeSouro NaclonaJ- OTN. (Dependendo de parecer).
7
Mensagem n 9 173, de 1987 (n9 274/87, na origem), relativa à proposta para que seja e!!utorlzada
a prefeitura municipaJ de Moema, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de c_rédito no
vaiar correspondente, em cruzados, a 13.114,66
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo de parecer).
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a s_e§$6o às 15 horas e 30 minutos.)

ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
1'1• 12, de 1987

O Primeiro-Secretário, do Senado Fed~al, no
uso de sua competência regimental e considerando o exc:Iusivo interesse da Administração,
Resolve:
Art J9 Ficamsuspensas,até3I de dez-embro de 1987, as autorizações de quaisquer despesas decorrentes de viagens de servidores, inclusive passagens, para participar de Congressos,
Seminários e de outras missões ou convites da
mesma natureza, ressalvados os casos de competência do Presidente.
Parágrafo único, Os casos omissos e especiais
serão decididos pelo Sr. Primeiro-Secretário.
Arl 2~ São válidas as autorizações concedidas atê a data de publicação deste ato.

Aos vinte e nove dias do mês de julho d,e_ mil
novecentos e oitenta e_ sete, à_s dezesseis horas,
na sa1a de reuniões da Primeira-Secretaria do Senaç;lo_Federal, reú'!_e-se o Consdho de Supervisão
do Prodasen, sob a Presidência do Exmo. Sr. SenadOr Jtitahy Magalhães, presentes os senhOres
Corrs-elheiros Dr. José Passos Pôrto, Vice-Presidente deste Colegiada, Dr. Edgard Uncoln de
Proença Rosa, Dr. Eduardo Jorge Caldas Pereira
e Dr. Sérgio de Otero Ribeiro, Diretor-Executivo
do Prodasen. Presente, também, a conVite do SenhofPresidente, o Dr: Sinvãl Seili-aMãitinsJúnior,
Assessor-Chefe da Assessoria da Diretoria Executiva do Prodasen..lniciando a reunião, o Senhor
_presidente dispensa a leitura da Ata c:ta reunião
anterior, visto_ que a mesma fora distribuída com
anteC:edêoci_a_ a9s Senhores Conselheiros, os
quais a aprovam por unanimidade. Ã _seguir, o
segUndo e o terceiro itens da pauta são <:alocados
em apreciação pelo Senhor Presidente. Estes referem-Se aos proteSsós PD-0257/87-7- Convênio
entre o Prodasen e a Assemi:?Iéia ~Legislaljva do
Estado do PiaW e PD-007In7-3 ConvêniO entre
o __J1:odasen e a Assembléia Legislativa do Estado
de Sergipe, ambos com a fin_a]fdade de aqueles
Qrgãos acess~~- o Sistema âe lnformas:ões" LegisJativas do Congresso Nacional - SICúN. O
Senhor Presidente designa os Conselheiros
Eduardo Jorge Caldas Pereira e José Passos Pôrto
para, respectivamente, emitirem parecer sobre os
assuntos ora em apreciação. Prosseguindo, é colocado em _apreciação o documento CT-DEXSEN-223/87. Trat.a~seda indicação do advogado
Pedro Jorge Moreti para ocupar a função em comissão de Assistente do Diretor da Divisão Administrativa e Financeira do Prodasen. O Senhor
Presidente designa o Conselheiro Edgard Lincoln
de Proença Rosa para analisar a matéria e emitir
parecer sobre a mesma. Dando continuidade é
aprêéiado ó quinto item da pauta, processo
P0-0898/86-4, relativo à Propçsta de Alteração
do Orçamento Interno do Fundo de Informática
e Processamento de Dados do Senado FederaJ
- Fundasen para o exercido de l987."Ao relator
da matéria, ConSelheiro Eduardo Jorge Caldas
Pereira, a palavra é concedida pelo Senhor Presi-~erite. No seu relato manifesta-se favorável à aprovação c::Ia Republicação do Orçamento do fundaSelo~ tendo em vista as necessidades atuais do
Pródasen. Os Seilhores Con~lheiros, aj:>ôs análise, decidem aprovar, por unanimidade, o parecer
dO relator, devendo o processo ser encaminhado
à. Comissão Diretora do Senado Federa] para
aP:rovãção final. A seguir, passa-se à apreciação
do sexto item, processo PD-0449/87-3. Este diz
resPeito a autórizazção para pagamento de ho~as
eJrtras ao ·servidor Marcus Vinfcius Gbulart Gonzaga, Diretor de Coor®_nação de I!lformática do
Prodasen. A palavra é concedida ao reiat6r da
matéria Conselheiro José Passos Pôrto aue lê o
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seU parecer, manifestando-se favorável à aprovação do pagamento das referidas horas-extras. Os
Senhores Conselheiros, após amplo debate, deci·
dem aprovar o parecer do relator, autoriz<indo,
também, o pagamento de hQras-extras aos Dire·
tores do PrQdasen realizadas noS ineses de maio,
junho e julho do corrente ano, todas dentro dos
limites estabelecidos pela Consolidação das LeiS
Trabalhistas. Decidem, também, que as horasextras que, porventura, venham a ser reaJizadas
pelos Diretores, a partir do mês de agosto, terão
que ter autorização prévia do Diretor-Executivo
do Prodasen. Prosseguindo, coloca-se em apre~
ciação o sétimo itero_relativo ao l?lano de Microin~
formática. O Senhor Presidente designa o Conselheiro Eduardo Jorge Caldas Pereira para analisar
e emitir parecer sobre a matéria. O oitavo item
·refere-Se à solfcftação do Diretor-Executivo (CTDEX/SEN-300/87) no sentido de que sejam indicados _membros deste Conselho para participarem dos trabalhos de elaboração do Piano Diretor
do Prodasen que vêm sendo desenvolvidos. Com
a-palavra o Senhor Presidente incUca os Conselheiros José Pa$50s Põrt:o, Edu ar~ Jorge Caldas
Pereira, Yamil e Souza Outra e Edgard Lincoln
de Proença Rosa, atendendo, desta fonna, a soltei·
tação do Diretor-Executivo oca em apreciação.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
êncerra a reunião. E, para constar, eu, Ana Maria
Merio Marengo, Secr:-e:t.iiriª do Conselho de SuperVisão, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais membros do Conselho. Brasília, 29 de julho

de 1987. - Jutaby Magalhães, Presidente do
Conselho de Supervisão do Prodasen - José
Passos Pôrto Yrce-Presidente -- fdgard Uncoln de Proença Rosa, Conselheiro-Eduardo
Jorge Caldas Pereira Conselheiro - Sérgio
de Otero Ribefro, Díretor-Executivo do Proda·

-ten.
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COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO

Destfuada a "apurar a Política de ConCessõeS de Emissoras de Rádio e Tele~
vlsio em todO o País, e hTegu)arldades
ocorridas no Múüstérlo das Comunica-

ções"._
Ata da 1• R~áo (lnstalaçio) realizada,
em 18 de agosto de 1987
Aos dezoito dias d6- més de agosto do ano
de um mil novecentos e olterita e sete, na· sala
de reuniões da ComisSão de EconoiTI!a, presentes
os Srs. Sénaâotes Wilson Martills, Pompeu de
Souza, Luiz Viana, Marcondes Gadelha; Lavoisier
1'-"\aia e Márcio Lacerda, reúne-se ã Comissão Par~
lamentar de Inquérito, destinada a ..Apurar a Política de Concessões de Emissoras de Rádio e Televisão em todo o País, e irregularidades no Mínis$io- das Comunicações". Comparece, ainda, o
Sr. Senador João Calmon. De acordo com o preceito regimental, assume a presidência, eventual·
mente, o Sr. Senador Luiz V!étna, que declara abertos os trabalhos. Em seguida, o Sr. Presidente
esclarece que irá proceder a· eleição do Presidente
e: Vice--Presidente. Di$ibuídas as cédu1as, o Sr.
Senador Luiz Viana cOnvida o Sr. Senador Pompeu de Souza, paia fundonár comó escrutinador.
Procedida a eleição, verifica~se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Marcondes Gadelha..........-... 6votos
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Para Vlce-Presidente:
Senador Mário Maia..................................

M

6 votoS

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os Srs. Senadores Marcondes Gadelha e~ Maia. Asswnindo a presidência, o Sr. Senador Marcondes Gadelha agradece em nome do Senador Mário Maia e no seu
próprio, a honra com que foram distinguidos e,
designa o Sr. Senador Wilson Martins, para relatar
a matéria. Osaram da palavra para algumas considerações e sugestões, os Srs. Senadores Pompeu

de Souza, João Calmon, Luiz Viana, Lavoisier
Maia, Márcio Lacerda e Wilson Martins. Após os

debates, ficou determinado que o Sr. Relator, Senador Wilson Martins, elaborará um roteiro de
trabaJho, que será apreciado pela COmissão, na
terça-feira, dia vinte e cinco do corrente. Por solicitação do Sr. Senador João Ca1mon, a comissão
fez um minuto de silêncio em homenagem à memória do Sr. Senador Fábio Lucena. Nada mais
havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para
constar, eu, Sônia de Andrade Peixoto, Assistente
da comissão, lavrei a presenta ata que lida e aprovada. será assinada pelo Sr. Presidente e irá à
publicação. -Senador Marcondes Gadelha..
Al'i_EXO À ATA DA.l• RECUYIÃO (INSTA:
LAÇ<lO)DACOM!SSAOPARLAMENTARDE
INQGÉRJTQ DES71NADAA "AP(JRAR A POLfnCA DE CONCESSÓES DE EMISSORAS
DERÁDIOETELEV!SÃOEMTODOOPAfS,
E IRREGULARIDADES NO MINISTÉRIO
DAS COMUN!CAÇÓES'; REAUZADAEM 18
DEAGOSTO DE 1987, QGE SE P(JBUCA
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR.
PRESIDENTE
OSR.PRESIDENTE(LuizViana)-Acomissão
Parlamentar -de Inquérito visa apurar a Política de
Concessões de Emissoras de Rádio e Televisão
em todo o País e iiregUiaridades oCOrridas no
Ministério das Comunicações.
Havendo número regimental, declaro insta1ada
a Comissão, para que se proceda à eleição do
Presidente e do Relator.
O Relator é designado pelo Presidente.
Vamos à votação do Presidente e do VIce-Presidente. (Pausa.)
Convido o nobre Senador Marcondes Gadelha
a asswnir a presidência, diante do resultado que
acaba de ser apurado.
_
_ __ _
_
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Meus caros colegas, quero agradecer a confiança
depositada em mim e no nobre Senador Lavoisier
Maia, nesta eleição dwíssíma que tivemos de enfrentar. Mas, quero assina1ar que estamos assumindo, neste momento -todos nós, integrantes
desta comissão -, wna responsabilidade extremamente elevada: de investigar a Polilica de Concessões de Emissoras de Rádio e Televisão, além
de irregularidades no Ministério das Comunicações, nos termos da proposta do autor, o eminente, querido e saudoso Senador Fábio Lucena.
Sabemos que estamos vivendo o fastígio da
mídia eletrônica. Estamos vivendo-uma época em
que a comunicação de massa tem um papel deci·
sivo, não apenas na formação de opinião pública,
mas até nas formulações de política de Governo
e no comportamento geral da população, no ordenamento da convivência socia1 do País.
As comunicações asswnem um papel de centro de poder paralelo, quase institudona.l ou semi·
institucional. Assim, penetrar neste universo é

uma tarefa verdadeiramente árdua, mas fundamental para o Congresso e para a vida democrática do País. Nós entendemos que não pode
haver democi"acia sem pluralismo de opiniões,
e, não pode haver pluralismo sob qualquer dúvida
de manipulação no processo de concessões de
rádio e de televisão. Assim sendo, quero crer que
nós estamos laborando também não só para a
hora presente, mas para o futuro desta Nação,
que depende agudamente da consolidação desse
processo democrático surgente no Brasil. E essa
consolidação depende, evidentemente, do acesso
de todos, livre e aberto, aos meios de comunicação, da maior ou menor extensão da abertura
dos canais de comunicação à participação geral.
Gostaria dé designar como Relator desta Co-missão de Inquérito o eminente Senador Wilson
JY\artins que, a par de ser wn companheiro respei·
tado em toda a Nação, dentro e fora desta Casa,
tem também wn_a larga experiência nesse campo
e dará, sem dúvida, uma contribuição importantíssima para o esclarecimento da matéria objeto
da solicitação do Senador Fábio Lucena.
O Senador Wlison Martins fica desde já encarregado de elaborar uma lista de personalidades a
serem ouvidas para a condução dos nossos trabalhos; quero convidar a S. EX' para integrar a Mesa.
O Relator, naturalmente, receberá sugestões dos
colegas para a designação dos nomes que se
façam necessários para um aprofundamento do
conhecimento sobre a política de roncessões de
emissoras de rádio e televisão.
-Tem a palavra o nobre Senador Pompeu de
Souza.

O SR. POMPEU DE SOUZA - Sr. Presidente,
Sr. Relator: ama pessoa que não pode deixar de
ser ouvida, porque está na raiz, nas origens da
problemática das concessões, de canais de televiSão no Brasil, é OrloSSo eminente colega, Senador
João Calmon. Acho _que S. EX" tein Um cabedal
de conhecimento sobre a matéria que me parece
importantíssimo-para nos dar uma espécie de
iniciação ao conhecimento do assunto, de vez
que, Relator de uma Comissão que no passado
teve wna enorme repercussão, publicou um livro
sobre o assunto ~-livro esse que Ii na época,
mas faz muito temPo _e confesso que não tenho
memória de computador. Mas, acho que seria
flJndamental que nós ouvíssemos, de saída, o depoimento do nosso Colega João Calmon. _
O SR PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Acho que foi wna lembrança extremamente oportuna e congratulo-me com o Senador Pompeu
de Souza Por esta sugestão. Rea1mente, nós todos
aprendemos a admirar o Senador João Calmon
desde as suas lutas de há algum tempo. Quando
os meios de comunicação no Brasil despontavam
para a modernidade, o Senador João Ca1mon
já era homem vigilante e preocupado com as
conseqüências e com os desdobramentos futuros, com relação à apropriação dos meios de comunicação no Brasü.
- Assim sendo, acho que pela experiência, pela
coragem, e pela bravura do Senador João Calmon
demonstradas ao longo de toda a sua vida pública,
vida essa dedicada_em grande parte e esse tema,
não apenas como analista, como estudioso da
matéria, mas como participante ativo também,
jomal_is~__ç:omo é, acho que foi uma iniciativa muito fel~ de nossa parte.
Tem a p-alavra o nobre Senador João Calmon.
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O SR. JOÃO CALMON -Sinto-me muito honrado com a lembrança do meu nome para depor
perante esta Comissão Parlamentar de lnquérlto,
iniciativa do eminente Senador Pompeu de Souza,
apoiada com tanta generosidade pelo nosso eminente Presidente: Marcondes Gadelha.
Faria um apelo para a não-inclusão de meu_
nome como depoente, principalmente como pri·
meir() depoente, porque notoriamente sou, há várias décadas, tigado a uma organização de comunicação social fundada por uma criatura que teria
sido um grande homem em qualquer tempo e
em qua1quer país e que, por urna feliz coincidência, está aqui em nossa sala nos inspirãndo,
esse extraordinário conterrâneo que foi Assis Chateaubriand. Sendo eu membro do condomínio
acfonário das Emissoras e Diários Associados,
membro vitalício da sua Comissão Executiva, e,
sabendo-se que esse grupo fundado por Assis
Chateaubriand ainda detém várias concessões de
rádio e televisão, sinto-me eticamente incompati·
bilizado para aceitar este encargo: Entretanto, como Senador, acompanharei os trabalhos desta
comissão. Ténho realmente uma Wstória riluito
conhecida de luta na área da radiofusão, som
e Imagens, poiS fui eu quem- tomou a iniciativa
de conclamar a família do rádio e da televisão
do BriiSil para derrubar 52 vetos opostos pelo
então Presidente João Goulart ao Código Brasileiro de Radiofusão, que estava sendo discutido""
no Congresso Naciona1. Em SegUida; fui fundador
da ABERT e, depois, reeleito três vezes seu presidente. Mas. sigo aquele preceito romano, segundo
o qual não bastaria à mulher de CéS2ifserfi.Onesta,
ela precisava também parecer honesta.
E eu me julgo eticamente incompatibilizado para abrir a lista de depoentes desta Comissão Parla·
mentar de Inquérito. A história de minha partici·
paçã.o nestas lutas já está escrita em livro que
está à disposição de todos os membros desta
comissão, cujo título é "O livro Negro da Invasão
Branca" que, por sinal, foi amplamente aproveitado num best-seller lançado recentemente sobre a televisão brasileira.
De qualquer forma, não fugirei ao meu dever
de consciência, mas não estimaria ser o depoente
inicial desta Comissão Parlamentar de Inquérito,
O SR PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Nobre Senador João Calmon, esta Presidência
compreende o rigor ético com que V. EX' proCUra
pautar a sua ação parlamentar. No entanto, ad·
mite que fica difícil aceitar a recusa de V. Ex'
Assim, esta Presidência concorda em postergar
o adiamento de V. Ex'!', ou seja, não colocar V.
Ex' como primeiro depoente. Mas não poderia
aceitar a recusa, porque V. ~ é. no momento,
um dos brasileiros que têm um_ conhecimento
mais amplo, mais profundo e, sobretudo, mais
vivido da problemática· das _concessões de rádio
e televisão.
O fato de V. Ex' fazer parte de um condomínio
e ter alguma relação com o próprio uso dos meios
de comunicação no Brasil não impede a sua participação e não cria necessariamente uma barreira
ética, uma vez que a grande maioria dos que
aqui serão convocados, suponho- salvo melhor
jufzo do relator-será de pessoas que têm relação
com o sistema de comunicações no Brasil, que
estão envolvidas diretamente com a questão.
Quero crer que proprietários de cadeias -de rádio, televisão e jorp?~is no Brasil serão ouvidos.
São partes interessadas. A ação da comissão seria
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vazia, nula, se não contasse com o depoimento
delas, que, por razões éticas ou por estar envOl-

vidas ou participando do processo de uso das
comunicações, não pudessem depor.
Assim sendo, apelamos para a compreensão
de V. Ex' Estamos querendo nos louvar no seu
conhedmento de causa. A Nação precisa, neste

momento, da sua experiência e do seu know·
how a respeito do assunto. Sabemos que V. EX'
não recusaria este apelo, por isso contamos com
a sua participação, ainda que mmia etapa pos·
terior.

O SR. JOÁO <:AL'\ON - Sr. Presidente (fora
do mlcrofone) ...pelo menos conhecer razo_aVelmente o Regimento desta Casa.
De acordo com o Regimento das Coinissões

Parlamentares de Inquérito, qualquer cidadão
convocado para depor nwna dessas comissões

terá de comparecer mesmo que seja "debaixo
de vara", para usar as expressões jurídicas.

Portanto, eu não poderia revelar ignorânci~_des·
se imperativo regimental; já que não posso deixar
de depor, porque este depoimento é imperativo,
é obrigatório, de acordo com_ o Regimen~o do
Senado Federal e das Comissões Parlamentares
de Inquérito.
Pelo menos, meu apelo iniCial foi· aceito, ou
seja•. que eu não seja o primeiro a depor, já que,
mesmo com meus escrúpulos e objeções de or-:
dem ética, não dependeria de mim a minha presença nesta comissão Parlamentar de Inquérito.
Na pior das hipóteses. eu poderia ser trazido aqui
debaixo de vara.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadeiha) Agradecemos a anuência do Senador João Calmon. S. E.x.' já fica no rol P,os convocados pelo
relator. Está aberto o processO ·de sUgestão de
: indicação de nomes. Se algwn membro da Co. missão quiser sugerir outro nome,já agora é uma
oportunidade. Se n_ã.o, poderá se reservar para
posteriormente encaminhar sugestão a esta p-residência ou diretamente ao Relator.
Da mesma forma. fica o relator, Seriador Wilson
Martins, encarregado de elaborar por sua própria
conta a relação de nomes da sua própria lavra,
que S. EX' ache interessante ou importante para
a apuração dos fatos, sollcitado pelo Senador Fábio Lucena
Tem a palavra o Senador Luiz Viana.
O SR. LUlZ VlANA - Eu acho que o relator
naturalmente vai fazer Isso, um levantamento...
porque tem havido pela imprensa várias denúncias de altos funcionários da Embratel e essas
empresas ligadas às telecomunicações, inclusive
as empresas do Governo que se dizem ameaçadas e querem desprivatizar matéria de satélite,
enfun, há várias denúncias aí, cuja procedência
ou improcedência, eu não posso avaliar.
Mas, elas naturalmente são, digamos, um "pé
de cantiga"; naturalmente com elas o relator---:
e todos nós poderemos contribuir para isso poderá fazer sugestões, levar coisas publicadas
- não é invenção - e, nessa· base, o relator
verificará o que é nece_ssá_rio, o _que é melhor
e como desdobrar essa comissão para que ela
tenha maior eficiência possível.
Agora n6s vamos começar e precisamos -de
tempo, para nos famülarizarmos com o asSllnto,
ver o que há e o que não há. Como é noimal
nisso, n6s, wna vez instalada a comissão, teremos
uma larga contnbuição de pessoas, umas até anO..
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nimamente, mas que darão informações que podem ser depois controladas, verificadas, examinada$; enfim, acho que não vai faltar material
ao relator para que ele, numa seqüência de dias,
já traga alguma coisa e sugestões sobre a melhor
maneira de se encaminhar o assunto, inclusive
em relação a peSsoas, a funcionários que tem
falado pela Imprensa. Portanto, é oportuno que
eles agora venham aqui e digam à comissão que
estavam realmente convictos daquilo que esta·âizeildo e que provas têm, que elementos
têm, etc..
Acho que a comissão terá muito trabalho e
ela realmente vai ter um papel, como bem destacou o Presidente, muito importante, porque não
hj nada mais importante para a formação de opinião, para a pureza da democracia - embora
ela mmca venha a ser pura, mas enfim menos
impura - do que disciplinarmos os meios de
comunicação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

-vam

0 SR. PRESIDENTE (Marcon<J.s Gadelha)Muito obrigado a V. Ex' Sua sugestão acolhida,
mu,ito bem formulada e o nobre relator vai dar
curs.o.a es~ çpseivéwões, Senador Luiz Viana.
Tem a-Palavra o~Senadór Lavoisier Maia.
O SR. w\VOISIER MAIA- Presidente, nós estamos reuntdos nesta Comissão Parlamentar de ln·
quérlto de muita importância para o País. Talvez
seja eu o menos experiente, mas há a boa vontade
de participar e de esclarecer o que a opinião pública deseja, importante para a democracia, importante para todos os brasileiros.
Eu tive uma lembrança agora, e falei até com
o.Sen;;t.dor João CaJmon, de uma pessoa muito
importante, um técnico de alto ní~el nacional, de
comprovada experiência e vivência, que foi no
goveino passado Secretário-Geral do Ministé_rio
das Comunicações, e parece que continua ainda,
que é o Dr. Rômulo Furtado.
- Esse poderá nos dar valiosos subsídios nesta
missão tão importante que nós agora estamos
cbmeçando.
O SR. POMPEU DE SO<IZA- V. Ex' rrie per·
mite_ uma int~nfâO Sr. Presidente?
·. O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Pois não.
.ó SR. POMPEU DE SOUZA - Acho que a
sugestão do Senador Lavoisier Maia será, sem
dúvida, acolhida no próprio desdobramento do
processo, mesmo que nós não reivindicássemos
agora, ele teria_ que vir forçosamente à colação.
-_-QUando ele me consultou aqui, não sabia o
nOme-âeie- porque ele foi e é oSecretário-G~ral
do Ministério das Comunicações e é, notoriamente, o homem que detém o controle do processo.
De fmrna que acho. inclusive, que como a formu~
, lação do requerimento -qtie- gerou a COmissão
de Inquérito, menciona irregularidades no Ministério das Comunicações e essas irregularidades
se referem a esta área, injustamente, eu acho-que,
hã vêrdade, ele fica numa posição em que, inicialmente, não deve falar, mas depois que a Comis·
são já esteja Informada de tais lrregularidades,
-porque ele é, supostamente, o elemento central
e, se não o elemento central, wn elemento primordial do processo contra o qual se argüi irregu]aridades. Eu não quis usar o termo "indiciado",
mas se houve irregularidades, como diz muito
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bem o Senador LuiZ Viana, é wn indiciado nessas
"irregularidades".
O SR. PRESIDENTE (Marcondes o._d.elha) -

V. EX' tem razão, pOrque o ponto lamentável no
requerimento__ do Senador Fábio Lucena é que

S. P' não fez wna justificativa e não detalhou
quaiS são oS" Pontos que -Considerava irregulares.
A ilação que nós podemos tirar é que. haja uma
Cõrrelação entre o paráQrafo inicial, ou seja, o
problema referente às concessões e as tais_ irregu·
!aridades ~ que essas se refiram à política de
COilcéSsõeS e não a ·outros pontos da ação do
Ministério das Comunicações. EU tenhO a impres-são de que esta é a ilação mais direta que foi
extraída pelo Sr. Senador PàínPeu de Souza e
que podemos, também, extrair, porque o Senador
Fábio Lucena não explicou, não detalhou, simplesmente, S. Ex' mandou o requerimento e não
fez a justifjcaliva Com o detalham~to d_e quais
irregularidades ele gostaria de apurar. Suponho
que estejam ligadas à política de concessões, e
a inferência que nós podemos· tirar mais diretaniente.Tem a ·pruãvra o Sr. Senador Márcro Lac~a.
O SR. MÁRCIO W\CERDA - Sr. Presidente,
eu queria, ~bém, fazer uirlã sugestaô: Como,
rê{llmente, ~ é um_ te~:na que vai ter Outros desdobramentos na ~~de _comunicação e n~o s6
nos canais de rádio e televisão- já fOi fevantada
inclusive pelo Sr. Senador Luiz Viana a questão
da preocupação :que -alguns setores têm com aJ.
gumas manobras, possivelmente em andamento,
com a privatização de canais ou satélites, etc. esta Comissão tende a ter wn ~specto mUito amplo e eu queria fazer uma sugestão: talvez essa
preocupação, principalmente com a questão da
privatização, venha da parte de empresas do próprio Governo, como também tem havido algumas
declarações do Presidente do Sindicato dos Fun·
cionários da Embratel. Talvez fosse uma boa iniciativa que ele começasse c.oÕ1 um~ representação, inclusive dassista no setor, do Presidente
do Sindicato dos Funcionários da Embratel.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) requerimento abrange, também,
o problema da privatização ou não dessas empresas e a sUgestão -de V. Ex' é pertinente. De modo
que acolhemos a indicação feita por V. Ex', porque
o problema do maior grau de estatização ou de
privatização do sistema de comunicações, que
não inclui apenas a política de concessões, mas
uma série de grandes empresas ligadas ao setor,
achamos que esta proposta é rea1mente pertinente e o nobre_Relator, se _estiver de acordo...
O SR. LUIZ VTANA "lnaudíve1 ... (lntervençiio fora
do microfone.) - Entendo que se deve dar um
prazo ao Relator para S. EX' fazer ~_esquema.
Na medida em que se for desdobrando, naturalmente outr()s s~rão citados, ºutros _serão apontados, outras teSfemiinhas, outros depoerites. .Mac;.
temos que ter um roteiro e quem o fará, evidente
mente, é o Relator, com os elementos que obtiver

sem- dúvida, o

O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Perfeito. Concedo a palavra ao Sr. Seilador Vlilso(
Martins.
O SR. WILSON MARTINS - Gostaria de agradecer aos nobres Senadores o prestígio que trazem a esta reunião, congratulando-me com a indi·
cação do nosso Presidente, Senador Marcondes
Gadelha. Gostaria de agradecer também já o esç:
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rito que se nota aqui de colaboroção por parte
de todos os membros presentes, que fizeram
questão de trazer a palavra de contribuição para

o bom andamento dos nossos trabalhos. Esabido
que numa Comissão Parlamentar de Inquérito,
sem que haja essa disposição de reaJmente chegar à raiz dos problemas, de se investigar a fundo,
por parte dos Parlamentares, a Comissão fatal~
mente será frustrada.
Temos um compromisso com um problema

que é nacional. O problema, como foi colocado
peJo Senador Fábio Lucena, terá que ser conduzido por nós. primeiro, investigando, examinando,
traçando uma politica de concessões de emissoras. Este problema está sendo discutido agora
na Constituinte, não apenas com curiosidade,

mas com o

des~o

de ençontrar melhor forma

de se conceder rádios e televisões, já que o sistema atual não está dando bons resuJtados.
Fala-se muito na criação de um Conselho Nacional. Fala-se na vinculação desse conselho, ora
ao Poder Executivo, _ora ao Poder Legislativo. O
problema está ainda em discussão e não sabemos
como ficará na futura Constitulçáo. Mas, a partir
desta Comissão Parlamentar de Inquérito, cujo
funcionamento devemos· ativar, podemos com o
nosso trabalho, com a nossa análise, com a nossa
reflexão, com os dados que, rapidamente, havemos aqui de obter nesta Comissão, através de
depoimentos, através de informações, leitura de
outros_ sistemas, havemos de levar também até
o momento final de aprovação da Constituição,
ou da oportunidade de apresentação de emenda,
a nossa contribuição.
Mas não pára aí o problema. O problema não
diz apenas ao _dever que tem o Estado_ da melhor
outorga possível. Esse dever do Estado está ligado
ao direito de informação do público, do povo,
Nossa população tem direto a ser bem informada,
ou seja, a ser informada da verdade dos fatos.
Acho que é nosso dever tomar realmente transparente uma administração pública não s6 a nível
federal, como a nível dos Estados. Esse é o primeiro dever. Não há porque sonegar informações
à população. É dever comezinho, principal de um
administrador dar a plena informação dos seus
ates à população, ao povo. Nós temos um compromisso com a verdade. A questão não se reduz
à concessão_ por este ou aquele processo, mas
também envolve o direito que tem a população
a ser informada da verdade dos fatos e toda uma
política realmente a ser traçada, seja na concessão
de licença, na concessão do rádio, na concessão
da televisão, como há também que se estabelecer
critérios que sejam obedecidos pelas administrações num problema do relacionamento do Estado com esses órgãos de informaÇão.
É sabido que os 'governos costumam ser muito
generosos com esses órgãos. Há necessidade de
se criar critérios de tal modo que alguém, ao subir
ao poder, tenha elementos e tenha como se relacionar com os órgãos de publicidade, ou seja,
com o rádio ou a televisão precipuamente, em
termos uniformes, em termos genéricos, em termos honrados. As irregularidades que devem ser
apontadas para esta Comissão, a meu ver não
se limitam apenas às irregularidades cometidas
pelo próprio Ministério que faz as concessões,
mas nós temos que ver quais são as irregularidades também cometidas por aqueles que usam
mal os recursos públicos, pagando verbas fantásticas aos órgãos de publicidade. Então, está nas
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nossas mãos um mundo a ser investigado, é algo
novo que nós temos que construir nessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Não somos, evidentemente, nem temos a pretensão, nem o desejo
de ser a palmatória do mundo. Mas nós temos
que procurar eStabelecer normas que corrijam
distorções, que corrijam despautérios e verdadei·
ros escândalos administrativos nessa área
Fui Governador no meu EStado e procurei dar
a este problema um tratamento correto, tão cor·
reta quanto me foi possível ser na ausência de
normas. Não podia, portanto, esquivar-me já por
essas razões, de aceitar essa delicada incumbência de ser o Relator desta CP!. E "não po_~ia também, porque estou chegando ao Senado, tendo
prometido ao povo do meu Estado, tendo prometido a urna parcela deste País que havia de trazer
para cá, disposição de trabalho, disposição de
ajudar a _recuperação moral e política do Brasil
Então, este é um momento de dar a minha parcela
de contribuiç!o, de honrar a palavra que eu empenhei nos comícios. Ao lado de tudo isso, nós estamos aqui dando vida e prolongamento a um pedido de um colega morto e, até por isso, nós também tomamos uma causa santa de continuar a
ver em nosso meio o que Fábio Lucena pôde
formular nos seus últimos dias como um dos
desejos, o mêiis criterioso e o mais fundado
de,__traJ?alhar pelo nosso PWs.

seus

Agradeço as indicações do Dr. Rômulo Furtado
e do Senador João Calmon, agradeço as palavras
todas que foram dirigidas com- o objetivo de auxiliar o nosso trabalho. Tenho perfeita consciência
-de que isoladamente nada poderei fazer, sobre·
tudo em u~ assunto dessa magnitude, mas que,
ajudado pelos colegas eminentes que aqui se- encontram, ajudado pela imprensa que irá informar
bem sobre os nossos trabalhos, tomando-os também transparentes, quero dizer que não fugiremos absolutamente a nenhum encargo no dever
que nos é-colocado sobre os ombros nesta hora.
Vamos levar os nossos trabalhos até as mais profundas conseqüências, vamos agir com isenção,
com rigor, com inteligência, de tal modo que nós
possamos obter os frutos_que todos esperam des·
sa CPL Espero, dentro de urna semana, poder
convocar, novamente, através do nosso ilustre
Presidente, os membros desta comissão para
apresentar o nosso esquema de trabalho e, nesse
intervalo, gostaria de ter também novas sugestões
de nomes, requisição de documentos, enfim, todo
esse Universo que é pennltidoo ao relator fazer
e sUgerir a uma CPI. Muito obrigado aos prezados
colegas.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Tem a palavra o nobre Senador Pompeu de Sou-

za.
O SR. ~POMPEU DE SOUZA - Sr. Presidente
gostaria de ~ongratular-me com V. ~. pela escolha do eminente _Senador Wilson Martins para a
função de relator, especialmente depois da magnífica exposição que S. Ex- nos feZ, dos seus propósitos nessa funçã-o. Este é um assunto vitalício
da sociedade, que eu considero realmente não
sei se fruto de uma coincidência admirável ou
se resultante justamente da circunstância a que
me referi, o fato de nós termos na presidência
dos nossos trabalhos V. Ex', Senador Marcondes
Gadelha, de vez Que V. Ex" sabe que este é um
dos temas polémicos por excelência na elaboração da Çonstituição. Daí, inclusive, insistir este
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Senador na convenlência de que os nossos trabalhos se façam coín tanta presteza quanto possível,
até para servir de subsídio ao próprio trabalho
de elaboração constitucional. Esta é uma área
profundamente minada e eu diria que os "Aiatolás
Khomeinis" da comunicação minaram profundamente o nosso "golfo pérsico" da comunicação
eletrônica. E o digo com o sabor da própria expe-riência, porque, inembro da Comissão de Ciência,
da Te enologia e da Comunicação, participei da
intensíssima lUta que lá se travou e que teve aspectos realmente rocambolescos até de inversões dg
votações segundo se sabe, decorrentes da interfe-r~ncia de fatores procedentes desta área: conces·
são de canais de televisão.
Este é ~..~m_ ~s_s_t.mto deliCadíssimo, Sr. Presidente, Sr. Relator, e toma-se mais delicado ainda porque me referi justamente à providencial presença
do Presidente Marcondes Gadelha n_esta CPrpor~
que s: Ex', comó Presidente da nossa Comissão
Temática, foi o herdeiro da nossa problemática
- vá lá, rima e é verdade.
S. EX' lembra:.se muito bem que esta sltuaçã"õ
ficou tão aguda que não se pôde aprovar o relatório fiM}, apeSar de teimes propOSto dois relatórios
e ambos te_rem sidO derrubados pelo "rolo compressor" que impediu a aprovação de qualquer
relatório e, depois, queriaRs_e até resolver a coisa
na base de uma irTegularidade regimental, coriiO
se 'fez na- área_ da- Qfdein Económica, que, felizmente, graças à sabedOria e ao equilíbrio do nOsso
Presidente Marcondes Qadelha e à obstrução que
nós, os derrotados pelo "rolo compressor", conseguimos transformar em empate, com uma contagem de 37 a 26 - foi mais ou menoS" isto.
Então, este é um assunto delicadíssimo e, como muito bem disse o nobre relator, é um asstmto
vital para a sociedade, porque a comunicação
social, e ainda InaiS _a comUnicaçã"o eletrôniCa,
que é a comunicação social instantânea, constitui
o "sistema nervoso:.'. da sociedade. É um serviço
público que o Estado concede e daí a sua delica·
deza: a concessão do Estado, concessão de um
serviço público vital, que é o próprio "sistema
nervoso" da sociedade, porque ela se informa
através da comunicação social. É a comunicação
social que Informa à sociedade a sua própria saúde e a sua própria doença, seus problemas e
as poSsibilidades, de solUção desses problem~
Se levarmos a analogia do sistema nervoso para
o organismo, imaginemos um sistema nervoso
descontrolado,. mal-conduzido ou mal-orientado.
Imaginemos que o sistema nervoso nos dess_e
indicações de qi.ie estávamos com uma hipotensão e estivéssemos, na realidade, com uma hiperR
tensão, e tomássemos remédio para hipotensão.
O que poderia- acontecer? No mínimo um derrame cerebral.
Então; "jnna a soCiedade é a mesma coisa. E1a
precisa estar inforrriada cõrretai'riente, como muito bem disse o Sr. Relator.
A correção da informação através de uffi se!Viço público vital p~ra _a própria Sociedade, para
a própria Nação, depende da correção com que
se façam os processos de concessão de canais
de rádio e televisão.
Daí a importância capital e a responsabilidade
que esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem
·perante a sociedade e perante a Nação!
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) Tem a palavra o nobre Senador João Calmon.
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O SR. JOÃO CALMON__-:-:- ['iuma cadeia política
da República Federal da Alemanha eu aprendi
uma lição inesquecível: o primeiro dever _de _um
homem público é ficar c;::m paz com su,a consclên~
cia. O segundo dever de um homem público é
defender os interesses do pais e o _t_erc~iro dever

de um homem público é cumprir as diretrizes
de seu partido. Inspirado por essa lição, eu deveria
lembrar que um_ filósofo afirmou certa vez, el1faticamente, essa verdade incontestável: a televisáo
é a maís poderosa arma da civilização cOntempOrânea. Essa arma, real_mente, pode ter efeitos tão
devastadores, o gênio alemão depois da hecatombe da 2• Grande Guerra Mundial chegou a
uma conclusão drámatica: se Hitler, ut,ilizando

apenas a arma do rádio manipulada pelo Dr.
Gorbbels, conseguiu inocular no cérebro dos ale-

mães a histeria da guerra que provocou a hecatombe com milhões de mortos, o que poderia
fazer no futuro um novo Hitler dispondo, não apenas do rádio, ma~ também da televisão, if mais
poderosa arma da civilização contemporânea?
O gênio alemão engendrou, e~o. um sistema
revolucionário ne~sa área. Conhecíamos, até en~
tão, o sistema de conce_ssao 4~ _rádio _e televisão
outorgado pelo poder público; conhecíamos o
sistema do monopólio estatal que existe em tantos
países, mas o gênio alemão elaborou um outro
esquema: a partir da 2' Grande Guerra Mundial,
o rádio e a televisão da República Federal da Alemanha não seriam controlados nem pelo Poder
Executivo, para evitar to.das as calamidades pelas
quais foram responsáveis Hitler, Ghoering e o aJemão que acaba de falecer ontem, Rodolf Hess.
nem seriam explorados, também, por iniciativa
privada através de concessQes outorgadas pelo
poder público. E ã _negação era clara: se o poder
público pode chegar às distorções já focalizadas,
no caso do nazjsmo, tam~ém à manipulação do
mais poderoso instrumento, .arma da ci'J!1ização
contemporânea, pela iniciativa privada, deveria
sofrer certo tipo de restrições, porque os programas, às vezes, são ma_rc_ados pela preocupação
do excesso de violência ou pela exploração descabível e exagerada de sexo, que leva hoje crianças
de 4 e 5 anos, já,_wll a influência da violência,
que aparece até nos d,eSenhos animados, serein
vítimas de graves distorções. Por isso mesmo
acredito que este dia de hoje, 18 de agosto de
1987, pode passar à história de nosso Pais com
o relevo singular.
Estou aqUi, Sr. Presidente,-Srs. Relatores, rileus
eminentes colegas, por acaso. Eu encontrei, p_or
mero acaso, no corredor da Ala Teotônio Vilela
- esse nome inspirador - o Senador Pompeu
de Souza; eu nem se<Juer sabia que se instalarja
essa Comissão Parlamentar de Inquérito, por ·sinal
protelada por muitas semanas. Mas e1,1 encer_raria.
por dever de consciência, esta minha intervenção,
dominado pela maior emoção, fazendo _uma proposta a esta CPI: que nos ergamos, durante um
minuto, em sinal de profundo pesar, em homenagem à memória de quem teve a iniciativa desta
CPI, que foi o notável e inesquecível Senador Fá~
bio Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha)- Srs.

Senadores:
Depois dessas manifestações tiío importantes,
judiciosas, conscienciosas e até emocionadas, só
temos que esperar desta Comi~são resultados
verdadeiramente auspiciosos para o interesse coletivo.
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Ouvimos esta exposição magnifica do nob~e
Relator Wilson Martins, que deu bem uma idéia
do senso de responsabilidade de que S. Ex-' está
imbufdo no que diz respeito ao papel que esta
comissão IJ'lt:: outorgou, mas também da abrang~ncia do nosso trabalho, que há de ser onímodo;
que há de ser extremamente diversificado, extremamente persuasivo em todos os pontos que
_intt::rcssam à formação de opinião no Brasil.
Mostrou Wilson Martins os diversos campos,
os diversos peritos ein que a nossa comis_s_ão
haverá de tocar a realidade nacional no que diz
respeito ao sistema de comunicações. E podíamos ter bem umã idéia da importância, da significação, pois praticamente tudo, doravante, depende da comunicação social Praticamente tudo, na
vida _de_s_te País, depende, daqui Por diante, da
informaç~o. Dizer que informação é poder, é muita coisa, mas ainda é J)ouco. Informação é poder,
é comportamento, é expectativa, é aspiração, é
tudo que diz respeito à formação da nacionalidade
e a sua projeção no_ futuro. E esta tendência deve
acentuar-se cada vez. mais. Vamos ter, cada vez
mais,_essa presença massiva dos meios de comu~
Dlcação em todos os c;ampos de atividade humana. Disciplinar esse tema adequad.adamente, conhecê-lo profundamente, saber das possibilidades de desvios, de erros. de de~lizes é urna responsabilidade do Senado Federal enquanto aQência
fundamental da sociedade.
Quero congratular-me com o Senador Wilson
Martins por esta exposição muito feliz, que nos
dá bem a idéia da visão que teve o Senador Luiz
Vtanna quando cometeu ao Relator esse trabalho
de estabelecer o roteiro, o esquema, o- conjunto
de ativldades onde vamos nos desdobrar.. Esta·
mos absolutamente confiantes e seguros de que
S. EX' dará este roteiro para chegarmos precisamente aos pontos que o nobre Senador Fábio
Lucena desejava ver perquiridos.
Da mesma forma, a palavra do nobre Senador
Pompeu de Souza, que evocou aqui a batalha
campal que tivemos na Comissão Temática n~
8, que envolvia não apenas esse tema da Comuni·
cação, mas também Educação, Ciência, Tecnologia, Menor e Família, aquela Comissão que eu
achava exatamente que seria a porta por onde
o futuro deste País haveria de entrar. Nós não
logramos chegar a um texto conclusivo, mas a
tendência das discussões, a intensidade do debate
de5Pertou toda a comunidade política para a significação e a importância dos temas: não apenas
este, mas todos que estavam na competência da
nossa comissãO. E este, seguramente, é um dos
mãfS sensíveis, segurainente ê um dos mais delicadq~, e ~-um dos _f!lais importantes.
Fmalmente, as considerações do nobre Senador João Calmon, quando suscita a possibilidade
de que haja outros caminhos à margem do simples controle pelo Estado, das concessões, <tt margem da simples utilização direta pelo setor privado
dessas concessõ~s que possam haver alternativas. Achamos que esta_Comissão poderá elucidar
adequadamente_ estes caminhos apenas vislum·
_brados na fala do nobre Senador Calmon, com
base na experiência alemã.
"A lembrança de S. Ex" e o apelo que nos fez
para homenagearmos a memória de Fábio Lucena envolve também um compromisso e uma res-ponsabilidade. T etnos que honrar as intenções
do Senador Fábio Lucena. Também estava implícito o apelo a um minuto de silêncio por Fábio
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Lucena, estava_implícita também esta advertência
de que temos um compromisso com a s!J,a me~
mória, com as suas intenções, com a vontade
expressa do riõbre Senador. H?Wer~mos de curriprir este compromisso - como_ disse o nobre
Relator - Cl..!Ste o que custar, le~ndo até as últimas conseqüências a nossa tarefa, o nosso Offci~
a nossa missão e a nossa responsabilidade. E
essa data bem pode ser - cOmo disse o nObre
Senador João Calmon- uma data histórica. Poderemos produzir um trabalho realmente de signifiCação histórica, não...ãp-eilas no que diz respeito
ao esclarecimento factual- pedido pelo Senador
Lucena-, mas também estabelecendo, criando,
operando, acumulando O conjuntO de informações, de experiências que haverão de servir como
referencial, como elemento de remissãO p-ara ou_ -tros que vierem depois de nós.
Se ninguém mais desejar fazer uSO da palavra,
esta PreSidência marcará-uma nova·reunião para
a próxima semana, terça-feira, para discutirmos
e aprovarmOs ó roteifo do nobre Relator Wil.son
Martins. Durante este tempci, S. ~ estará aberto
a sugestões.
__
·· ·
Tem a palavra o Senador Márcio Lacerda.
O SR. MÁRCIO LACERDA - Querla dar uma
sugestão à_Presidência e ao Re!at~r:_pelo atropelo
que todos os gabinetes Vivem em função da diver~
sificação dos trabalhos de todos eJes, g-ostaria de
sugerir que se fizesse um apelo à seCretaria dos
trabalhos para que fizesse a comunicação não
apenas por telex, mas um lembrete por te!erone
a cada um dos membros da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Marcondes Gadelha) -

CUmpridos, então, os propósitos dessa prfmeira
reunião, declaro encerrados os trabalhos, convocando uma 11ova reuniãO para"terçã~feirã às 15
horas e 30 minutos.

Incumbida de estudo e parecer sobre
a proposta de emenda à Constituição n~
99, de 1987, que "altera dispositivo da
Constituição Federal".
Ata da 1• Reunlão{Instalação),
realizada em 26 de agosto de 1987
Aos dezesseis di'as do mêS de agosto do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, na Sala da
Comissão de Finanças, no Senado "Federal, presentes os Senhores Senadores. Mendes Canale,
·Cid Sabóia de Carvalho, José Richa, Nabor Jónior
e Q$_ Senhores Deputados Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian,lrajá Rodrigues, Max Rosenmann, Ronaldo Cezar Coelho, Evaldo Gonçalves, Waldec Omélas, AdYlson Mott.a e Adhemar
de Barros Filho, reúne-se a Comissão Mista do
Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer sobre a proposta de emenda à ConstituiÇão
n9 99, de 1987, que "'altera dispositivo da Consti·
tuição Federal". D~ de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadore_s _Leopoldo
Peres. "Leite Chaves,- Mansueto de Lavor, Ivan Sonata, Divaldo Suruagy, CarJO~fAlberto -e oS-Senhores Deputados José Serra e Jesualdo Cavalcanti.
De- acordo cor_T! 6 que_ preceitua o ReQimento
Comum, assume a presidência, -eVentualmente,
o Senhor Senador Mauro Borges, que declara
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a comissão, em substituição aos Senhores SenadoresJoão_Lobo e Edison Lobão. Em obediência
ao dispositivo regimenta], o Senhor Presidente es-

Adhemar de Barros Filho para funcionar como
escn.itli"lador:-Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Ivan Sonata ··········~;:.....- ........ 14 votos
Para vice-presidente:
Senador José Richa ............................... 13 votos
Em branco .. :.............~----·~··: ......... _. 2 votos

clarece que irá proceder a eleição do presidente
e do vice-presidente da comissão. Distribqfdas
as cédulas, o Senhor Presidente convida o Senhor

São -deç:laJ;";:ldos eleitOs, re_spectivamente, Presiw
dente e VicewPresidente, os Senadores Ivan Bonaw

instalada a comissão. Em seguida, o Senhor Pre:;;i~
dente comunica haver recebido ofício da Uder®~
ça do Partido da Frente Uberal- (PFL}, ~O

Sena·

do Federal, indicando os Senhores Senadores
Ivan Sonata e Divaldo Suruagy para integrarem
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to e José Richa. Assumindo a Presidência o Senhor Senador José Richa agradece, em nome
do Senhor Senador Ivan Bon~to- e nO ·seu piópriõ,
a honra com que foram distinguidos e designa
o Senhor Deputado lra,já Rodrigues para relatar
a matéria. Nada mais havendo a tratar, encerraws_e
a reunião e, para constar, eu, Sérgio da Fonseca
Bra9a, Assistente de Comlssão, lavrei a presente
ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da ComisSão
e trá ã publi_c~~ão.

República Federativa do Brasil
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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 N• 135, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Taquara, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN.

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Taquara, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos· do artigo 2' da
Resolução n' 93,de 11 de outubro de 1976;aiterada pela Resolução n' 140; de 5 de deu,.mbro de 1985,ambas
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Económica Estadual do Rio Grande do Sul, esta na qualidade
de agente financeiro da operação, destinada à execução de obras de infra-estrutura urbana, no Município.
Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sl.la publicação.
Senado Federal, 9 de setembro de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente... ·.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, incic6 VI, da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 136, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Almenara, Estado de Minas Gerais, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 85.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Almenara, Estado de Minas Gerais, 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 85.000,00 Obrigações
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do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caix<!EconõmicaFederal, esta na qualidade de gestora do. Fundo .d!' Apoio
·- · ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à canalização ·do Córrego do Brêjo, no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Feder<:il, 9 de setembro de 1987.- Senador Humberto L!lcena, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, incico VI, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 137, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Araújos, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor coJTespondente, em cruzados, a 17.885,34 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTI'I.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Araújos, Estado de Minas Gerais, 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 17.885,34 Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao DesenvoMmento Social - FAS, destinada à implantação de calçamento e meios-fios, no Municipio.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado feçler<tl aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 138, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Bambuí, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de .crédito no valor coJTespondente, em cruzados, a 40.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTI'I.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Bambuí, Estado de Minas Gerais, nos termos do <lrtigo 2• da Resolução
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezemJ:>ro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 40.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação de galerias pluviais, calçamento e meios-fios, no Município.
Art. 29 Esta-resolução entra_erh vigor na data de sua publicação.
--Senado Federal, 9 de setembro de 1987. -Senãdor Humberto Lucena, Presidente.
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Faço saber que o Senacio Fecieral aprovou, nos termos cio .artigo 42, incico VI, cia Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Pre,idente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 139, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Belém, Estado do Parã, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 186.090,22 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Belém, Estado do Pará, 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 186.090,22 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, junto à CaixaS:cotJômica Federal, esta_ na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de usina 'cfe lixo hospitalar, no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro cie 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senador Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 140, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bom Despacho, Estado de Minas Gerais, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 89.393,53 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Bom D_espacho, Estado de Minas Gerais, 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
89393,53 Obrigações do Tesouro Nacional-OTN,junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, c;lestinada à construção de calçamento, meios-fios e esgoto
pluvial, no Município.
·
Art. 2' Esta resolução entra em yjgor na data de sua publicação.
Senacio Federal, 9 de setembro de 1987. -Senàdor Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senacio Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, cia Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presiciente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N'141, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 110.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.
Art 1' É a Prefeitura Municipal de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 2' da
Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, alteracia pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas
do Senado Federal, autorizada a contratar Of'eração de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 110.000,00
Obrigações do Te>oliro Nacional- OTN, junt() à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Soci_al - FAS, destinada à canalização cio Córrego Bananal, no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro de 1987.- Senador Humberto Luc:ena, Presidente.

Faço saber que o Senado Fecieral aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO N• 142, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 209.863,30 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do artigo 2• da
Resolução n• 93, de 1 1 de outubro de )976, 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 209.863,30
Obrigações do T escuro. Nacional - OTN, vigente em abriV87, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estdo do
Rio Grande do Sul SA, este na qualidade de agen_te financeiro da Caixa Económica Federal, destinada à execução
de investimentos no si_s_tema viário com· pavimentação e drenagem de águas pluviais em diversas vias. no Município.
Art. 29 Esta resolução entri'em vigoffia data de ~ua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro 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• 143, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar
operação de crédito no valor correspondente em cruzados,a 240.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN.

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Mossoró, EStado do Rio Grande do Norte, 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
Obrigações do Tesouro Nacional - QTN, vigente em março de 1987, junto ao Banco do Nordeste do Brasil SA,
este na qualidade de agente financeiro
<:aixa Económica Federal, destinada à pavimentação, drenagem de vias
urbanas e reconstrução da Praça Cônego Estéiam Dantas, no Município.
Art. 2• Esta resoluçãóentra em Vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 9 de setembro de 1987. - Senador Humberto Lucena, Presidente.
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-N9 139/87, de autoria do Senador Hum~
berto Lucena e _ouj{Qs~S~n~dorelh de hq_m~

son Carneiro, tendo o Sr. Presidente se associado às homenagens prestadas.
- N~ 140/87, de autoria do Senador Carlos
Chiarelli e outros Sen~do~:es. de homenagens
de pesar pelo falecimento do Deputado Alair
Ferreira. Aprovado, após usarem da palavra
os Srs. Carlos Chiarelli, Nelson Carneiro e .Mário Maia, tendo a Presidência se associado às
_hOfTlenãgens prestaqas em nome da mesa:

nagens de pesar pelo falecimento do ex-Se1.2.2- Comunicações da Presidênda
nador Marcos Freire. Aprovado, após usarem
da palavra os Srs. Mauro Beneyjdes, Joãq_Me- _ _ "-- Cçnvoc~ção de_ sessão extraordinária a
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do Dia que designa.
Passarinho, Mário Maia, Mauro Borges e Nel-
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-Do Sr. Senador Mansueto de Lavor, proferido na sessão de 24-6-87
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Ata da 59"' Sessão, em 9 de setembro de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. Humberto Lucena, Lourival
Baptista e Franciso Rollemberg
ÀS I OHORAS, ACHAM.SE PRESE!YTES

OSSRS. SENADORES
Mário Maia -

'

Alulzio Bezerra ~ Nabor Júnior

-Leopoldo Peres- Áureo Mel lo- Odaçtr Soa·
res- Ronaldo Aragão -João Menezes ....:..~mir
Gabtiel-Jarbas Passarinho- Alexandre Costa
- Edíson Lobão -Chagas Rodrigues- VirgBfo
Távora- Cid Sabóia de Carvalho- Mauro Bene·
vides -José Agripitlo- Lavoisier Maia- Marcondes Gadelha- Humberto Lucena- Raimundo Ura - Marco Maciel - Antonio Farias Guilherme Palmeira - Dívaldo Suruagy- Frimcisc:o Rollemberg- Lourival Baptista- Luiz Via-

na --Jutahy Magalhães- Rui Bacelar- Gerson
Camata - Jamíl Haddad - Afonso Arinos Nelson Carneiro - Alfredo Campos - Ronan

Tito -Severo <tomes- Fernando Henrique Cardoso - Mário Covas_- ~aura _Borges - 1rarri

Saraiva -

Irapuan Costa Júnior - Pompeu de
Sousa -. Meira Filho - Louremberg Nunes Rocha -Márcio Lacerda -Mendes Canale - Ra~
chíd Saldal')ha Derzí - Wílson Martins - leite
Chaves - Affonso Camargo - José Rícha Nelson Wedekin- Carlos Chiarelli -José Paulo
Biso!- José Fogaça.

· O SR. PRESIDEI'ITE (Lourival Baptista) -

Este requerimento depende de votação, em cujo
enCafuinhariiento poderão fazer uso da palavra
os Srs. Senadores que o desejarem.
Em votação.

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

O SR. PRESIDEI'ITE (Lourval Baptista) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.

O SR.MAORO BENEVIDES (PMDB- CE.
Para_ encaminhar a votação) - Sr. Presidente,
-Srs. Senadores:
O Pais pranteia, desd~ a ndit~ de ontem, o trágico falecimento do Ministro Marco Freire e de seus
principais assessores _no MIRAD, entre eles o S~
cretárfo-Geral Dirceu Pessoa, o Presidente do IN-

CRA José Eduardo Raduan, o secretário particular, José Teixeira, e o Dr. Amauay Teixeira, amigo pessoal e GOmpanheiro dos mais leais à causa
do nosso Partido, o PDMB.
N'o desastre, perderem, igualmente, a vida o
CQronel~aviador Welington Rezende, o CapitãoO
PRESIDEI'ITE (Lourival Baptista) aviador Jorge Shimomura Júnior e o 39-5argento
A lista de presença acusa o comparecimento de
Mecâncio Carlos Alberto da Silva; que compu56 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
nham a tripulação da aeronave sinistrada - um
declaro aberta a sessão.
.
HS da FAB, destinado ao transporte de autoriSob a proteção de Deus, iniciamos nossos tia~
dades governamentais.
baJhos.
Como homem público, Marco Freire foi uma
O Sr. Primeiro-Secretário procederá à leitura
das maiores expressões de nossa geração, tendo,
de requerimento._
nesta Casa, durante 8 anos, pontificado bn1hante·
É lido o seguinte
mente, pelo seu talento, competência e inexce.·
dível coragem na defesa dos interesses coletivos.
REQUERIMENTO
Nos momentos mais críticos do processo polítiN• 139, de 1987
co-institucional, o ex-Deputado Federal e ex·SeRequeremos, na fonna regimental, as seguintes nador por Pernambuco [oi _dos que ergueram a
homenagens pelo falecimento do ex-Senador voz clamando pela normalidade democrática e
Marcos Freire;
condenando tudo quanto representasse, na époa) inserção em ata de um voto de profundo ca, restrições às liberdades públicas. Como seu.
pesar;
colega, aqui, durante o periodo 1975/1983,-pude
aferir as suas qualidades exponenciais, ajudanb) apresentação de condolências à far1::'a e
do-o, càrno vice-lider, na tarefa de conduzir a banao Estado de Pernambuco;
cada,
para que ela se inserisse, <::orno s_egmento
c) seja observado um minuto de silêilcio em
sua memória.
dos mais destacados, na luta peemedebista emSala das Sessões, 9 de setembro de 1987.- -- Prêéndida, a fim de que alcançássemos o atual
E:stágio·-da transição do autoritarismo para a deHumberto Lucena - Jarbas Passarinho Fernando Henrique Cardoso- Mauro Bene- mocracia plena.
vldea- WDson Martins - Affonso Camargo
Como _c;ljrigente máximo da Caixa Económica
Federal, já na Nova R~públl<::a, teve marcante
- Melra Filho - Francisco Rollemberg Carlos Chiarelll- Rachld Saldanha Derzi- atua_ção, levando aquela secular instituição flflanceira a uma fase de crescente expansão em suas
Pompeu de Souza -- Lourival Baptista José Paulo Biso!- Málio Maia- Lulz VIana ati.vidades estatutárias.
À frente do Ministério da Reforma Agrária, co- DJvaldo Suruagy - Nelson Carneiro meçava a impor-se por seu dinamismo e dedicaGerson Cantata - João Menezes - Ronan
nto.
·
ção a difícil tarefa que lhe fora confiada pelo

SR.

Presidente Josê ·samey, de corrigir gritantes dis·
torções existentes em nossa estiutu_ra fundiária.
No _último sábado, em sua residência, nO lago
Sul, Carolina e Marcos Freire reuniram numeroso
grupo de amigos para. comemorar o natalício do
anfitrão, ocorrido dois dias-arites.
_ Afável, fidalgo, comunicativo, o Ministro acolhia
os seus convidados com reiterados gestos de sim·
patia, tendo para cada um uma palavra de amizade e carinho.
A noticia de seu desaparecimentO CaUsou impacto b:aumafu:an_te em toda opinião pública nacional, que nele via um homem identificado com
os anseios maiores do nos,so povo.
Tributando-lhe esta homenagem, tenho absoluta certeza de que os contemporãneos de Marcos
Freire haverão de considerá-lo um exemplo de
dignidàde, de civismo, de dedicação à comuni..
dade.
Os porvindouros, Srs. Senadores, nele se inspirarão para cumprir bem -os seus déveres p3ra
com a Nação brasileira.

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço
a palavra, para encaminhar a votação,
O SR. PRESIDEI'ITE (Lourival Baptista) -

Concedo a palavra ao nobre Senador João M,enezes, -que falará pela Liderança do Partido da_Frente
Uberal.

O SR. JOÃO MENEZES (PFL-' PA. Como
Uder. Para encaminhar a votação.) - Sf. Presidente, Srs. Senadores:
A Liderança do Partido da Freii.te U~ral, nesta
oporluriidade, manifesta o seu profundo pesar-Pelo- iilesj)era:do aContecimelito que levou à morte
esse gfande brasileiro que foi Mare® Freire e
todos aqueles que o acompanhavam.
Marcos Freiie foi sempre um homerri de-luta.
Nosso Colega na Câmara Federal e na época
de Pedroso Horta, ele também desempenhava
wna função importante, naquela ocasiãO; Era
sempre uma palavra em defesa da p_es~ humana; era sempre um homem em busca- de um
futuro que pudesse trazer à nossa I'iação momentos de paz, tranqüilidade e segurança. - Marcos Freire atravessou momentos difíceis de
sua vida política, desde os primeiros momentos
quando, por circunstâncias imperiosas e_ por detérrilinaçãó, renunciou à Prefeitura para o qual
havia sido eleito na cidade de Olinda no Estado
de Pemambuco,D_epoiS veio para a Câmara Federal e a sua palavra eloqüente, sua inteligência exuberante o credenciaram_ ~orno um dos espíritos
mais lúcidos naquela luta em que o País atravessava. Chegou, afinal, ao Senado à. Çaíxa "Ç:conômkã Federal e ao Ministério da Reform;;,. Agrária.
E, agora, nesses últimos anos de sua vida Marcos
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Freire deixou de ser, um homem verdadeiramente
partidário para ser um homem que desempenha-

va uma função pública, com interesse geral, pro-

curando atender às dificuldades enormes que a
País atravessa neste momento de transição.
Sinto-me deveras em_cx.ionado porque fui convidado por Marcos Freire para acoritJ)anhá-lo a
esta viagem lá no Pará, e como havia chegado
da Sibéria não pude, por essa ou aquela circuns-

tância, acompanhâ-lo. E vejo que Marcos Freire
foi morrer num dos lugares mais ricos deste País,
que é a região do Car_ajás. E foi também tomando
contato com um dos problemas polémicos desta
Nação, referente ao complexo industria] chamado
PACAL, que estava sempre em dificuldades, que
foi com o seu entusiasmo procurar um resu1tado

esperado.

Marcos Freire morréU-eiri~pléh"ã: 8tivlda-de, exercendo uma função com todo patriotismo, e tendo
sempre em mente a procura dos melhores inte·
resses do País.
Quero deixar aqui expressos os nossos senti·
mentos e também os sentimentos do Pará, por
ter lá, nesta hora crucial em que o Brasil perde
Ô seu grande homem, ter recebido em seu seio,
na terra do Carajás, na nOssa terra rica, na nossa
terra portentosa, um homem que era portentoso,
um home que era briJhante:_.Marcos Freire,
O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB - SP. Para encaminhar a votação.)
-Sr. Presidente e Srs. Senadores:

Como Líder do PMDB, como amigo, como
companheiro de Marcos Freire, quero deixar registrada a minha homenagem.
A tragédia ocorre sempre no inesperado. No
exato momento em que Marcos Freire tinria ~en
seguido começar a organizar o seu Ministério;
no exato momento em_ qeu sua palavra de equilí·
brio se somava à palavra daqueles muitos que
desejam terra; no exato momento e:m que e~
mesma palavra começava a ser ouvida por aque·
les que têm dificulctade de entender o processo
de transformação fundiária no Brasil; no exato
momento em que Marcos Freire, na plenitude
de sua maturidade, dava ao Brasil a contribuição
essencial de alguém que entende que é preciso
mudar, que é preciso _avançar, mas que entende,
também, que essa mudança e esse avanço hão
de fazer-se através do convencimento e do d[á]ogo, a tragédia colhe a vida _deste _homem: Perde·
mos um companheiro.
Quantos de nós, ainda sáQado, jc,ntarnos_ CQ!T)
ele. Quantos de nós, desta Casa, ainda nd sábado,
encontramos Marcos e Carolina. felizes, apesar do
intensíssimo trabalho a que Marcos se dedicava
com uma energia redobrada; neste_ exato mo·
mento, surpreende-nos a morte.. Para mifo foi a
morte do amigo, mas não foi só Marcos Freire.
O Presidente do INCRA, _EngeheiroJosé Eduardo Raduan, foi chefe da minha campanha _em
São Paulo. Não fui eu quem o indicou a Marcos
Freire. Estava em Mato Grosso, na cidade de
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Campo Grande, quando recebi telefone de Mar-cos Freire que me pedia dois colaboradores, um
é seu Chefe de Gabinete o ex-Deputado José Gre.. gório, ~o outro, para minha surpresa, era o Engenheiro Raduan.
Pedia a colaboração de Raduan PQrque Marcos
Freire conhecera Raduan, eu nem sabia disso,
e vira nele uma pessoa capaz, organizada, séria,
e com bom diá1ogo com os movimentos sociais.
Radul'ln tinha 34 anos, exercia a função decisiva
no Ministério da Reforma Agrária: presidente do
INCRA. E via-se ali o tino de Marcos Freire, que
foi buscar alguém desconhecido dos meios políticos do Brasil, mas que posso testemunhar, desde
1978, nas diversas campanhas que empreend~
c;ontei com a colaboração de José; Eduardo Ra~
duan. Posso testemunhar que era um homem
também do equilibrio, apesar de jover:n, e ter tido
toda a sua formação na esquerda.
Ohteqt, pela manhã, fui ao Rio de Janeiro com
o Senador José Richa. Fomos à Escola da Aeronáutica fazer uma conferência. Na_ base aérea,
esperando um outro HS, encontrei com Dirceu
Pessoa e com Ivan RibeirQ ..;.... ambos mocrer~rn
no desastre.
_Ivan Ri9eiro, irmão Qq.D~tor 9o PROQ~EN.
César Othero, conheci quando exilaâo, ele-- eu
também, no Chile. Da mesma forma, homem de
equilíbrio, com uma vasta formação na sua· área
de especialidade. Dou este testemunho, e presto
a minha homenagem a esses com quem convivi
por longos anos, mas não quero deixar de dar
uma palavra também de homenagem a todos
aqueles que mOrreram. Pafa começar o Comandante da Aeronáutica, Coronel Rezende, faz pouco
tempO, levoU o Senador Raimundo lJfa e eu à
Paraiba.
Não há outra palavra. a não- ser a que pronun·
ciei; a tragédia. Não cabe especulação, ela ocorre
às vezes; a Nova República está realmente de luto
e, pelo testemunho ·que dei, a respeito de alguns
colaboradores do Ministro Marcos Freire, sentimos o valor da equipe que ele organizou no Ministério, que tipo de gente foi buscar, que perda
imensa para o Brasil! Essa perda, significativa para
a po!Jtlca brasileira, do tribuno brilhante, do üder
de Oposição, do homem conseqUente, do ho·
mem que não esmoreceu com- as derrotas, ao
contrário, que só fizeram amadurecer a personalidade do Ministro Marcos Freire, posso lhes assegurar, para mim, não se compara com a perda
maior, que eu;· coino amigo, sofri ontem; ·que
todos nós sofremos. Perdi três amigos íntimos.
O Brasil perdeu o que havia de melhor, conside·
rando que poderíamos ter a reformá agrária que
precisamos ter, que atenda à necessidade da
transformação, e que nesse atendimento resolva
os p.roblemas, ao invés de criar novos.

e

O Sr. Luiz VIana- Permite V. Ext um aparte?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO--- Ouço o nobre Senador Luiz Viana.

9 Sr. -~12; ~~ - ~~· Senadore~, não precis_O_dizef da emoção com que eu, minha mulher,
m~nh_.a f~mília rece~emos •.. ontem, a trágica notícia, tão inesperada e tão brutal, que nos chegava
quando estávamos jantando. Lembrei-me do passado, daquele convívio que tive aqui nesta -_casa,
quando Presidente, com o eminente representante de P~mambu~o. ~· Ex' chegara-aqui ao meu

lado, com a grande fama -

grande e justa do

homem destemido, do homem de ação, do ho-mem bi-avo, do homem Corajoso. S. Ext como

que voltava a trazer ao Senado aquela figura que
está tão marcada na História do País dos leões
d0 Norte. S. EX' chegOu aqui corilo o Leão do
norte e justificou a sua fama, inclusive pelo seu
físico, pelo belo homem que S. Ex" era, educado.
amável, gentil e a quem as lutas políticas jamais
fiú:rãm com que S. EXI' tivesse uma palavra meus
cortês, mais áspera, menos delicada. S. Ex" realmente era um cavalheiro, como homem perfeito.
Por isso, durante o tempo em que esteve conosco,
nó~ todos passamos não só a admirá-lo, mas
também a querer~lhe bem como a um amigo
dileto e com o qual se podia contar em todas
as circ~tâncias, e essa legenda S. Ex' a c_onserVõU nas vitórias e_- Q que é mais difícU --:-__conservou também na derrOta. A_ derrota, muitas vezes,
revela mais_ uma personalidade do que a vitória.
De forma que acho até_ que, talv~z. o aspecto
ma~ belo, mais forte dã personalidade do nosso
querido e saudosO companheiro revelou-se na
derrota. A derrota o enalteceu, S. EX' ficou maior.
Há aQueles que a_derrota faz desaparecer, Marcos
Freire~ não! Ele subiU,_ passou a ser requestado,
a ser solicitado para Que voltasse a se reintegrar
plenamente no serviço do País, da Nação, no serviço do seu Partido e fofo que fez. E foi fazerido
Isso é que foi encontrar a morte nessa tragédia
que enluta o Pais não somente pela sua morte,
mas também pelos demais companheiros que
o_<':_companh~am n~quela vi~i~ à re_gi§_o de Cara·
jáS~ É Com -v~rçJªdeiiã- emoÇáó que ine asSocio
ao pesar <lqui maifestado, especialmente pelo
ii.oSso Líder, senador Fernando Henrique Cardoso, que, além de perder o companheiro, como
disse, perdeu um amigo. N6s também, Sr. Uder,
perdemos um companheiro e um arotgo: Dele
nos lembraremos sempre com grande saudade
e admiração. __
O SR. FERNAI'IDO HENRIQUE CARDOSO - Obrigado a V. Ex'

O Sr. Leite Chaves um aparte?

V. Ex" me conCede

O SR. FERNAI'IDO HENRIQUE CARDO-

SO - Pois não, Senador Leite Chaves. "

O Sr. Leite Chaves - Senador Fernando
Henrique Cardoso, associo-me a V. Ex? nesta homenagem. Cõnheci o Senador Marcos Freire em
1974 _e _aqui tomamos posse em 1975. Ele exerceu, na campanha de 1974, papel extremamente
importante: foi um catalisador de idéias. Havia
dois pólos no País naquela nossa campanha, em
que insurgiram as dezesseis vitódas que abalaram
o Brasil, de acordo com livro então difundido.
Era Paulo Brossard no Rio Grande do Sul, que
influenciou muito a nossa acampanha, e o Marcos
Freire em Pernambuco. Ele foi uma fábrica de
idéias. Como se sabe, Marcos Freire era professor
de Direito Constitucional. Todo o seu conhecimento mais expressivo girava em tomO do Dreito
Constitucional, Não tinha maior predileção pelos
outro_s _r_amos do Direito, sobretudo a legislaçã-o
ordinária. Todo esse conhecimento jogava em
defesa da liberdade, a liberdade lírica, a liberdade
formal. O Marcos- se indignava com qualquer
afronta que se fizesse à liberdade. Os seus discwsos nesta CaSa alcãil.çavam o máximo.-~uan~o.
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versavam temas da liberdade. Exerceu papel imK
portante na luta pela abertura. E ele, como dizia
freqüentemefi.te em entrevistas e no próprio SenaK

do, não se conflitava com as pessoas, embora
fervorosamente se apegasse àq\Jel8s Idéias; dizia

sempre que a diferença dele com os outros era
no campo das idéias e não das pessoas. Tanto
é que foi muito ofencl.ido, muito insultado, teve
uma vida pública mesmo trágica, mas jamais to-

mei conhecimento de alguma amargura a respeito de alguém. Dou um testemunho a esta Casa:
logo ·depoís das eleições, antes m_esmo de ele
pensar em Caixa Econõmica pleiteava o Ministério

da Reforma Agrária e mantendo interesse em ocupá-lo. E eu atê dizia: Marcos, você a~ que seria
para você a melhor alternativa, sobretudo, quando
pelas suas lutas você é um dos que mais Se eXpuseram nessa posição ideológica? Não s~ria um
percalço para você? Mas ele confiava todo int~
resse. Depois foi para a Caixa Económica onde
teve uma atuação exemplar. Era um homem honrado, dos mais honrados que pôde haver no Pais;
honestíssimo com a coisa pública. Deixou a Caixa
Económica, que era um poderio financeiro para
exercer aqw1o que parecia ser a sua última missão
no cumprimento da qual veio a falecer em circunstâncias que espero sejam explicadas. Eu, em-bora seja piloto modesto, não tenho -conhecimento de que esses aviões venham a explo_dir ~~Síin
facilmente sem uma causa maior. Então, espero
que a pericia venha explicar, realmente,_ a Causa
explosão do avião. Associç-me a y. Ex" no pesar
pelo falecimento dos outros que,- íriclusíve, erarri
seus amigos e homens que estavam servindo ao
País numa das áreas mais dificeis que é a reforam
agrária, ponto crucial na administração brasileira.
Estamos fazendo a constihlição e se não resolvermos o problema da terra, não teremos feito nada
peJo Brasil.

O SR. FERNAriDO HENRIQOE CARDOSO - Agradeço a V. Ex'
Concedo aparte ao nobre Senador Pompeu de

Sousa.
OSr.PompeudeSousa-Agradeçoprofun·
damente a V, Br, meu caro Ud~r Fernando Henrique Cardoso~ e falo sobre o profundo abalo emc:r
cional que a morte do Ministro Marcos Frejre_ me_
causou. Estava eu em Um jantar en:t hornen-ageiri
aos nossos colegas da Comissão de Leis do Senado da Franç:a. que corresponde à Comissão de
Constituição e Justiça do n9sso Sen,ado, guand9
a notícia nos colheu de repente. Justamente duas
noites antes jantei com o Ministro Marcos Freire
celebrando o seu aniversário. A brutalidade da
notícia abalou profundamente o coração "do aJ-rii~
go. Mas, ao lado desse abalo, quero testemunhar
muito, quero mencionar nesta Casa da Federação
· brasileira, o Senado da República, o_ abalo que
essa noticia deve causar a_9 Pãís _pçrque; ·a<:iina
de tudo, Marcos Freire era a vocaÇão-do- hOinem
público, a vocação da coisa pública, __a vocação
da causa pública. Em toda a parte oftde" exerceu
essa vocação deixou uma marca inapagável. Neste Senado da República, caro LidEir Fernando
Henrique Cardoso, escreveu páginas memoráveis
que ficarão permanentemente nos Anais. Marcos
Freire nunca teve outra preocupação na vida senão a causa que defendeu durante os 56 anos
de sua existência. Foi um combatente da Jlberda·
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de, da demo.cracia e da justiça social. Caiu em
pleno campo de batalha, na batalha pela refonna
agrária, na batalha pelo resgate dos injustiçados
do campo,- dos lavradores sem te_rra, dos párias
das terras bràsileiras entregues, até hoje, através
de latifundiários, a um regime de sesmaria. Sr.
Presidente, é preciso que este País resgate o homem do campo da injustiça de quase 5 séculos
-de 487 anos - com que é explorado e oprimido. Pária do" campo e pária da vtda, oprimido
e sufocado pelos_ donos do campo e donos da
vida. be uma maneira muito dramática, muito
simbólica, muito emociOriSnte e muito edificante,
Mafcqs Freire morrelJ no próprio campo geográfico da campanha no piOprio campo geográfico
dessa luta, em que os donos da terra e os donos
da vida não sacrificam apenas os párias explc:r
rados pcir eles, mas sacrificam aqueles que são
solidários com os homens sem terra, com·as mulheres sem tt;:rra, com as 'Crianças sem terra. Nesse
mesmo campo, ond~ tantoS batalhadores foram
assassinados, onde o Padre Josino foi assassinado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, morre Mar~
cos Freire, na mesma luta, na luta para fazer deste
Pais digno dos brasileiros, um país que precisa
reformular as suas estruturas, para que sejamos
realmente dignos de nós mesmos, dignos da nos~
sa hist6r!?~-. ,di~os do destino de um povo livre,
soberano e fraterno. É com profunda emoção
que- digo estas pãlavras porque vEti"o um comba·
terite, com quem lutei lado a lado contra a ditadura
que infelicitou e envergonhou este País durante
20 anos e 1 ~ meses, morrer por outra luta, que
é a luta pela restauração da igualdade social, pela
redenção do homem do campo, pela redenção
do homem br"asil"eirÕ cOntra os exploradores deste
Pals e dos oprimidos.
O Sr. Aluizlo BezerTa nobre Líder?

Permite um aparte,

O SR. FERNAI'!DO HEI'IRIQOE CARDO-

so·.:......:. Pois não, nobre Senador Aluízio Bezerra.

O SR- AUiizlO BEZERRA - Nobre Uder
Ferrtarido Henrique CardosO; a{i!ilas cinco dias
nos- separam de um recepção que dava em sua
residência o Ministro Marcos Freire. E mesmo
no momento de seu 8niversário~ transformava
sempre num· ato cívico, num ato de construção
PólítiCa do momento que hoje estamos vivendo.
~companhei .com muita admiração a trajetória
política de Marcos Freire, quando surgia como
um dos aS"tros riO -firmamento político nacional.
Naquela época, quando muitos calavam, era a
vqZ qúé niãiS se ouvia nest~ Pais pregando a liberdade, pregando a democracia. Na luta contra a
ditadura, tanto na Câmár<r"cbmo aqui, no Senado,
utilizou os seus esPaçOs e se ProJetou como figura
nacional! como um dos- maiores quadros do nosso pã.rtido, o PMDB, nuina luta firme como fiel
intérprete do sentimento, da vonta9-~. das aspiraÇões--do povo brasileiro na busca de construir
uma·sodedade_justa, com liberdade. Não por;!eríamos deixar pasSar -este momento Sem tender uma
homenagem a ~sta figura extraordinária desse
hordestio que em pouco Se trarisfõiTnou êm um
pOlítico de projeção nacional. E num dos momentos mais difíceiS, que fot O seu g-esto ao renunciar
ao -mandato da Pr~reitura para o qua1 foi eleito
logo após a cassação do \!ice-Prefeito, bem carac_terizou a sua c:_or'agetn cívica. Com aquele ato
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dava uma demonstração das mats pujantes, do
seLi"desinteresse pela causa material, tranfounan~"
do esse gesto político em favor da liberdade e
contra a opressão que toda Nação era súbmetid~
àquela época. Sr. Presidente, analisamos o problema sob dois aspectos. Marcos Freire hoje é lembrado com orgu]ho para todos nós do nosso Partido e pelos brasileiros porque nos momentos
mais difíceis em que a Nação exigia, homens com
determinação, com coragem para defender a democracia diante da opressão e do autoritaris!po,
esteve presente Ma«:os Freire na tribuna do_ple:ná-.
rio desta Casa, como na Câtttara dos Deputados,
como em todos os lugares deSte Pais onde foi
c:onvidado, onde era exigida a sua presença. E
hoje é parte desse avanço políticO que se dá em
todo o País, em que a Nação brasileira está: envolvida na reconstrução nacional. E o momento-que
vive hoje a f'!?Jç:ão brasileira é parte da luta de
Marcos Freíre, é parte da l~ de todos esses de·
mocratas que não se intimidaram em nenhum
momento e que procuraram ser fiéis intérpretes
dos sentimentos e das aspirações do povo brasi-_
(eira. Vivemos um momento em que Marc_os Freire sai da vida para a História e deixa para n6s
um exemplo dos mais brilhantes nessas -etapas,
nessas três décadas, poderiamos dizer, mas sobretudo nos últimos 20 anos em qüe mais_ se
exiglu daS -grandes lideranças do povo bras.il~iro,
um ~emplo extraordiriário de dignidade, de coragem cívica. E é _esse _exemplo que nós toniari105
para dar corltinuidade luta do processo político
te, Sr. Presidente, ho exato momento _em _que S.
EX assUrnla, por uma coiilcidência histórica, a
Pasta mais polêmica do Cioveino José -sam~y
que é, nesta Ass.embléia Nacional Constituinte,
o Ministério da Re_{omta Agrárl~, um dos _problemas-mais polêmk:os que vivemos hoje dedicartdo-se integralmente a ess~ problema sério, através da luta pela reforma agrária, que procuramos
incorporar no processo produtivo brasileiro, já
com mais d~ quarenta milhões de desempregados, a sua sensibilidad~ política para construir
a democracia com justiça ~ocial é o grande exem~ .
plo que tomamos do grande líder. E queremoS,
Sr. President~;;_ registrar, na palavra daqueles que
semprê disseram que há homens que não mor~
rem nunca; morrem fisicamente mas, por seu
exemplo de luta, seu compoitame~to. estãó sempre Vivos, que Marcos Freire_ estará __sempfe- Vivo
na conSciênsia d9 _povo brasil_eiro,_ especialme~~e
na consdênda dOS quadros 4Q nossq Paftidq,
o PMDB, um instrumento histórico que teve em
Marcos Freire Ull'i exemplo da maior altivez., da
maior coragem dvica, que nunca se iritímidou
diante de nenhuma das afrontas à democracia
e à liberdade Praticadas pelo a~to~itafisnio:E estâ
Tribuna, esta Casa, os Anais esf.ijo ai para registrar.
ReOOrdarrioS coin orgulho,_ nesta sessão em que
faierrios referência e homenageamos a pessoa
extraordinária que é Marcos Freire, que ele conti~
nua a se_r, parã nós, um exemplo de luta, de combatividade, -para constru1rmos o que resta a consttilir, que é muita coisa no _momento que \'ívemos
atualmente. Que o nosso Partido siga o exemplo
de JV\arC:cis Ffe:ir~~ esse intrépidO combatente, que
riOS'- momentos- mais difíceis de_u exemplo de
grande coragem. Este momento que vivemos na
Assembléia Nacional Constituinte exige de nós
aindã. mais redobrado entusiasmo e redobrada
firmeza para venCermos p reac.ionaJ"!~rno da r"efor~

a

!840

Quinta-feira I O

ma agrária existente em maioria neste plenário,
para podermos realizar o que o povo brasileiro
espera; para que esse problema da reforma agrária seja resoMdo ao nível das aspirações do povo

brasileiro, ao n[vel daqueles que querem realmente enfrentar o problema. E o seu exemplo, a sua
vida, há de ser em cada um de nós, do nosso

Partido, em cada um daqueles que estão conscientemente preparados para dar continuidade a
essa luta, o exemplo do homem firme e dedicado
que em nenhum momento se dobrou diante das
questões que confrantavam a luta pela justiça e
pela liberdade, diante do autoritarismo, diante dos

privilégios. Aqui concluo o meu aparte ao nobre

üder, nesta modesta homenagem, mas que é
a expressão sincera da consciência de um companheiro de Partido, de um compatriota deste gran-

de Uder, que sai da vida para a História.
O SR. FERNANDO HENRIQ{JE CARDO·
80 -Agradeço a V. Ex"
O Sr. Rahnundo Ura- V. Ex• me concede
um aparte?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·

80 - Ouço V. Ex' -

O Sr. Raimundo Ura- Meu caro Líder Fernando Henrique Cardoso, a Paraíba também está
de lUto, porque Marcos Freire, desde a sua campanha: para Senador, quando lançou o slogan "Sem
medo e sem ódio", esse slogan espalhou-se por
todo o território paraibano e, -como um fato inédito, naquela época, muitos dos paraibanos votaram em Marcos Freire para Senãdor. A forma
como ele se dirigia aos seus conterrâneos pernambucanos e o seu slogan representavam exatamente o tipo de personalidade e o tipo de homem que S. EX' era e que o_ Brasil todo passou
a conhecer. Sem medo, era exatamente aquele
homem bravo e destemido, que não tinha medo
de nada para defender os seus princípios e as
suas convicções. Sem ódio, era aquele homem,
apesar de forte, afável, generosO, que sempre se
diri~1a aos seus _amigos e aos seus desafetos de
uma forma até carinhosa, que denotava exata·
mente um homem extremamente educado e fino
no trato, o que fazia com que todas as pessoas
o respeitassem, porque Marcos Freire não levava
e não carregava ódio de ninguém. Estivemos, no
últi!'flO sábado, em sua residênda, confraternizando-nos com Marcos Freire, com Dona Caro~na
e cOm seus amigos. E ·aquela festa, meu caro
Uder, ficou nas nossas mentes como uma despedida, uma despedida daquele amigo fraterno, tão
afável, mas lutador e trabalhador, aquele homem
que honrava todos os cargos públicos por que
~sou e que, sem dúvida, estava desempenhando um grande papel no Ministério mais difícil desta República, que, a exemplo da sua própria equipe, iria ter um resultado altamente positivo para
a sociedade brasileira. Deixo, aqui, a minha solida·
riedade ao meu üder, e esta homenagem ao nosso companheiro, ao nosso correligionário, ao
grande brasileiro Marcos Freire.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARJ>O.
SQ -Agradeço a V. Ext, nobre Senador Raimundo Ura, e concedo um aparte ao nobre Senador
Ronan Tito.

O Sr. Ronan Tito - Nobre Uder, Sr. Presidente, muitas pessoas estranharam, no sepulta-
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menta de Tancredo Neves, a atitude do PresJdente
do PMDB, Ulysses Guimarães. Naquele momento
quando todos esperavam que Ulysses Guimarães
iria falar das virtudes excelsas de Tancredo Neves,
S. Ex' fez um apelo à população e também ao
Vice-Pregjdente sobre o que significava a vida de
Tancredo Neves e a sua morte naquele momento.
E o Presidente do meu Partido falou principalmente dos problemas que devíamos enfrentar.
Agora, com a morte de Marcos Freire, começo
a pensar nos problemas políticos que estamos
viveildo. Plantão, num dos episódios extraordinários, o episódio das cavernas, em que analisa
a projeção da sombra e as pessoas enxergando
e, ao mesmo tempo, interpretando a sua sombra
como que fala da análise que fazemos de nossa
vida e da vida dos outros. Mais tarde, vem Marcos
Freire e fala da projeção da sombra que fazemos
com nossa imagem, com nossa caminhada durante a vida e que tipo de sombra projetamos.
Gostaria de dar um testemuno, Sr. Pregjdente e
caro Uder, dessa sombra, dessa projeçâo que
a figura de Marcos Freire teve na minha vida.
Era o ano de 1968 e, confesso; que em 64 eu
estava do lado dos militares e achava que o Brasil
precisava afastar João Goulart, predsava implan·
tar um regime de moralidade. Comecei a me assustar com a prorrogação do mandato de Castello
Branco, com o Al-1, com o Al-2. Mas o Al-5 foí
como um tiro num quarto- escuro e que fez acordar a todos. Aqueles que acompanhavam, com
certo interesse, o movimento militar de 64. Marcos
Freire não teve_dúvida. Eleito Prefeito da Cidade
de Olinda, aquele jovem, naquele momento, deveria ter sonhos para concretizar à frente da Prefei·
tura. E quando viu cassado e seu Vice-Prefeito,
com o seu coração generoso e a sua mente aberta
para a História, sem dúvida nenhwna optou pór
um gesto de grande generosidade. Abriu mão
daquele mandato que pleiteava com tanto esfor-ço, com tanta luta para, naquele momento, registrar um protesto diante daquele fato. Repercutiu
na minha ddade, lá no interior. Interessante que
eu era paraninfo de uma turma de comércio e
vínhamos discutindo os descaminhos que estava
tomando o movimento. Quando eu estava na mesa, com o discurso preparado no bolso, veio, en~
tão, um recado de um amigo da platéia dizendo:
- Você tinha razão. Sauiu o golpe dentro do
golpe, saiu o AI-5. É proibido isso e isso. Então,
naquele momento, foi_como se _eu hotNesse acordado, como Marcos Freire. Ele, talvez, com um
pouco mais de luddez politica, já havia acordado
antes. Mas, poucos dias depois, tive a reafirmação
de que meu- ato de protesto tinha sido_ correto,
porque Marcos Freire, naquele mesmo dia, lá do
Nordeste, gritara para todo o Brasil: "Não podemos pactuar com Isso." A sua luta não parou
aí. Muitos pensavam que aquilo fosse o fim de
uma carreira promossora. Ele se elegeu Deputado
com a maior votação de Pernambuco àquele tempo. Depois velo 74. Quando todos pensavam que
ele iria _repetir o mandato prindpalmente o Grupo
dos Autênticos, ele sai para. uma nova "aventura",
e se candidata ao Senado Federal, com um slogan, já mencionado pelo Senador Raimundao
Ura: "Sem medo e sem ódto." Aqu~o nós acompnhávamos no Brasil inteiro. Lá no interior de Minas
Gerais, acompnhávamos e torcíamos pela eleição. Confess.o que torcia pela eleição do meu
Senador em Minas Gerais, mas também, no rádio,
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eu ficava ouvindo e torcendo pela eleição de Marcos Freire. Marcos Freire deixou uma sombra,
um exemplo. Ele projetou essa sombra de coerência, de luta, _de nãcresmorecimento, de nos momentos em que é muito mais fádl e mais cômodo
ficar ao lado dos poderosos e tentar tampar o
que existe atrás do Poder, com algumas frases
já muitas conhecidas, como aqui posso fazer uma
luta melhor e mais eficiente, Marcos Freire nunca
se permitiu esse tipo de posição. Não teve posição
dúbia. Sofreu, sofreu infâmias, calúnias, como todos os homens públicos, de resto, coerentes, sofrem. E agora, nesse último desafio, que era assumir o Ministério da Reforma Agrária, como ele
ia bem no seu Ministério. Posso dar diversos casos, como testemunha, de disputas de terra lá
em Minas Gerais e ele com serenidade, sem se
promover pessoalmente, mas com atitude firme,
determianda. Ontem, caro Uder, recebi um telefonema do advogado do Incra dizendo:_ ''Senador,
o Ministro não está, mas tenho certeza de que
a primeira pessoa que ele iria comunicar seria
V. .Ex' sobre o mandado de segurança que foi
julgado. _Ganhamos". E quando ele_ disse ganhamos, ele estava dizendo que os trabalhadores rurais Já de Iturama, no interior do meu Estado,
haviam ganho o direito, já anteriormente líquido
e certo de entrar na terra que já era de propriedade
'do Incra, irrigar a terra com o suor do seu rosto
para produzir alimentos para si e para os seus
e também para um pouco da coletividade. Twe
com Marcos Freire laços de amizade e de confraternização. Vlsitei-o em Pernambuco, muitas vezes fui beber na sua experiência ainda juvenil,
mas confirmada pelos acertos da sua vida pública,
os ensinamentos da minha _caminhada tão titu·
beante nessa minha tentativa de me afirmar na
vida política. Tenho pesar pela perda do amigo,
mas sinto muito mais pela perda do grande homem público. Espero que com ele e com os com·
panheiro_s da reforma agrária, neste momento de
passagem, neste momento que para nós os CJis...
tã_os._significa a Páscoa, seja também um mo·
mento da Páscoa para a Reforma Agrária, de robustecimento da Reforma Agrária. Toda Páscoa,
caro Uder, é dolorida, é difícil. Esta. para nós,
não é menos. Nós, a partir de agora, somos adeptos dessa reforma, porque achamos que ela vai
começar a rearranjar a situação sócio-económica
brasileira. Que nós nos robusteçamos da nossa
convicção e partamos para a luta, animados pelo
exemplo de Marcos Freire, não s6 no front aqui
no Senado, não só com aquele grito de liberdade
qu~ ele deu em Olinda. mas, principalmente, na
luta pela reforma agrária, do Ministro, .do presi·
dente do Incra, de todos eles não seja em vão.
Multo obrigado.
O SR. FERNAl'IDO HENRIQUE CARDO·

80 - Agritdeço ao nobre Senador Ronãn Tito
o aparte.
osr.-Dhiaido SuiUagy.....: V.~ me-permite
um aparte?
--

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·

SO- Com a palavra o Senador Divaldo Suruagy.
O SI'. Dlvaldo Suruagy- Senador Fernando
Henrique, conheci Marcos Freire ainda Prefeito
da Cidade de Olinda. O nosso convMo estreitou-s_e__ e se transformou em amizade ao longo
da nossa vida pública: Deputado Federal, Senador
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da República, Presiqente da Caixa Econômlc:a Federal e Ministro de Estado. Ao longo de sua carreira ele dignificou todos esses atributos que os

diversos oradores, que vêm aparteando V. EX'
exaltaram com tanta eloqüência e com tanta felicidade. Acrescentaria aos argumentos aqui já expostos aquilo que na minha opinião era muito

forte na personalida9e de Marcos Freire. Era o
seu poder de comunicação, era a s~a capacidade
de diâio-go. A capacidade de diálogo de Marcos
Freire como que- -exaltava a atividade maior do
homem político, porque politica é, acima de tudo,
diálogo, e Marcos Freire eyoübe dialogar oo~ .os
mais diversos segmentos da sociedade brasile~ra.
Diálogo é a grande separação, é a grande diferença entre a homem e o animal irradonai, e
é de diálogo que este País está a precisar neste
momento. É de homens como Marcos Freire,
que sempre colocou o diálogo acima das ques. tiúnculas partidárias, que sempre teve a preocupação de buscar o melhor caminho para uma
sociedade heterogênea e conflitante de um país
que luta para transpor a barreira do subdesenvolvimento. É por isto que Marcos Freire foi um
político maior, é por isto que todo o Brasü chora
a morte de Marcos Freire. Marcos Freire foi wn
exemplo para todos nós, foi um exemplo para
a classe política, foi uin exemplo para a sociedade
brasileira, que tanto precisa de diálogo e não de
conflitos. E neste instante que gostaria de dar
o roeu depoimento, exaltando a figura de Marcos
Freire, exaltando as virtudes que V. EX' traça, V.
EX que também é um modelo para todos nós.
Marcos Freire foi um político maior.
O SR. FERNANDO IIENRJQOE CARDO·
80-Muito Obrigado, Senador Divaldo Surua,gy.

O Sr. Antonio Farias - Permite-me V. Ext

um aparte?

O SR. FERNANDO IIENRJQOE CARDO·

80- Concedo o aparte a V. EX'.
O Sr. Antonio Farias - Prezado Uder Fernando Henrique Cardoso, chegando agora de Pernambuco, devo dizer a este Plenário que o nosso
Estado, o de Marcos Freire e o meu, está de luto
por esse trágico acontecimento. Marcos Freire,
que dedicou a maior parte de sua vida à cátedra
universitária e à atividade pública e política. Prefeito de Olinda, em 1968, renunciou ao seu man·
dato para não se submeter ao arbítrio existente
naquela época. Elegeu-se Deputado Federal, em
1970, com a malar votação que o Estado já viu,
naquela oportunidade. Depois de uma eleição
memorável, em 1974, quando todos os prognós·
ticos contt_aria'l@m a sua vitória, elegeu~se Sena·
dor da República e esteve nesta C~sa durante
oito anos representando P~mambuco, e a sua
atividade públi~ continuou. Foi Presidente da
Caixa Econômica Federal e, agora, como Ministro
do polêmico Ministério da RefonnaAgrária, estava
procurando desenvolver um programa_ de governo, naquela Pasta, que pudesse, realmente, atender às aspirações da cl~ trabalhad9ra Nral e
do povo brasileiro. Fui! em detenninada época,
adversário político do Senador, do .Ministro Marcos Freire, mas todos nós_ ret:onhecerno~. todo~
nós pemambucanos, o grande homeni que foi
Marcos Freire, a sua fidalguia, o seu caráter, mas,
sobretudo, a sua altivez. Nunca se curvou e a
sua carreira pública e política foi um exemplo
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para Pernambuco. Quero também, em nome do
Partido Municipalista Brasileiro, que represento
nesta CaSa; me associar ao pesai' da sua família,
do Estado de Pernambuco, e do povo brasileiro.
MuitO obrigado.
O SR.- FEJiNANDó~ffi!rlíUQ(ffi CAJID0.
80 _:.-Sr. Presidente, Srs. SeruidOres; éu)á estava
enc:errando a ffiinha maitifesfu.ção de pesar, quando a demonstração que aqui acabamos de ter,
aumenta o meu sentimento e a minha_ emoção.
Demonstração de quase todos os Senadores, e
sei que, se todos pudessem, terí~ manifestado
o mesmo sentimento, porque Marcos Freire é
desses políticos que ultrapassam-~ fronteir~ ~
Partido, e que, quando dele se fala, a bravura,
que lhe foi própria, a frase famosa aqui repetida
"sem ódio e sem medo", não impede que, ao
mes!no tempo.v~
"político o homem, o
hQmem que foi do diálogo, o homem que foi
da consid~ração devida, o homem que, mesmo
na perseguição, soube distingUir o joio do trigo,
e que nunca _guardou r_essentimentos, porque sabia _que com_ ressentimento não se faz nem a
política, nem o bem do povo.

se- a no

O Sr. Lourival Baptista um aparte?

Permite V. Ex1'

O SR. FERl'IAI'IDO IIENRJQOE CARDO·

80 ~Pois .não.
O Sr. Lourlval Baptista- Bem disse V.

EX'

que o pesar e o sentimento de tristeza _se ,apoderam de todos nesta Casa. É uma verdade. O trágico desaparecimento de Marcos Freire enche nossos corações de; tristeza. Empora pertencêssemos
a Partidos diferentes, em Marcos -Freire fiZ um
amigo durante os oito anos que convivemos nesta
Casa, alicerçada à época em que participávamos
da Mesa do Senado. Depois, esta amizade aumentou, quando Marcos Fte_ire, sendo Presidente da
Caixa Ecoriômica, um filho meu foi diretor, dele
recebendo todo o apoio. A trª-gica n()tícia do desastre que o vitimou nos comoveu profundamente. Pernambuco, Sergipe, o Nordeste e todo o
Brasil lamentam o desaparecimento desse grande
brasüeiro que foi o Ministro Marcos _Freire.
AsSocio-me, destarte, às manifestações de pesai- de V. Ex' através do seu pronunciamento.
O Sr. Carlos Chlarelll- Permite V. Ex' um
aparte?

O SR. FERNANDO HENRJQOE CARDO·

SO -Agradeço ao nob:re Senador_L.ouriv~_f3ap
tista o aparte.
. Conéedo o aparte ao nobre_ líder do PFL, Senador cano-s Chit~n;:_Ui.

O Sr. Carlos ChlareiU -Sr. Presidente, ilustre
Senador Fernando Henrique Cardoso, sem disc::ursó paralelo, porque o discurso é de V. EJc1',
e ó é de forma tão pertinente, tão emocionada
e, ao mesmo tempo, tão equilibrada, que apenas
gostaria de me associar a esse gesto coletivo de
resPeito ·e homenagem à figura do homem púbU·
co·_e do cidadão Marcos Freire. Ele, que sempre
foi professor e parlamentar, ainda que não estivesse com mandato em vigência, ele que sempre
foi político e morreu como tal. Ele que teve wna
trajé:t6ria" 6nne e obsti"ªcla, mas, acima de tudo,
pelo que posso depreender do ac:ompailhamento
de sua vida, foi um exemplo de frrmeza mas,
ao mesmo tempo, de moderação, de transigência
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dé diálogo, de determinação. Foi, acima de tudo,
um homem que cOnheceu, como todo político~
vitórias e derrotas, que teve horas de afinnações
e renúncias, que teve exaltações e foi caluniado,
enfim, a biografia rica e fecunda do politico atuan·
~·- E aCima de tud9 este ho!ll~_!n que foi dign_9,
correto e que morreu na eXata dimensão d6-cUm._
primento do deve(~ [)eys queira que tudo tenhã.
Sido um fato natural, circllfLSI:!jncia absolut<m'l_ente
irldépendetite de_ vontades estranhas. E que possamos reverend_ar a sua vida, tê-la como exemplo
de probidade. dignidade e exaltar na sua ijgura
a do político digno, do administrador correto e
do homem de caráter e de diálogo.
-·
, __
- o SR. FERl'IAI'IDO HENRJQ(JE CARDO·
50- MUito obdgado a V. Ex'
O Sr. Chagas Rodrigues -Permite V. Ex'
um aparte?
O. SR. FERNANoO IIENRJQ()E CARDO·

SO- Nobre Senador Chagas Rodrigues escuto
com prazer.

·O Sr. CbagasRodrlgues-Nobre UderFer·
nando Henrique CãrdOSo, V. Ex1' faJarido-traduz,
estou certo, não apenas o sentimento de todos
nós,. da Bancada do PMDB, mas o sentimento
do senado e da Nação inteira. Não uve a honra
de ser _colega do _nosso Ministro falecit;io, nem
na Cântara ·c:Jos Deputados, onde estive 4e 1951
até 1969, nerrra(lui itq Senado. EntretantQ_! ac9nl·
panhei a ativldade de Marcos Freire corriO tOdos
os brasileiroS,. E nesta hora quero dizer, que todo
o povo do Pia.uf comunga do sentimentO de tristeZa e de pesar, sentimento que invade toda a alma
micional E aqui rendo, também ~ f!linhas homenagens a um homem que foi ideãlista, que foi
patriota, que foi demoCrata. que foi honrado e
que tudo fez pela restauração da democracia e
pelo aprimoramento das instituições públicas em
nosso_ País.
O SR. FERNANDO HENRJQOE CARDO·
.-SO -Agradeço a V. Ex.t

Q Sr. Nabor Júnior - Peimite V:. Ex'

uin

aparte?
O SR. FERNANCO IIENRJQOE CARDO.

. SO- Concedo o aparte ao nobre Senador Nabor
Júnior.

O Sr. Nabor Júnior- Senador Fernando
Henrique Card0$0, em meu nome pessoal, em
nome do povo do Acre que aqui represento, quero
assOCíai~ffieà estas]Ustas homenagens que estão
sendo tributadas à rl)em6rla do grande "homem
público que foi o senador e Ministro Marcos fr~i
re. Convivi no Congresso Nacional com Marcos
Freire, quando S. Ex.' exeicia ·o sW- inaltdato de
Senador Pelo Estado de Pernambuco e pude
acompanhar sua trajet6ria de homem voltado para os relevantes interesse~_de nosso Paí~ e, principalmente, do seu querido Estado- de_ Perriãmbuco,
que representou na Câmara dos DeVu:tados e nesta Casã com tanta Cll_tivez e indeperydência. Portan~
to, quero deixar registra_do -neste brilhante diS~
curso que
~-está proferindo -,
nome
de nossa B.;mcada, a nossa l]omen~gem, a nossa
saudade do grande homem _pÇJblico que foi Marcos Freire:- -

v.

em-

O Sr. Alfonso Arlnos- Permite V. EX' um
aparte?
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O SR- FERI'!ANDO HENRIQOE CARDOSO -Agradeço .ao ilustre Senador Nabor Júnior

e _concedo o aparte ao nobre Senador Afonso
Arinos.

O Sr. Affonso Arlnos -Senador, quero, em
primeiro lugar, acentuar que o Líder Carlos Chiarelli falou em nome do nosso Partido, o PFL. Como sempre, S. Ex' se exprimiu representando a

tota1idade do Partido. Gostaria apenas de juntar
algumas reflexões de ordem pessoal no que tange

à impressão que me causou a morte de Marcos
Freire. Estava eu, ontem, em companhia de mi·
nha esposa, assistindo a um programa de TV,
quando nos assaltou aquela notícia brutal e ainda
não confirmada. Desde então, venho pensando
neste mistério que é a vida incompleta de um
grande homem. Estive me lembrando, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que, talvez, a figura mais
simbólica deste drama de uma vida não completada seja uma das reminiscências mais conhecidas e mais extraordinárias da arte plástica clássica da estatuária grega que se vê no Museu do
Louvre, em Paris, na estátua extraordinária da Vitória de Samothrace. ~='..sta vitória rePresenta, não
por intenção do seu escultor, mas pelos azares
da História, uma estátua decepada. que conseiVa
aquele frêmito das asas que se levantam e decapitada do seu corpo. Esse contraste entre o poder
da vitória na vida e o imprevisto da supressão
ou do brutal interrompimento desta vitória pela
morte dá a essa estátua da Vitória de Samothrace
o simbolismo que tem acompanhado séculos na
sua admiração: é o alceamento, o levantamento,
o desprendimento da terra daquela figura que
ao mesmo tempo não pode prosseguir na sua
ascensão. Esta foi a idéia que me ocorreu desde
muito menino. Aqui ocorre-me comunicar o que
breve será informado oficia1mente: a presença de
alguns senadores franceses neste recinto. Creio
que S. Ex"' devem ser contempladores quase que
diários ou semanais, no Museu do Louvre, daquela figura que aqui estava querendo relembrar. A
vida de Marcos Freire foi uma vitória interrompida,
mas isso se diminui_ a sua blograf~a, exaha e_ aumenta a sua passagem pela nossa geração. Estou
convencido de que esse sfmbolo daquele membro da jovem geração política do Brasil -jovem
a meu juízo, jovem pela minha experiência, porque ele tinha idade dos meus filho~ - vejo de
repente suprimido pelo golpe do destino. Quero
lembrar que a sua biografia vai ficar sempre com
sta marca indelével: a suspensão de um vôo de
urna grande vida em função da intervenção de
um fato incompreensível. Oxalá, seja incompreensível! Muito obrigado a V. Ex'-.
O SR- FERI'!ANDO HENRIQOE CARDOSO- Sou eu quem agradece a V. Ex', Senador
Affonso Arinos, o seu aparte.

Sr. Presidente, Srs-. Senadores, teria muito pouco a acrescentar, espedaJmente agora quando
~avia com~ado dizendo que a palavra que podena caractenzar o que sucedeu era a tragédia. V.
~. nobre Senador Affonso Arinos, complementa
a mesma idéia de uma maneira mais expressiva
ao lembrar a Vrtória de Samothrace e, efetivamente, assim o foi: no exato momento em _que
Mar:os Freire alç~ vôo na reforma agrária, a
fataltdade, repito, destrói essa esperança para todos nós.
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Disse aqui o nobre Senador Ronan Tito que
-quero aqui reafirmar, assim como estamos
todos enfatizando o que foi Marcos Freire como
pessoa - é nosso- dever -agora a fidelidade às
idéias politicas _que Marcos Freire sempre defendeu. É nosso dever agora, especlalmente corno
Constituintes, tomar letra da Constituição aquilo
que S. Ex'- pregou na fase final de sua vida. Pude
com S. Ex' converSar sobre o modo pelo qual
poderíamos prosseguir com a reforma agrária e
mais ainda, Marcos Freire deixou um testemunho,
porque escreveu o que pensava sobre essa ma~

tétfa.
k encerrar minhas palavras, reafirmo, portan·
to, não apenas o nosso sentimento, que foi cole·
tivo, foi de todos, é de todos, nesta manhã de
pesar e profundo pesar, ao abraçar com ternura
Carolina, sua esposa; quero dizer que presto a
minha homenagem ao amigo Marcos Freire, mas
não posso esque_cer todos que ali morreram, desde o sargento, que ajudava no c_omando da aeronave, que era parte dessa figura agora trazida a
n6s pelo Senador Alfonso Arinos. S. Ex' era um
pedaço dessa Vitória de Sãmothrace. Não só fOi
Marcos Freire que nã6-alç:ou vôo, expressivamen~
te sua aeronave não conseguiu alçar vôo. Quero
deixar aqui o meu sentimento de pesar a todos
os que faleceram, e não poderia deixar de, ao
terminar, mais uma vez dizer que, com a morte
do En~ Eduardo Vieira Raduan, o Brasil também
perdeu um grande servidor público e eu perdi
um amigo.
Era o que-tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discursC' do Sr. Fernando Henrique Cardoso, o Sr. Lourival Baptista, Segun- do- Vk:e-Presldente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Frandsco
Rol/emberg, Suplente de Secretário.
Durante o discurso do Sr. Fernando Henrique Cardoso, o Sr. Ftllntiscó RoUemberg,
Suplente de Secretdrio, deixa a Cl!ldelra da
presidência. que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho, Líder do PDS.

O SR- JARBAS PASSARINHO (PDS- PA
Como Líder, para encaminhar a votação. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. SenadoreS:
Ein--'-nome da Bancada do Partido Democrático
Social desejo associar-me às rnarúfestaçõeS _de
pesar que acabamos de ouvir, aqui, praticamente,
por todo o Plenário do Senado da República, aparteando o nobre Líder Fernando Henrique Cardoso.
Quero, na figura de V. ~. Sr. Presidente, na
figura do Líder do PMDB, nesta Casa, testemunhar
a imensa consternação de que somos possuídos
no momento em que todos choramos a morte
prematura de um combatente que, corno disse
o s_r. Senador Luiz Viana, ainda há pouco, chegou
a esta Casa, vindo da Câmara dos Deputados,
precedido de uma fama de orador ardoroso, in·
transigente nos seus julgamentos _e nos seus conceitos, e com S. Ex' recomecei a minha vida no
Senado de onde me tinha afastado por 7 anos
em missões do Executivo. Chegava - -aQuela
época - o grupo ~e parlamentares que se cha-
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mou "a safra de 1974", com PauloBrossard, Marcos Freire, Roberto Satumino, Leite Chaves, Fran·
co Montoro, Teotônio Vilela, ainda no meu Partido.
Éramos apenas seis da Aliança Renovadora Nacional dos 22 Estados que elegeram Senadores;
os outros 16 eram do MDB.
Sentimos ac::jui, no Começo daquela legislatura,
Sr. Presidente, este plenário balançar. Sabem os
que foram testemunhas daquela época que neste
plenário, neste recinto, a caixa de ressonância
maior de todas as questões institucionais se deu
aqui. Para aqui muitas vezes os deputados s_e
transferiam, da Câmara dos DePutadOs, para as~
sfstir aos debates do Senado da República e a
palavra ditadura era permanentemente raJada, como ainda há pouco foi reproduzida.
E num dos primeiros apartes que tive oporb.Jnidade de dar a Marcos Freire discutimo_s: sobre
a ditadura. Eu mostrava que Mauricio Douverger
dizia que democracia existia, onde os governados
elegiam livremente os governantes e os partidos
de Oposição podiam chegar ao poder. Dentro
deste conceito havia certa democracia dentro do
Brasil, que se exauria nos limites das prefeituras
municipais, onde os governantes eram eleitos livremente pelos seus governados e_ainda não tínhamos alcançado o estágio superior, que era
da votação direta para Governador e para a Presidênci~ ,da__República.

Mas as figuras de Marcos Freire, de Roberto
Satumino de Leite CfiaVes, de FtanCo Montoro,
de Paulo Brossard, e de tantos outros aqui, mostravam claramente que esta ditadura era sul generis, porque ao invés de ser uma ditadura totali·
tária, era um regime autoritário, indiscutivelmente,
mas que permitia às OpoSíções um campo, uma
margem de atuação, e essa margem de atuação
se reproduzia na palavra candente dos seus repre..
se~tantes da tribuna do Senado da República.
Concordou ele comigo que não éramos um
regime totalitário. Para sermos, era necessário que
tivéssemos um partido único e uma adesão obrigatória por todos os membros da população do
conceito doutrinário de governo, e isso não existia
no Brasil. Mas existiam as limitações que faziam
com que homens da estirpe de Marcos Freire
corressem riscos, os riscOs que nós qui percebemos existir e nunca negamos e, por isso, tanto
apreço devotamos àqueles companheiros qtJe,
pela Oposição, assomavam à tribuna para fazerem as_mais duras criticas ao Governo, correndo
o risco da sua própria representação.

Há_ -Senadores franceseS hoje sentados aqui,
dando-nos a honra, Sr. Presidente, de conviver
conosco esta manhã. E. por algumas vezes, eu
me lembrei da ConstitufÇão Gatili.sta de 1958. Diz
o famoso art. J 6 da. ConstituiçAo__fr;mce:sa, que,
segundo um grande jurista brasileiro, que foi tarn~
bém membro e Presidente do Supremo Tribunal
Federa1, dava ao Presidente da França o poder
de _um_ditador romano. Mostr_ava as vicissitudes
que a França do Uberté, Egallté, Fratemlté,
do século XVIII, ainda vivia, para poder caracterizar
as difiCuldades que_n6s também vivíamos, um
país de muito menor_ tradição democrátlcit,_ de
muito menor vivência política.
Certa feíta, ela falou sobre anistia. Eu. indo à
bibuna, dei~lhe a minha respostq, e fiZ um apelo,
que, infeliunente, caiu no vazio. Disse~lhe eu, na~
quela altura: "Senador Marcos Freire, enterremos
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os nOS:SQS mortos e: reconstruamos o Brasil". Mas
ainda haveriamos de passar vários anos na rememoração desses fatos e na exacerbação_ deles,

levando-nos quase praticamente a novos confron·
tos. Mas é curioso, Sr. Presidente, e meu caro
Uder Fernando Henrique Cardoso, é curloso que

me lembre das palavras de Man;:os Freire correndo o risco das cassa!):Ões poKtic:as da época. Fa-·
lando aqui, por exemplo, no dia 27 de novembro
do ano de 1979, e trazendo a sua palavra de
apoio à luta brasileira, naquela altura, contra a
chamada Intentona C.omuníst?, pou~ depois, ele
me confidenciava que o_~u discurSo tinha sido
muito mal rec;ebido em Pernambuco, porque tinha tido ele a coragem de condenar o Movimento
de 35. Foi a primeira surpresa que tive com o
procedimento dos seus companheiros de Partido.
A segunda veio depois. Aqui neste plenário, quando a pronúnc:ia do nome do Sr. Miguel Arraes
era praticamente objeto de uma negativa quase
global e de uma proibição tácita, ele, várias vezes,
se ba_~tt por esse nome. Várias vezes, aqui, pre-senciei, e _temos companheiros_ daquela ocasião,
como Leite Chaves e oqtros Companheiros de
Partido, como Luiz Viana, e outros da mesma
época, aqui presentes, que tarribêm presenciavam Marcos Freire bater~se por um homem que
estava no exílio e que não havia sido ainda anistiado. Tempos depois, eu verifici,Wa que_ Marcos Freire era vetado, por iniciativa do Sr. Miguel Arraes,
para determinadas posições poifticas no seu Estado. E essa luta se transferiu para a briga, e não
merece outro nome, pela briga, pela indicação
para Prefeito da cidade do Recife. Eu não pude
me conter, e um dia deí uma declaração pública:
que lastimava muito ver um homem que se tinha
batido com tanta coragem, com tanto desassombro por outro que se e~contrava, naquela altura,
na face oculta da J;.ua, tivesse agora de receber,
em vez de gratidão, uma espécie de in,gratidão,
que é a matéria e a moeda mais corrente n.a
vida política brasileira.
· Ele sucedeu a Paulo Brossard na Uderança
do MDB, já PMDB. EU eU c::ontinuava üder, já
agora o Primeiro Uder do PDS nesta Casa. Travamos nossos embates, usando a arma que no Parlamento se usa, que é a voz. que é O argumento,
que é o ra<:locínio. Jamais concedemOs um ao
outro qualquer coisa que nos desfigurasse, jamais, entretanto, -nos batemos como inimigos.
E nestas condlções vim, depois, já quando Marcos
Freire era poder, a vê-lo procurar~me em hora
diffct1, amarga, durfssima, amarfssima da minha
vida, para trazer o seu testemunho de solidarie'. dade e de sua esposa, a quem reverendo nestê
momento e a quem me custa denominar de viúva.
O Sr. VIrgílio Távora - V. EX• dá licença
para um aparte, eminente Senador Jarbas Passa·
rinho?

O SR. JARBAS PASSARINHO- Concedo
o aparte ao Senador Virgílio Távora.
O Sr. Vlrgí)io Távora.- Longos anos perlustramos Câmara, Senado, Marcos e _eu juntos. Filho
de um Estado justamente cognominado "leão
do Norte", Marcos realmente bem representava
todas aquelas qualidades que exomam os habitantes daquela Região. Gostaríamos de relembrar,
principalmente, mais do que o político, o homem.
O homem que era grande, muito maior nos momentos do nadir do que aqueles em que ele atin·
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gia o zênill;:;_o homem que discursava, se agitava
nÇtquele Plenário defe!lclendo idéias que juJgã.va
justas e certas ªo e$'emo de suas forças mas
não se pejava, em descendo gaqUela tnbuna: de
abraçar a riião_dó adversária que com ele__c;i~Patia;
P homem que nunca abandonOIJ o amigo na hora
do infortúnio. E disto damos_tes_ternunho por seu
amigo pessoal de muito tempo. Um homem que
não se cwvava às necessidades, hoje tão correntes dessa polltica mesquinha do conchavO, dli
aco_modação; um homem que sempre podía
olhar, frtar os- Olhos dos. seUs fiihos, porQUe ·ele
justamente representava aquilo que nós. antigamente, ·quando -garotos, aprendíamos na-lição:
era um varão romano.

o

SR. JARBM PAss.\RJNHO-AgradeÇo
a V. Ext o aparte.
O Sr. Leite Chaves - V. & me permite
-aparte?
-O SR. JARBAS PASSARINHO'- Ouço V.
Ex-, nobre Senador ~i_~e qwves.

um

O Sr. Lelte Chaves- Nobre Senador Jarbas
Passaririho, V. EJcf assisti_U ao meu ap~ ão ·díscurso do mel,l Líder, Senador F,emanda .Heruique
Cardoso. _E eu __não voltaria a me_ pronunCiar npo
fosse por uma razão. Nós estamOS ·aqüi dando
testem_unhos para que esse quadro d8 vida de
tv\arçQJ!;_ Freire pOss_a ser conhecido _melhor pela
Nação brasileira _e pela PoSteridade. V. Ex" era
Líder nesta
e ele era o nosso líder. A_quela
Uderança ele obtiv;era cóhi. muitO ·estofÇ:o, ele fora
a cada gabinete obter o voto de c:ada uma de
nossas mãos. Entretanto, quando ele foi candidato ao Governo Qe Pemjlffi_bl!CO, ele renunc;iou
ao cargo de-üder. Nós lhe moSiráVimlõS Que nao
havia incompatibilidade entre o exerócio da Lide.féiDÇa e a disputa para ser governador, e ele mesmo assim renunciou à Liderança. Quando muitos
poderiam até avalet-!;le da UderaDS:a Para--farta~
lecer a sua campanha, ele renunciou a ela. Porque
Marcos Freife tinha uma perSonalidade singula_r:
entregava-se de corpo inteiro a uma determinada
luta. Esta luta da reform~ agrárja, no mir\istéri_o,
h-ª-veria_de ser uma_ das mais sérias da sua- vidã.
eriqualito que, -na caiXa Econt>riirca, onde era
requestado, e]e_não estava ~e sentindo-bem-e,
por isso, também renunc:!Ou. E~ queria faZer eS~e
depoimento sem maior ir::nportâniit, apenas para
cont]rmar que, realmente entre V. Ex', que foi Lí~
der, e ele, houve grandes debates-nesta Casa,
debates ac:irrados e violentos, sem, contudo, existirem choques entre as pessoas, e
este depoi~
mento da sua capacidade de renúncia. aqueJa
mesma tendência mostrada na renúnda à Prefei~
tura de Olinda que S. Ex' ~anifestara qUando
renunc:iou ao mandato de prefeito de Olirida, na
detno!lstração de que o.méiDdato popular é coisa
extremamente horanda e- qu_e hão pode sofrer
pressão ou mácul-ª de qualquer natureza. Muito
obrigado a V. Ex'1

casa·

dar

O SR. JARBAS PASSARiNHO- O aparte
de V. Ex', longe de ser secundário, é princ.::ipal,
porque salienta uma das qualidades fundamentais do ilustre morto.
Diz muito bem V. EX' que, no momento em
que a LJderança, na verdade, é muitas vez.es disputada, no Senado e na _Câinara dos Deputados,
coro_o l.lma forma de promoção pessoal ~porque
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a Uderança sempre prO'Y'oca essa pr.omoção, a
despeito até, dos próprios Líderes, _uma vez que
são ol;lrigados a falar continuamente a respeito
ou do Governo ou da Oposição- Marcos Freire
renundou a essa C'ondi_ção para poder se dedícar
completamente à sua campanha em Pernambuco.
-AgOta. -quana~ o Wnos saif da caixa Econõmica- coni,ç diz V, Ex'; de um lugar privilegiado
_.-:__para urri -dos desafioS, talvez. dos mais teniveis
qUe há, hoj~. no Plano do Executivo brasileiro,
noto - ~rmitam-me, sobretudo os integrn_l!tes
do PMDB; que- eu_ O diga sem ser uma deselegância - que· a indicação 9-e Marcos Freire para
o ministério não recebeu o apoiõ Wlânime dos
seus_ companheiros, ínclusíve de alguns ou da·
queles a quem S. Ext defendeu nesta Casa.
Saiu S. Ex' para o que -creio que tenha sído,
para si próprio, o maior desafio. Acredito que S.
& re"ãlmente assumiu esse ministério como sendo o maior deSãfio de toda a sua vida pública,
pOrqUe· sabia que a concentração de terras no
País é_ um testemunho evidente da maior injustiça
social que-vivelnOS eS:"Ex:l'tinha o interesse fundamental de mod_ificar esse- quadro.
Por ISso,- peço-ao ri.obre Líder Fernando Henrique Card0$0 que re<:eba, em nome do PMDB,
na figura de V. Ex', que é um·dos mais brilhantes
parlamentares desta República, a expressãO da
solidariedade do Partido Democrático So<:íal.
Somos soliÇiários no sofrimento e pedimos ao
Presidente do SeJJ,ado da R_epública que receba,
nessa qualidade tamb~m. O nosso testemUnho
de pesar do ex-companheirO que aqui tivemos
e que, na qualidade de Presidente d_e um poder,
como V. Ext ê, o Congresso Nacional, possa ex~
pressar ao Senhor Presidente da República os
sinceros testemunhos de dor de que é tomada
a Bancada do Partido Dernocrâtic;o Social nesta

Casa.
O Sr. Mãii.O -Mala- Sr. Presidente, peço a
palavra para encamlnh~ a votação.

O SR. PRESIDEI'!TE (Hwnberto Lucena) Tem a palavra o nobre Se:nador Mário Maia, Uder
doPDT.
O SR. MARIO MAIA (PDT ~AC.-Para enca·

míli.har a votação. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, meus nobres Pares, Senadores:
-lrazemOs, nesta oportunidade, a palavra oficial
do Partido Democrático Trabalhista neste morn:ento em Que o senado 'reunido manifesta-se
eln homCriagem póstuma peJa morte - ou melhor, suposta morte, uma vez que não temos ainda
confirmaÇ'ãq das resultados finais da tragédia desse Uustre br~f?ileiro que é, ou foi, Marcos Freire.
Digo ê porque, enquanto Ilãó se -confiJTT1arem
õs- resultados ofiçiais da tragêdia, com registro
da morte de cada vítima, ficamos na dúvida e
na esperança de que a viâa possa Continuar, porqu-e
isto faz parte, Sr. Presidente, da natureza humana.
, __ -- --- A idéia da ·morte não se conciliou, até hoje,
com a inteligência hwnaha, por mais profunda,
por mais sábia que seja a inteligência. Ela fica
sempre perplexa diante da interrupção da vida.
·__ SemPre nos causa _yma tristeza profunda, um
iricômodo singular, quando sãberrios qUe-alguêm
teve a vida interrompida, mas esse- sentimento
se toma, naturalmente, muíto niãis profundo
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quando esse desaparecimento registra pessoas

da nossa intimidade, das nossas relações de amizade. E é mais cruel e sentida quanda: arreb_ata
do nosso corrvivio, da nossa intimidade, os seres
queridos que são pedaços da nossa vida: os filhos,
os innãos. os pais. Nessa hierarquia de sentimentos, o homem vive e se submete à crueza do
destino, mas não se conforma jamais com a idéia

da morte. É portanto assim, com um sentimento
profundo de haver perdido uma pessoa querida,
que nós aqui, falando, não apenas pela Uderança
do PDT, mas também como Parlamentar, como
ex-D_eputado Federal, como Senador da República e representante do Estado do Acre, que trazemos a nossa palavra de dor, de pesar, de constrangimento, de sentimento, partilhando-o com
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Realmente, quem convivia com Marcos Freire
e eu não tive_ a felicidade de convier com ele
rn~s intirpamente- mas nos momentos em que
a formalidade me permitiu privar da sua companhia pude verificar que se tratava de um ddadão
altamente preparado, moral e psicologicamente,
para a função pública.
-

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -

Permite

V. EX' um aparte?
O SR. MÁRIO MAIA -

Concedo o_ aparte

a V. Ex>

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Estou ouvindo as palavras de V. EJ<8. e gostaria de acrescentar ao seu discurso algumas considerações
qUe julgo necessárias sobre Marcos Freire, que
a família, os amigos e a Nação enlutada, se assim
acaba de falecer neste acidente tão lamentável.
for.
Gõstaria de ressaltar o espírito de luta de Marcos
Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores, aqui foi
Freire, inclusive, na recente campanha eleitoral:
falado pelo ilustre Senador Afonso Arinos, compaesteve no Ceará e nos palanques do PMDB; foi
rando a vida de Marcos Freire. que a sua interrupacrescentar a sua força pessoal, a força de sua
ção brusca foi uma secção, uma interrupção da
mensagem, as convicções de seu compromisso
vitória. Realmente, é esse sentimento que nos caupara que, realme..,te, fosse possível a vitória que
sa a tragédia que está a ser confirmada, arr~ba
terminou por acontecer, premiando o nosso partitando não apenas esse brasileiro, companheiro,
do, -qUe é o partido de Marcos Freire. A sua morte
porque conhecido de quase todos os brasileiros,
traz assirh uma grande lacuna para o País, um
e companheiro de todos acima das divergências
grande vazio, principalmente, neste momento em
partidárias. juntamente com aqueles outros brasique o Ministério que ocupava começava a alcanleiros que estavam na intimidade do pássaro meçar as expressões sempre desejadas desse tema
táJio que, ao alçar vôo, teve as forças das potências
tão difícil que é a reforma agrária. Detentor de
injetadas pela inteligênda humana de repente inum grande entusiasmo, não foi tão dificil a Marcos
terrompidas e sossobrou, arrebatando tantas viFreire dar ao Ministério, que há tão pouco tempo
das.
- estava. ocupando, aquela força ímpar, aquela força
.I:: uma fatalidade que nos entristece. sobremo- necessária, aquela força de dignidade, de determido, porque interrompeu bruscamente uma vida
nação, enfim, a marca de sua administração e
da qual muito o Brasil ainda esperava. E aqui
de sua atuação por onde tem passado, por onde
foi dito, por palavras profundas de sentimento
havia passado e agora não passará porque a sua
e de saudade, por todos os companheiros, os
vida foi abruptamente interrompida e de modo
que falaram em nome de suas agremiações partitão tristonho para a Nação brasileira. Mas, gostaria
dárias, os que apartearam em solidariedade a dor
de dizer a V. EX'" .que essas mensagens que estão
sentida por todos nós, a expressão de que perdesendo, aqui, trazidas em nome de cada senador,
mos um valor inestimáve~ que além do seu traba·
~m nome de cada partido e em nome da própria
lho, do seu sei'Yiço, da dedicação cívica que pressociedade fazem justiça à personalidade de um
tou à Nação, ou que estava prestando à Nação,
homem; e essas palavras que aqui são ditas deou que ainda está prestando à Nação, com seu
vem ser reproduzidas com largueza e amplitude,
exemplo, a todos nós tocaram. Acompanhamos
para que o exemplo de Marc_os Freire, realmente,
um pouco, buscamos nos alinhavos das lembranfique e para que sua falta não seja sentida, posto
ças do passado a vida desse jovem politico, porque tendo desaparecido, poderá ser substib.Jído
que Marcos Freire, ao passar pelo Congresso Napor alguém do seu mesmo quilate, do seu mesmo
cional, não tive a felicidade de ser seu compaespúito de luta, de sua mesma combatividade,
nheiro nas lutas pela redemocratização do País
do seu mesmo sistema de administrar e do seu
aqui, dentro do recinto do Congresso Nacional,
mesmo modo de ser político. O Brasil está precià época, estávamos militando na fronteira, Já dissando muito de pe_ssoas como Marcos Freire, que
tante, no silêncio do nosso trabalho, no exercício
nOs desfalca, na hora em que falamos aqui, mas
de nossas atividades profissionais. após termos
que deixa exemplos, para que esta lacuna seja
subtraído nossos direitos políticos e a cassação
preenchida notadamente pela juventude que vem
de nosso mandato parlamentar. Mas aqueles que
chegando aos partidos políticos, disposta a dar
continuavam aqui, no Congresso Nacional, ou enmarcas de uma política maís madura, menos egotre aqueles que continuavam a busca da redemocêntrica, em novos moldes, aqueles moldes que
cratização, a que ainda hoje estamos procurando
Marcos Freire sempre defendeu. Louvo V. E:x'l,
penosamente_ chegar, entre eles estava aquela fipeJa sua palavra, e até acho interessante, quando
gura ainda jovem, esbelta, inteligente de Marcos
V. Ex" põe ainda em dúvida o falecimento, o que
Freire, que ocupava as tribunas, quer da Câmara
mostra que V. Ex- é um homem cheio de espeSenado, empolgando com a sua eloqüência não
ranças; essa esperança que não pode faltar ao
apenas aqueles que por perto ouviam, mas, por
brasileiro, mesmo quando estamos diante de urna
certo, toda a Nação brasileira, num palavreado
morte, que parece assim, tão conf1m1ada e amorclaro, dinâmico e incisivo, mas sobretudo respeite que é sempre irreversív:el. Muito obrigado.
toso, solidário e fraterno. Como foi dito aqui, Mar-cos Freire cultivava, no seu comportamento huO SR. MÁRIO MAIA - Agradeço a V. Ex"
mano de homem públlco, aquilo que ele sintetizou
o aparte, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
_no seu slogan polftico: sem ódio, sem medo.
As palavras de V. Ex- no seu aparte são exaltação
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à figura tm:par de Marcos_ Freire, que parece ter
traçado a sua vida para as grandes realizações
e a sabedoria de sempre fazer as coisas com
grandeza.
Lembro-me, aqui, da concepção filosófica das
coisas que nascem pequenas, através das palavras do poeta da Bahia, o condoreiro Castro Alves,
quando afirmava: "As águias nascerri peqúenas,
mas qUando crescem-lhe as penas sabem bem
aho voar". Marcos Freire foi uma de5sas- criaturas
humanas que, com a pujança das águias, soube
bem alto alçar seu vôo dentro da história política
contemporânea de nossa Pátria. Todas as coisas
a que se propôs realizar, dentro das atividades
públicas, fez com grandeza, inspirando naqueles
que o acompanhavam o sentimento de coragem,
o sentimento de grandeza e o sentimento de otimisrno. Era o que ele vinha fazendo agora, depois
da carreira brilhante, depois de ter sido Prefeito
de Olinda e logo renunciando em solidariedade
a um ato de arbítrio ao seu companheiro de chapa, o vice-Prefeito. Como Deputado Federal, como Senador da República, como Presidente de
uma das entidades financeiras mais tradicionais
de nosso País, que é a Caixa Económica Federal,
e agora há pouco mais de aproximadamente três
meses à frente do Ministério da Refqrma Agrária,
por onde passara e deixara um caminho luminoso, foi um exemplo a seguir por esta e pelas
gerações vindouras.
Moço ainda,- e coloco no ·condicional porque
a minha esperança ainda permanece - estaria,
então, Marcos Freire neste in-õmeillO -deixando
na trajet6ria de sua vida os paradigmas a serem
seguidos, embora muita coisa tivesse que nos
dar. --'
Há poucos dias assisti a sua fala na televisão,
dando os sinais, as direç:ões que pretendia imprimir à frente do Ministério, já tomando várias provldências objetivas e racionais diante do problema
profundo e complexo, que é o problema fundiário
no Brasil, o problema da redistribuição de terras
àqueles que delas precisam para viver.
O Sr. Marcondes Gadelha- Pennite V. Ex!'

um aparte?

O SR. MÁRIO MAIA -- Com prazer~ darei
o aparte a V. Ex', logo em seguida.
Marcos Freire teve a coragem de vir e dizer
de público,com muita sinceridade, clareza e despreendimento, cOm sign.1f'iàdo Pi-OfUrido que precisa ser analisado por todos os políticos, quer
de centro, quer de direita ou de esquerda, colocando o-· conceito de reforma agrária acima de
qualquer divergência ideológica com um profundo conhecimento social e sociológico do tema,
teve a coragem de dizer que não era Ministro
das invasões, era Ministro_ da Reforma Agrária.
Isto é muito significativo, e dentro das suas diretri·
zes-, como que para -tranquilizar o micro, o pequeno e o médio empresário rural, afiimou que não
seria objeto de desapropriação, dentro dã política
da reforma agrária, sobre a sua gestão as propriedades com extensão abaixo de 500 hectares.
Por e'ssas diretrizes elementares. podia se entender, à frente do Ministério da Reforma Agrária,
estava um brasileiro convicto e profundamente
entendedor do problema.
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Lamentável que o destino tenha nos causado
a surpresa de ter interrompido tragicamente essa
Vida tão preciosa para nós.
Nobre Senador Marc:ondes Gade!ha, ouço V

EJ<'
O Sr. Marcondes Qadellut- Nobre Senador
Mário Maia, a Nação inteira está traumatizada,
pois. acordou siderada com_ este acontecimento
brutal que ceifou a vida desse eXtraordinário homem público, amado do povo brasileiro, que era

o ex-Senador e Ministro Marcos de Barros Freire.
EstaVa OntefJD"Hf Parru.ba, em· debate na Associação Paraíbana de únprensa, quando recebi a notícia através dos jornalistas presenteS. Pi,tde ver estampada na face de todos ª_cjo_!j a amarg_ura e
a perplexidade com o fato. ~ssa situação perdura
ainda hoje. Pór todo o País, o que há é o pranto,
a surpresa, o sentimento geral de perda que acomete a todos e a cada um. O meu estado de
espírito hoje não poderi~ ser c:liferente,_ nobre Se~
nadar Mário Maia, porque convivi com Marcos
Feire. l)urante longos anos tive a honra de privar
com Marcos F (eire e de aprender com ele ~des
e duras lisões -de civismo, mas também Uções
de fraternidade e um sentimento de aconchego
que nos unia a todos no seio do chamado Grupo
Autêntico do antigo MDB. Era a fase mais negra
da ditadura, era a fas_e mais dura, mais difícil_ e
Marcos Freire era, por natural, o mais arrojado,
era o que mais se expunha,_ era o que mais se
aplicava com mais extremado ardor à causa da
liberalização do regime, da abertura, <io estabele~
cimento do estado de direito, da restauração das
franquias democráticas plenaS. Durante quase
uma década todo o seu tra.PaJho estava Ugado
à causa dos direitos humanos, à questãO da promoção 'do inQivíduo ante a }orç_a do ~do. E
nós o admiravamos profundamente por causa
da sua audácia, por causa da sua atitude intimo-rata. Ele nos servia de exemplo e de estímulo,
nos arrastava também para este tema que empol~
gava a Oposição e que mais do que uma empol·
gação era também um ofido e um dever para
com os que esperaV?Jll de nós. Depois eleito Senador da República, tomou~se uma das fig!:Jras
exemplares desta Casa, ónde hoje nos situamos,
sustentando os mes_mos propósltós ·e taÍnbém
numa linha de frente effi fªVor de__!nodificações
no modelo econõmtco;já agora o País gillnaiido
para uma posição de democracia rawavelmente _
estável. Hoje a morte o_ surpreende também no
campo de batalha; a morte o surpreende onde_
estava acostumado a se apresentar junto da fogueira, junto do problema,
dificuldade, da si~
tuação _mais hostil que se pudesse apresentar.
Esse tema candent_e da reforma agrária arrastou
a alma de Marcos Freire e o envolveu em todos
os seus refolhas. Marcos se entregou a essa causa
com o mesmo ardor com que- o vi no-s pfirriéfros
anos de sua vida ptíblic:a.
fatalJdade deixa
a causa da reforma agrária numa extrema dificuldade porque Marcos Freire, além do espírito de
luta, era também, um homem que sabia ouvir,
era um concílíador nato, era um ponto de equilíbrio entre as diversas partes em conflito, era wna
figura confiável a todos aqueles que estavam dedi~
cados a encontrar uma solução duradoura para
os problemaS de terra no Bras11. Meu caro Senador
Mário Maia, nós temos que rezar e pedir a Deus
que, em lugar de Marcos Freire, surja alguém
com as suas quaJificações; surja alguém com o

era

essa

seu espirita póblico, c:om_ o seu talento, com ?I
sua -dedicação, com a sua ousadia, para enfretar
com odgina1idade, problemas que têm desafiado
durante séculos est_~ P~i~. Quero transmitir a V.
Ex! o sentimento mais-profundo do rtieu Estado;
o Estado da Paratba,e a minha solidariedade à
famí1i& de Marcos Freire,_aõS se_l!s amigos. àqueles que o admiraram em vida_ e que têm sobradas
razões para imitar, mais e mais e seu exemplo
daqui por diarite
-

O SB- MÁRIO MAIA - Agradeço a V. Ex'
a inteiVenção e incorporo o aparte como uma
extensão do nosso sentimento aqui expressado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero, com estas palavras, em nome pessoal, repito, como Senador da República; em nonfe do meu Estado,
o Estado do Acre, e em nome do meu Partido,
o PDT, -deixar aqoi as homenagens sentidas ·a
Marcos Freire, a todos aqueles funcionários que
o acomPanhavam, à tripu1ação da aeronave e a
todO$ Q~ _seus familiares, dizendo-lhes que nós.
aqui no Senado da Repúblicà, 'estamos; como
de resto toda a Nação brasileira, partilhando desta
grande dor.
_
Era Q q~e tinha a dizer, Sr. Pr~idente.

- Durante o discurso do Sr. Mário Maia, o
Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a ca~

deira da presidência que é ocupada pelo Sr.
Frahcisco Rol/emberg, Suplente de Seca:-tário.

7Jiiíjiik- õ·discurso do Sr. Mário Maia, o
Sr.- Fi-ancisco RoUemberg; -Suj;lenle de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que
_é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, Presi~
---dente.
~O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucen•) Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Borges, Ud•r do PDC.

O SR. MAURO BORGES (PDC -.GO. Como Uder. Para encaminhar a votação. Sem revi~
são do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho um grande pesar e uma- grande honra
de apresentar as mariifestáções de nossa tristeza,
de nosso pesar, pelo falecimento do Ministro Mar~
cos- Freire; bem assim, cómo todos os demais
brasíi~íros que- ~lá estavam em sUa compãnhía,
numa missão de grande importância, e o faço
~ nome do Partido Democrata Ci'istão e em
meu próprio nome. ~
Não tive a honra e a a1egria de ter convivido
com o Ministro Marcos Freire, de privar da sua
fntimidade. Quando S. Ex' apareceu pela primeira
yez em minha terra, Goiás, eu estava cassado,
mas lembro-me muito bem, fomos a um comício
e-s~. fXI' fo_i a figura prindpal; impressionava a
tod.os pelo viQOr da sua inteligência e da sua moc:i~
dade. Poder~se-ía dizer, referindo-se a ele, as mesmas fr~ses que diziam a respeito ao her6i da Revolução Francesa Saint..Just: ele era belo co.rno Apolo é valeote como Aquiles. Impressionou profundamente o nosso povo pela linha do seu raciocínjp
e a bravura cívica dos seus conceitos. Foi_ o meu
primeiro contato.
.
Posteriormente, já como Ministro da Refonna
Agrária, fui- procurá~lo con) a _intenção de manifestar a S. ~ qtie toda a discussão em tomo
da reforma agrária estaVa girando em tomo de
problemas jurídicos, problemas da terra, em obter
a terra, m~ quase ainda não se falaVa nada sobre
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como fazer o bom uso da terra para a reforma
agráda, e que me parecia que n"âo tinha sentido
fazer_ assentamentos dispersos onde o homem
não tinha uma possibilidade de realização socia1
e econ-õmtca. O _homem é antes de tudo, wn
animal gregário; tem que viVer em- comunidade.
lsso é fundamental, não só para sua realização
ecoriômka e soda1, para seu espídto, para seu
desenvolvimento, para tudo. Considero absoluta~
mente inviável, nessa época em que o hom~m
tem o seu radinho de pilha - não lê jornal, mas
paitic::ipa-da vída do mundo- que se façam grandes "assentamentos de forma dispersa; tem~se que
agregar, seguir o exemplo que os jesuítas deram
quando fiZeram os Sete POvos ·da~ Missões,. n~
Sul do BraslJ. O Ministro ficou profundamente
interessado com os meus argumentos e chamou
até seu Chefe de Gabinete, que morreu também
nesse desastre, para qUe oUvisse também a nossa
argumentação e ficou de fazer uma visita aqui
-à experiência qtie se faz em Bra.sma, promovida
pelo Governador José Aparecido de Oliveira a
respeito desse assentamento em forma de agrovilas, constituindo um combinado agrourbano; S.
Ex' prometeu visitar, mas não houve tempo para
que S. EX' fizesse isso. E a terceira vez, foi, agora,
no dia do seu aniversário, se não me engano,
5 de setembro, onde fui com um grupo de amigos
cumprimentar S. f:xl' e desejar~lhe felicidades_ pela
sua data natalícia. E, lá, voltamos a conversar sobre o problema do combinado. Dísse a S. Ext
que seria de grande importância que pudesse fazer wn convênio com o 'Governo do Distrito Fede-ral para que esse ~mpreendirnento se transfor·
masse, de fato, num laboratório social e ecooômioo da reforma agrária, não c::omo um modelo
exclusivo, nlas pelo menos, como um tnodelo
bastante edéti~o para enfrentar as drcuntâncias
tão diversas deste imenso País, que ê o Brasil.
O Ministro manifestou~se profundamente interessado e pediu-me que falasse com o Governador
José Aparecido de Oliveira, porque S. Ex" _gostaria
que fosse feita a proposta de um convênio: para
que o M1RAD participasse junto com o Governo
do Distrito Federal dessa experiência extraordi~
nária ~e é o combinado aQrourban~.

Portan~nte,

Srs. Senadore;s, como
disse o Senador Jàrbas Passarinho, foi o grande
desafio da sua vida;_ d maior de todos,. e S. ~
estava preparado pai-a cumpri-lo; e S. EX' estava
entuSiasmado, que é o mais importante, com o
vigor da sua inteligência, da sua força física, S.
EX' seria realmente o homem indicado para exe~
cutar essa tarefa tão d.ificü, tão importante para
o povo brasileiro.
Eram estas, Sr. ~residente, as minhas pobres
e poucas palavras é respeito desse gr~de h~~
mem; não cabe aqui, não seria 11ecessáno. repetir
as considerações a respeito da sua_ cultUJ::a, se~:t
espírito público e do seu caráter.

O SB- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senad_or Nelson Carneiro.
O SB- NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora~
dor)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;

Desta mesma tribuna, na Uderançat do Partido
Oposicionista Marcos Freire, durante três anos,

\
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liderou a nossa Bancada. O seu perttl, a sua persO..
na1idade, a sua bravura cívica foram aqui exaltadas

pelos oradores que me ante_cederam. Pelo PMDB
falou o seu üder, o nosso eminente _colega Fernando Henrique cardoso e traduzindo esse pesar

qoe todo o Estado do Rio de Janeiro, que- tenho
a honra de representar, falou o mais credenciado
de todos nós, o eminente Senador Afonso Armas,

ainda que não declinassem essa qualidade, por
modéstia, de representar o povo fluminense. A
minha palavra, pois, é de solidariedade a quantas 1
manifestações aqui foram pronunciadas para ho1

menagear aquele que tão moço nos deixou e,
na frase de Waldir Pires, desfalcou uma geração

de um dos melhores e mais altos valores.

O Sr. José Fogaça-Permite V. EX' um aparte, nobre Senador?
O SR. I'IELSOI'I CARI'IEIRO -

Concedo

o aparte ao nobre Senador José Fo9aça.

O Sr. José Fogaça- Nobre Senador Nelson
Carneiro, V. Exi' tem toda a quaJífiClJ.ção e representatividade para também faJar em nome do
PMDB. E V. Ex', neste momento, também fala
em nome do PMDS do Rio Grande do Sul. Quero
dizer a V. EJr que o Pais ficou tomado de consternação sob o impacto dramático da notícia da
morte do Ministro Marcos Freire. S. Ex' havia assu·
mido o Ministério da Reforma Agrária com grande
íri1Peto, com grande coragem, com -grande" determinação. Lembro-me que, tendo participado de
uma reunião do Conselho de Defesa dos Direitos
Humanos do Ministério da Justiça, testemunhei,
pessoalmente, o empenho do Ministro Marcos
Freire no sentido de criar uma Subcomissão dentro dessa Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, uma Subcomissão que tratasse apenas da
questão da terra, o que revela que S. Ex' via a
questão da terra e a questão da reforma agrária,
o confronto social que se estabelecia em tomo
dessa questão, como algo eminentemente vinculado à questão dos Direitos Humanos. Isto -dá
bem o porte, isto dá bem o perfil, isto nos dá
bem a idéia clara de com que responsabilidade,
com que empenho e com que ousadia e coragem
o Ministro Marcos Freire assumiu essa tarefa de
implementar a reforma agrária em nosso País.
Não podemos deixar de registrar essa grande perda para o Bras~, essa grande perda para a Nova
República e para os novos tempos que estamos
tentando construir em nosSo Pais. As palavras
de V. Ex!', portanto, são também as paJavras do
PMDB do Rio Grande do Sul, são também as
palavras da nossa bancada, são as palavras, seguramente, desse sentimento profundo que hoje toma conta de toda nacionalidade.

a

O SR. I'IELSOI'I CARNEIRO - Muito obrigado a V. EX'
.
Sr. Presidente; recordo o Marcos Freire de
1974, quando ali chegaram, sob a liderança da
(llysses Guimarães e Barbosa Lima Sobrinho, cos
que iam pregar por dias mais claros para a vida
democrática brasileira, na memorável campanha
do anticandidato, sem dúvida uma das páginas
mais brilhantes da vida pública brasileira, inclusive
porque os dois postulantes faziam uma campa·
nha gratuita, sabendo que não tinham êxito no
resultado.
Marcos Freire chegou ao Senãdo entre os 16
vitoriosos em 1974 e daqui saiu convocado por

\~--
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Seu EStado para uma disputa difidl. Toda história
dos homens públicos deste e de todos os países
nãõ "é-!Tfá"r'Cãda só de sucessos, mas também,
de reveses.- Mas S. EX' conseguiu, por sua a1ta
e~rgadura moral, pela sua bravura dvica, pela
sua postura de home~_ público, superar o -revés
de 1982, para se projetar deftnitivamente na Históriáâo Brasil, como o grande Presidente da Caixa
EcOi:iOmica Federal 'e, depols, como o Ministro
da Reforma Agrária, que tem, hoje, mais um mártir, entre os outros mártire_s que o acompanharam
naquela jornada final.
Debro aqui o meu pesar e já agora, ao pesar
do PMDB do Rio de Janeiro, que tenho a honra
de presidir, incorporo a manifestação do eminente
representante do PMDB do Rio Grande do Sul,
o nobre_ Senador José Fogaça.
São estas, Sr. Presidente, as palavras que, neste
momento de dor, quero deixar consignadas nos
Anais da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) solidarii:ã~-se às homenagens que
o plenário do Senado Federal presta, neste instante, à memória do eminente brasileiro Marcos Frei-

A Presidência
re.

A sua vida é um exemplo de dignidade, de
patriotismo e de competência. Professor de Direito Constitucional, de Oências Contábels e de Administração da Universidade Federal de Pernambuco; Procurador da Prefeitura Municipal de Recife; Prefeito de Olinda, eleito por expressiva maioria
no memorável pleito de 1968, quando teve o seu
mandato "cassado" pelo arbítrio que dominava
o País naquela época, continuou, entretanto, atento ao desdobramento da vida política nacional
até que!, em 1970, por consagradora votação dos
pemambucanos, elege-se deputado federal pelo

MDB.
Na Câmara dos Deputados, todos nós somos
testemunhas do que foi a trajetória brilhante e
dinâmica de Marcos Freire, assomando permanentemente à tribuna, sobretudo para, naquela
fase que foi a mais sombria da ditadura militar,
que nos infelicitou por mais de vinte anos, denun·
ciar a violação dos direitos humanos de dezenas,
senão _centenas de cidadãos brasileiros.
Posteriormente, como um galardão de glória,
a sua terra natal o promove a Senador da República na eleição de 1974, quando, em companhia
de mais quinze militantes do MDB,-chega ao Senado Federal, para, mais uma vez, pontificar, como orador destacado, em defesa dos postulados
do regime d~mocrático.
Todos os Senadores na sessão de hoje, frzeram
menção à sua passagem pelo Senado, ao trabalho
magnífico, brilhante, que ele desempenhou não
apenas nas Comissões Técnicas, inclusive como
Presidente da Comissão de Economia mas também no plenário, onde exerceu, em 1982, ã üderança do MDB e da Oposição, com coragem,
com aJtives e espfrítO-público. Naquele ano deixou
a _Li9er:ança do PMDB para se candidatar ao Governo do seu Estado.
Morreu cedo demais, levando, certamente, no
SeU esprrtto; a giande frustraç.!o de não ter conseguido completar a sua carreira política como Governador de Pernambuco. Mas, nem por Isso, de·
S?~nirriOU. C6ntinüciü a SUâ: tr:ajefória pOifi:iclJ., che·
gando à Presidência da Caixa Económica Federal,
cujas funções desempenhou uma missão impor-
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tantíssima na área fmanceira. Mais adiante alçado
ao- alto posto de Ministro da Reforma e do Desen·
voJvimentoAgrário, Marcos Freire entregou-se de
corpo e alma àquela tarefa, como nordestino de
boa cepa, que sabia que a sua Região tinha a
estrutura agrãria mais rígida do País.
Foi, então, no meio da sua luta titân!C:a pela
reforma_ agrária que ele foi atingido ao lado do
Presidente do Incra e demais companheiros de
comitiva, pela tragédia que todos nós lamentamos
profundamente.
A Mesa do Senado F ederaJ associa-se, portanto,
às homenagens que_ o Senado faz à sua memória
e cumprirá a deliberação do Plenário..
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)De acordo com o Regimento Interno, submeto
ao Plenário o reqlférimento apresentado.
Em votação- o requenmenlo.
Os Srs. SenadoreS que aprovam queiram permaneCer sentados. (Pausa.)
Aprovado. A deliberação será cumprida.
De acordo com a deliberação Ço Plenário, faremos observar um minuto de silêncio. Solicito aos
presentes pennaneçam de pé.

(Faz-se um minuto de silêncio)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) SObre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo
Sr. Primeiro-Secretário:

É lido o s_eguinte

REQOERIMENTO
N• 140, de 1987
Pelo falecimento do Deputado Alair Ferreira-,
requeremos, na forma regimental e de acordo
com as tradições da Casa, as seguintes h~e.
nagens:
a) inserção em ata de voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à famma e
ao Estado do Rio de Janeiro;
c) levantamento da sessão.
Sala das Sessões, 9 de setembro de 1987. __;
Carlos CltlareJII - Fernando Henrique Car·

doso - Fransdsco RoUernberg - Alfonso
Camargo- Mauro Borges- WDson Martins
-Melra Filho -Humberto Lucena- Nelson
Carneiro -Rachld Saldanha Derzl- Jarbas
Passarinho - Loui!Val BaptiSta - Gerson
Camata- Lulz Viana -Mário Mala- João
Menezes - José Paulo Bisol.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Este recluerimeitto_çiepeitde de votação, em cujo
en~~ln_hamento poderão fazer uso da palavra
os Srs. Senadores que o desejarem. Concedo a palavra ao nobre SenãâOr Carlos
Chiarem. Uder do PFL.

O SR. CARLOS CHIARELU (PFL - RS.
Como Uder. Para encaminhar él votação. Sein
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:.
Rigorosamente, viverrros dia de tremenda infeliM
cidade, poçlendo-se_dizer que "a bruxa está solta",
sobretudo na área da ação política. Marcos Freire,
o. Presidente do INCRA, o Presidente da VaJe do
Rio Doce, o ex-Deputado Veiga Brito, o Deputado
Alair Ferreira, o Deputado Giocondo Dias, enfim.
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cinco, seis, sete dias, tantos eventos trágiéo:$ ·e
lamentáveis com que o destino nos faz repensãr
a própria atividade política e dizer da transitotie·
dade, às vezes, de certos debates contundentes,
t?o passionais.

Sr. Presidente, quero, por isto mesmo, nesta
hora, prestar as homenagens da Bancada do P~r
tido da Frente Uberal ao ilustre Cons_J:itujnte, ao

emêrito Congressista e a urn homem que

t~ve

o respaldo popular a delegação da opinião pública

e a fors;a do voto para que em sete eleiçõesosuces-sivas, no Estado do Rio de Janeiro, tivesse a possibi1idade de chegar a Câmara do$ _Deputados e
poder levantar a sua voz em ·nome do povo de
Campos, em nome do povo d~o fS@.do do Rio
de Janeiro. Refiro-me ao ilustre coJega fal~ido
no finai da semana passada de nümeíra surpreendente, nosso estimado companheiro Alair Ferreira. Da sua trajetória, da sua ativi_dade de politico
e empresário, de homem rea1izador e fecundo;
de homem voltado à capaddade criativa e a uin
empenho continuado com o progresso, de homem que foi para que houvesse .urn dese_nvolvimento crescente na sua região, de homem iÍ-requieto na su<J. c~paddade criativa, depôem oS fatos e os registros históricos.
_
Quero nesta hora, mais do que como seu correligionário, seu colega de atividade parlamentar,
acima de tudo como admirador de uma vida dedicada ao trabalho e ao empenho, encani.inhar o
requerimento em que se pede a esta ~sa que
manifeste seu pesar aos familiares do saudoso
~
companheiro.
O Sr'. Lourival Baptista- V. Ex' me permite
wn aparte?

O SR. CARLOS CHIAREW o aparte a V. Ex'

Concedo

O Sr.. Lourival Baptista- Eminente Senãdor
Carlos Chiarelli, desejo associar-me às homenagens que V. EX'-e esta Casa preSta ao Saudoso
Deputado Alair Ferreira, Cfue foi nOsso cOi"religionário da ARENA, do PDS, e hoje do PFL, Sergipe,
através da minha palavra, associa-se a esta home-nagem, e, bem disse V. Ex-, "a bruxa está solta":
Marc~ Freire, GiocÓndo Dias, Wellington Rezende, Tenente-Coronel da Aeronáutica, que com_andava o aviao. Era sergipano; fúho de um dileto
amigo meu, Walter Rezende e neto de outro dUeto
amigo, Guilhermino Rezende. E o peSar-que vem
a todos nQs n~sta hora, com o falecimento de
Marcos Freire,- a
esta-CãSà"aCaOOu-Cle- Prestar hornenagem, quero dizer a V. Ex' qúe Serglpe
também se associa à imensa tristeza- provOcada
pelo falecimento de_ Alair Ferreira, digno Parlamentar que, durante sete mandatos, representou
com dignidade o Estado do Rio na Câmara dôs
Deputados.
--

quem-

O SR. CARLOS CHIARELU -Agradeço
a V. E:(!> õ aparte, nobre Senador Lourival 6aptista.,
Cl.!io depoimento enriquece a nOSS?I manifestação. E apenas enfatizaria o registro biográf'ico_do
nosso franqueado correligionário e companheiro
de atividades constituintes, Alair Ferreira, lembrando da sua atuação, sobretudO ·na--área das
Comissões de Transportes, Orçamento e de Finanças durante essa larga traget6ria de quase
um quarto de século, e por essa reiter~da ma~fes-

tação eleitora], por essa continuada vinculação
da-Opinião públk::a- Com o 'SeU trabalho, cá esteve
dando a legitimidade a uma represent_ação da
região pela qual falava permanentemente e defendiá. oS seus interesses..
Por isto, Sr. Presidente, encamlho o requerimento, solicitando que esta Casa não apenas faça
o regístro necessário, envie as condolências, mas,
também, suspenda a sessão, os nOssos trabalhos,
para que nós ·possamos demonstrar de maneira
clara aos seus filhos, à sua esposa, à sua fam'ília
e à comunidade brasileira, o respeito e a homenagem à figura de Alair Ferreirâ..
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - ~
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carnei.ro.
O SR. I'IELSOI'I CARNEIRO (PMDB - RJ.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Encareceu_ o n9bre Senador C:arlos Chiarem a
fieira de emoções que temos vividO, neste Ultimo
ano, os que lutam na arena política. Nós do Estado
do Rio, surpreendidos, ontem, com o inesperado
desaparecimento de Marcos Freire e de seus ou·
_ttQs_ companheiros de viagem, já vínhamos pade·
cenc;l_o essas emoções há vários dias. Primeiro
foi Aiair Ferreira, Deputado Federal pelo Rio de
Janeiro, durante sucessiv_slegislaturas. S. Ex!' tiQha
força política, atividade administrativa, exemplo
de trabalho para com todo o povo da região do
norte fluminense. Sua ptojeção ali, notadamente
em Caffij5Ci5, em Macaé, foi imensa; sua capaci·
dade de comunicação, através nâ.o só da 1V Fluminense, como de 5 (cinco) emissoras de rádio,
levou àquela população um pou~o de esperança
e i..iiD pbuco de confiança naqueles dias em que,
juntos, lutamos pela criação de royalties para
o petróleo r~colhido na orla marítima. Ainda no
último pleito foi o Deputado- Fed~al mais Votado
na região, Por isto, todos compreendemos por
que no dia do seu enterro, a Cidade de Campos
f~çb-ou as· suas portas. e o povo, uma multidão
imensa, o levou 8Q cemitério 1~. Era a última
homenagem que- o poVo de C~pos- prestava
~a um constante_ e devotado servidor, que ali chegou aos 1O anoS de idaqe e dali saiu para representa( o J~stado, prindpalmente o norte flumiriens~. na C~nlara doS Deputados,. e voltaria para
ali dormir o Ultimo sono.
_A__ ele se juntaram. nurria seqüênci8. ó engerihe1rõ Veiga Brito, DeputadO Estadual pelo PartidÇ)_ Ubera1,_ antigo colaborador do dinâmico gove~o ~aecados taeirda; re~-f~Vel pelo funciohâmento do Çiu_andu, que se passou a chamar.
no meti Estado, "A obra do século". E, realmente,
-~ePOíS aete a Cãrênda" de agua desapareceu da
cidade do Rio de Janeiro.
---Era-paaco, Sf. Presidente, e "também outro se
fQi:)\n1aô.eu Rocha, do PDT: de"putado eleito ein
1978, que há !Jouco se afastou da secretaria municip_aJ, co_erente e fiel ao seu Part;ido, pois divergira
do Prefeito Satuffiino Braga.
Mas ainda ~ra pouco, Si. Pre&i-dente, e nos tirou
QIOconâO- Alves Dias, me~ -~elho amigo dos dias
distantes 4ª ~ahia, que se projetoU- riuma quadra
difícil da História brasileira como um adversário
âo r~gime então estabelecido e conquistou com
~~ -~!!<::rlficio, com sua tenacidade, principalmen~
-~-pela ·sua autoridade, O posto supremo do Partido Comunista do Brasil.
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E, aflnal, ontem Sr. Presidente, também num
desastre de automóvel, perdemos, os que vivem
no Rio de Janeiro, a cOmpanhia de Raimundo
Mascarenhas, o Presidente da Vale do Rio Doce,
baiano na maturidade dos seus 56 anos, com
um larga experiência à frente da mais poderosa
empresa de mineração do País.
Esta seqüência, Sr. Presidente, essa imensa fiei·
ra mostra que, se algwria coisa está acontecendo,
alguma punição para os que vivem estes dias,
está marcando o nosso-destino. Não o deles, poro deles Deus encaminhará, mas o nosso que
aqui flcamos para lamentar as suas mortes. e r&ar
pelo descanso de suas almas.
Em nome do PMDB, do Rio de Janeiro, e eni
nome do PMDB nadonal, deixo aqui a solidarie~
dade às palavras proferidas pelo nobre Uder_ Car~
los Chiarem.

que

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Maia,
que falará como Líder do PDT.

O SR. MÁ.RIO MAIA (PDT -AC. Como Líder,
para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.l- Sr. Ptes[dente, Srs. Senadores:
Ao enç:aminhar a votação do requerimento-em
pauta sobre o falecimentO do nosso companheiro
Alair Ferreira. representante parlamentar do Estado dg_Rio de Jª'neiro, da Zona Norte Fluminense,
estamos aqui a imaginar as duas mortes súbitas
ac:onteciâas, ambas interrompendo a vida como
que -numa Parada cardíaca. A de ontem teria sido
a parada de um grande coração que estava envOlVendo o seu trabalho, representada pelo avião,
seus passageiros e tripulantes. o· aVião explodin·
do, foi como que o coração de um Ministério
ou da Nação que explodia para fazer a sua parada.
De uma maneira real e objetiva foi, também, uma
parada cardíaca que arrebatou de nosso _convivia
esse nósso companheiro de tão elevada repreSEmtação do Estado do Rio de Janeiro, Alair Ferreira.
Por isto, neste momento em que o SenadO
se reúne pata apresentar estas homenagens póstumas a esses ilustres companheiros, interrompendO a sessão, ao encaminhar o requerimento
apresentado à Mesa, fa]o em nome do Partido
Democrático Trabalhista, para trazer ii() ·senado
Federal e parãque fique registrado em seUs anais
a nossa posição oficial de solidariedade e dt fraternidade a esta figura e aos seus famlliares, que,
neste momento, passam pelo transe de~ta _dor.
Eu nãQ tinha intimidade de convívio com 9
Deputado Alair F~~l_r_;;_~'!S_2 conheço há muitos
anos. Em 1963, qu-ando cheglief á Cfunaiá -dõs
Deputados, eleito que fora Deputado Federal pelo
recéin~instalado Estado do Acre, então Território,
em virtude de ter ligações _com_ a cidade onde
S. Ex' teve sempre uma atividade muito dinâmica,
a cidade de Campos; em virtude de ser casado
com urna fluminense daquela cidade e me fazer
amigo de várias pessoas do norte ·numinense,
principalmente campistas, passei a conhecer, entre essas pessoas, Alair Ferreira. Passei a acompanhar, de lQnge mesmo, as suas atividades, Efa
um parlamentar re<::atado, retraído. Não era homem de tnbuna, mas era homem, pode--se dizer,
de uma dinâmica muito grande nas suas atividades parlamentares, carreando para o Estado- do
Rio de Janeiro, princ::ipalmente para o norte fluminense, grandes benefícios através de sua atividade
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dinâmica pelos corredores dos vários Ministérios.

Era um grande empreendedor, homem de negócios, um líder de comunicação na cidade de Cam~

pos e também um empresário ligado_às comunicações e aos transportes.
Tendo seguido essa carreira invejável de parlamentar, desde 1963 até os nossos dias, ininterrup-

tamente, deixou para os que o conheceram e
para os que tomaram conhecimento _do seu trabalho o exemplo de sua vida, quer como homem
empreendedor nas atividades particulares, quer
como homem público detentor de sete mandatos

consecutivos.
Neste momento, nós trazemos as homenagens
póstumas a este parlamentar, em nome, também,
do Estado do Acre e, oficia1mente, em nome_ do

Partido que represento nesta Casa, neste momento, em nome da Uderança do PDT.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em votação o requerimento.- (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Mesa associa-se às homena!;Jens ao Depu~do
Alair Ferreira e fará cumPrir a deliberação da C:isa.
Conheci aquele eminente parlamentar-de perto,
como seu colega na Câmara dos Deputados e
seu correligionário no--ex-Partido Social Democrático nos idos de 1963, e· Posso dar o testemunho do quanto trabalhou pela sua gente e pelo
seu Estado, não sometne_ nas comíssões _da Câmara, notadamente nas Comissões de Transportes, de Finanças e de_C6JnunicaÇõe5, como, também no Plenário, ao se dedicar, diutumamente,
sobretudo à elaboração do Orçamento da_ União,
para carrear maiores. recursos para o Rio de Janeiro.
Trago, portanto, minha solidariedade ao tributo
que o Senado Federal presta à meril.Oria dO Deputado Alair Ferreira.
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, Prefeitura Municipal de Belém, EStado do Pará,
a _contratar operação de crédito no valor correspendente, em cruzados, a 440.996,24 Obrigações
do TesoUro Nacional- OTN. (Dependendo de
parecer.)

4
Mensagem n~ 16_8, de 1987 (n~ 268/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Buritis, Estado de Minas
Gerais. a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a_39.935,78 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

5
-Mel-iSagem n~ 169, de 1987 -(n?- 269/87, ita origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Coromandel, Estado de
.~nas Gefãis, a êontratar operação de crédito no
Vã!or correspondente, em cruzados, a 46.992,48
Obrigações do Te-soutO Nacional - OTN. (Depe~dendo de ~rec~~·>·

6
Mensagem n~ 172, de 1987 (n~ 272/87, na Origem), ·relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de lguatama, Estado de
Minas Gerais, a contratar operação de crédito no
va1or correspondente, em cruzados, a 18,796,99
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)
-·- -

7

Mensagem n~ 173, de 1987 (n~ 274/87, na origeM), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipai de Moema, Estado de Minas
OeraJs, a coritratar operação de crédito no valor
correSpondente, em cruzados, a 13.1_14,66 ObrigaçóeS do T escuro Nacional - OTN. (Depend~ndo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

O SR. PRESIDEr!TE (Humberto Lucena) Antes de encerrar a presente sessão., convoco os
Srs. Senadores para outra extraordinária a realizar-se amanhã, às 1O horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 101, de 1987 (apresentado pela Comissão de Constituição -e Justiça como conclusão
de seu Parecer· n~ 12, de 1987), que suspende
a execução- do artigo 99, da Lei n~ 2322:, de 2
de agosto de 1982; do Município do Paulista, do
Estado de Pernambuco.

2
Mensagem I1" 162, -de 1987 (n9 262187, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Araújos, Estado de Minas
Gerais, a contratar operação de crédito no va1or
correspondente, em cruzados, a 13.114,66 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer.)

3
Mensagem n~ 165, de 1987 (n~ 265/87, na origem), relativa à proposta que seja autorizada a

~_levantada a sessão, de acordo com a decisão

do Plenário.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 5 múw-

tos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO Sk.
MANSUETO DE LAVOR NA SESSÃO DE
24-6-B?EQ(JE,ENTFIEGUEÀREVISÃOfX>
ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTERIOR-

ME!'ITE
·-0 SR. MANSaETO DE lAVOR (PMDB PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O-Senhor Presidente da República enviou ao
Congressõ Nacional mensagem que consubstancia a sua proposta relativa ao direito dos trabalhaL
dores à sindicalização; ·o_ -direito à greve e o direito
à sindicalização. Essa mensagem do Senhor Presidente da República será avaliada, analisada a
nível das duas Casas do Congresso Nacional
Entretanto, é preciso refletir sobre a sua oportunidade no m.:~mento em que a Assembléia Nacional Constituinte, elaborando o novo texto constitucional, tratou da matéria e sobretudo na Comissão
-da Ordem SOcié!l. No ieiatório votado e aprovado
pela Comissão da Ordem Social; se estabelece,
no art. 59, "que será livre a organização, a constituição e a adminiStração de entidades sindicais,

\
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bern ·como o direito de ass_ociação aos sindicatos,
observados _os seguintes princípios". E determina
Os princípios -relativos à assembléia, a unicidade
sindical, que foi a tese vencedora no seio _da Comissão dã Ordem Social, e também correlata a
esse direito de sinclicaiização, o direito à greve,
avançando_emmuito 59bre a atuallegislação pertineOte à mãteria.
Primeiramente é preciso louvar a iniciativa do
Poder Executivo em pretender sanar urna enonTJe
lacuna na atual fase da vida brasileir~. O direito
dõs trabalhadores a sua livre organização, o direito
dos trabaihadores recorrerem, dentro de certos
limites, ao remédio da greve para defesa dos Seus
direitos e o direito qUe têm os trabalhadores, através de suas livres manifestações, d~ participar
da vida nacional.
O que estranho, Sr. Presidente, é o momento
em que -essa matéria chega ao Congresso Nacional. OU sena uina matéria de Caráter urgente então deveria ter sido eri'viada nos primeiros dias
do Governo da Nova República - ou não sendo
táo urgente- eª própria mensagem indica quando não requer prioridade para a sua votação - ,
dever-se-ia aguardar o pronunciamento soberano
da Assembléia Nacional Constituinte. DaJ, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o meu reparo, a minha
reserva à oportunidade da remessa dessa matéria
que trata de assuntos tão importantes para a classe trabalhadora, o direito à livre organização sindical e o direito à greve por uma legislação ordinária
por via do Congresso Nacional, quando a Assembléia Nacional Constituinte, atraVés da Subcomissão dos Direitos dos TrabalhadoreS -e através da
Comissão da Ordem Social, já se pronundou sobre o assunto.
Espera-se que esta matéria, votada por expressiva maioria no seio da Comissão da Ordem Saciai, prevaleça no relatório da Comissão de Sistematização e chegue a ser votada no plenário da
Assembléia _Nacional_ Çonstityjnte, como uma vitória da classe trabalhadora brasileira.
Considero inoportuna ·a mensagem que trata
da nova lei sindical, uma vez que a Assembléia
tiacionai Constituinte está tratando da matéria e
haverá de se pronunciar em caráter definitivo
quando da votação do texto_ em plenário. AdeJrtais, o texto dO projeto enviado pelo Poder Executivo éJiinitativo, rião contém os avanços requeridos pelos trabalhadores brasileiros, inclusive votados na Comissão da Ordem Social.
~preocupação qUe coloco, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, é se essa iniciativa louvável do Poder
Executivo, para sanar lacunas, nãó vai se contrapor aos trabalhos da_ Assembléia Nacional Constituinte; se não colocãrá, mais umq ver., em choque,
_o_ Poder Executivo com o Poder Constituinte; se
não criará mais uma área de atritos entre o Congresso Nacional, com suas limitações atuais e
o Poder Executivo? Bastã Citar que-este Senado
votou e aprovou um regimento onde se autolimita
na sua capacidade de iniciativa, na sua _competência de iniciativas de lei e, então, nós, Senadores,
assim como os Deputados, apresentaremos apenas as iniciativas de caráter inadiável. Assim, acredíto que deveria também ser _a contrapartida do
Poder Executivo. Se essa _Men~agem, com o projeto da nova lei sindical e lei de greve, fosse matéria fnadiável, ela deveria vir corrt aquela característica de prioridade a que têtn direíto as matérias
do Poder ~ecutivo, __e não veio. Ela vai tramitar
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em caráter ordinário, Jogo não é considerada de
absoluta prforídade pelo próprio Poder Executivo,

que ê o autor da i_niciativa. Isso significa que hâ
tempo, não há urgência, e entrão,_ se precisaria
esperar o pronunciamento livre e soberano da
Assembl~ia Nacional Constituinte.
O Sr. VIrgílio Távora um aparte?

V. Ex• me permíte

O SR. MAI'ISQETO DE LAVOR -

V. Ex-

tem o aparte, nobre Senador Virgílio Távora.

O Sr. Vlrgillo Távora- Eminente Senador,
V. Ext coloca muito bem a questão da oportunidade. Mas além da questão da oportunidade,
vamos avançar um pouco mais.__ à questão da
colidência. A coJídência dos dois textos, enquanto
o anteprojeto governamental delimita o campo
dos dúerentes setores que podem _e nãq podem
entrar em greve. o item XXIII do- arl 29, Seção
i, Capítulo I, "Dos trabalhadores_ e Servjdores Públicos", justamente da Comissão n<? 5, çlá-ll}e wn
efastédo que gostaríamos de -trazer ao conheci~
menta dos nobres pares. Direitos do Trabalhador:
XXIII- greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade e o âmbito
de interesses que deverão por meio de1a. defender, bem como· sobre _as providências a
garantias asseguradoras da c:ontinuidade dos
serviços essenciais à comunidade. Dá um
direito completo de greve.
O SR. MANSIJETO DE LAVOR e o texto govemamenta1 retroage.

Exato.

O Sr. Vlrgillo Távora - Paradoxalmente, o
mesmo Govemq, cuja maioria está diri_gindo a
estruturação, pela ponderabilidade dos seUs representantes, está dirigindo -a feitura desta Carta
Magna futura, é justamente este Govem9 que
manda um projeto que vamos- num português
dare, embora estE;ja bem adistrito ~ normas da
OIT, que atê hoje rolam a_q4_i_ no Senado sem
serem aprovadas nem desaprovãdas -: confronta, mas confronta de uma maneira formal, absoluta, tota1 e indiscutível com aquilo que está sendo
votado pela Assembléia Nacional Constituinte.
Como explicar isso é que eu ,gostaria que os Uderes da ilustre situação como o eminente Senador
Fogaça, o eminente Senador Cardos Çt'liarelli, explicassem como dois corpos podem oc:upar-o
mesmo lugar no espaço.
O SR. MAI'!SOETO DE LAVOR - Exato,
Senador, eu agradeço dizendo, inclusive, que considero elogiável o Presidente Samey querer marcar como ato do seu Ciovemo a iniciativa de uma
abertura sindical há tanto tempo aspirada pelos
trabalhadores brasileiros ~ pela sociedade como
um todo, vez que a legislação ainda em vigor
é uma legislação da ditadura Vargas coro inspiração do fascismo.
Neste momento, a Mensagem nos parece inoportuna. Além de inoportuna é conf]itante com
algumas conquistas já votadas no âmbito das Comissões e das SubcomissQes da Assembléia Naclona] Constituinte. Inclusive o texto do POder Executivo vem consagrando a tese da pluralidade
sindical, que foi derrotada na Comissão-da Ordem
Social, sob o comando da !Jderança do PMDB.
O Governo, com esta Mensa!;Jem·, se alia a uma
minoria de trabalhadores, comandada pelo PT.

QGqyemo do Presidente José Sameytem o apoio
do PT, e__ apenas do PT, a respeito dessa tese
da pluralidade sindical. No âmbito da.s Subconiissões do Direito dos Trabalhadores e na Comissão da Ordem Social prevaleceu,. majoritariaroe~t~, com o apoio do PMDB, de 1,1ma ~ parte
do Partido Liberal, do PDS, que é_ o Partido que
V. Ex" lidera, nobre Senador Virgl1io Távora, e dos
partidos comunistas, a tese da unicidade sindical
e não a da pluralidade sindical.
O Governo então, com esta Mensagem, acata
a tese. do PT, que é uma tese minoritária.
Recebemos, em nossos gabinetes, centenas e
centenas d~ manifestações de .organizações sin·
di cais de todo o_ Pars pedindo que não aprovás-semos a Convenção n~ 87, da Ctr. Nesta Mensagem está embutida essa pluralidade sindical que
é, realmente, algo de avançado em termos de
países da Europa, mas na realidade brasileira,
agora, a ~;jrãnde maioria das organizações sindicais e a grande manifestação dos trabalhadores
é pela rejeição. A Çomissão da Ordem SoCial espelhou essa vontade majoritária das organizações
sindicais brasileiras, o que vem em confronto com
essa Mensagem do Poder Executivo.

O Sr. José Fogaça - Pennite-me V. Ex' um
aparte?

o

Sr. JoãO

Menezes -

Permite~ me V. EJCI'

um aparte?

O SR. MANSIJETO DE LAVOR- Vou con·
ceder o aparte, pela ordem, ao nobre Senador
José Fogaça e depois a V. EJc!' nobre Senador
João Menezes.
--·O Sr. José Fogaça- Nobre Senador Mansueto de Lavor, era e é meu propósito fazer uso
da palavra nesta manhã para abordar, exatamente, o mesmo tema que aborda V, EX com mUita
propriedade. Aliás, para abordá-lo na mesma linha
-de--tratamento que a ele vem dando V. EX' Como
V. EX' tocou nu_ma questão que me diz respeito
de perto, gostãria de fazer um esclarecimento.
-Foi este Senador, fia condição de Líder do PMDB,
que aqlti pediu a postergação do exame da Convençãõ n<? 87 da OIT e dei as razões, exatamente,
em fUnção daquilo que V. Ex-', agora, traz a esta
-casa. Esse é um posicionamento, hoje, majoritário e maciço dos maiores sindicatos do movi_mento operáriO neste PaíS. A proposta da OIT
é ·muito apropriada para os países capitalistas
avançados onde o sindicalismo atingiu um elevadíssimo ,grau de Õrgaríilação, mas, num país como o nosso, significaria o até quebrar as pernas
d6 -movímento sindiç.;~.l. É por isso que não podemês aprõva.r \lni_a~ Convenção internacional em
melo _a um prcicE!sso constituinte. Porque as_ convenções intemacionáis deVem ser acatadas ou
não à lw; do modelo constitucional vigente nestes
países. Se ain.dª_não tem'?s_uin,a constituição definitiva, ou se estamos e.m fase de elabqração, temos que, primeiramente, dar término ao processo
cOnstituinte e a partir daí, então, sob o critério
dos princípios· constitucionais vigent~ no Brasa
e democraticamente const.ttuídol';, examinar os
institutOS prõpoStoS pela Convenção n 9 87, da Organização Internacional do Trabalho. Por isso, faço este aparte a V. EX porque toca nesta questão
precipuamente de interesse pessoal deste Senador. Muito obreigado a V. Ex'
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O Sr. DlvaJdo Suruagy -Senador Mansueto
de Lavor, V. E>r me concede um aparte?
O SR. MAI'!SUETO DE LAVOR - Concederei daqui a pouco, Senador Divaldo Suruagy.
Sou testemunha de que V. Ex' levou a üderança
do nosso partido, inclusive, após uma discUssão
em plenário sobre essa matéria, da op_ortunfdade
ou não da votação da Convenção n<? 87, V. EX"
foi aquele que interpretou junto à Liderança do
nosso Partido~ jnoportunidade dessa matéria tramitar nesse momento de elaboração da n_ov~
Constituição.
--- -- --

Então, o testemunho de V. EX' corresponde
aos anseíos_do próprio PMDB. Fomos surpreendidos, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena.__Fazendo soar a campainha.) Pediria ao nobre Senador Mansueto_ de lavor que concluísse, pOIS o
seu tempo já se esgotou. _
O SR. MAI'!SOETO DE LAVOR -Apelaria
a V. Ex.' que me ensejasse· OUVir os dois nobres
sen_adores que esperam o aparte e logo após con~
cluirel.- Ti::ill o aparte_ V. EX'. Senador João Menezes,

O Sr. João Menezes de Lavor, -SenadOr
Mansqeto, V. Ex' trata de assuntas, talvez, fundamentais na discussão da Constltuint~. Acho que
aí reside o fulc.ro do que se discute aqui ri~
Casa. Esse ãssonto wi crescer à m~_dída qi...te ii.6s
chegarmos ao gargalo da Constituinte, na Comissão de Sistematização ou no plenário. V. EX' faia
sobre a pluralidade sindica] ou não. É um assunto
também muito interessante, porque aqui se procura defender ~ unida9.e, Pois, Se não houver a
unidade, o sindicato vai se repartir, haverá lideranças Várias. Mas, também, aqueles que querem
lideranças várias é porque não se sujeitam, não
querem aceitar as diretrizes daqueles que estão
cOmandando o sindicato. Então, é uma forma
de dar a liberdade, mas @mbém de tirar a liberdade dos outros. .É um assunto muito dificil e
que precisa muito tato para chegarmos a uma
coticlusão. Por outro lado, as comissões têm discutido esse asSunt9 e dado uma ~e~9e total
ao direito de: greve. A liberdade total_ ao direito
de greve, sem nenhlJilla legislação que impeça
ou que controle o _desenvo.lvimentO_ dã. greve é
outro assunto_gravíssimo, porque cõmo vai ficar
este País, como se vai ordenar a vida do País,
como se vai ordénar o reiaCionainent6 ent.re patrões- e empregados? Qual é a razão? Quçd é o
caminho? Então, esse é um assunto, no nosso
entender, da maior dificuldade. Agora. mandaram
discutir o novo projeto da lei de greve, nesta altura
dos acontecimentQ.s, quando -se vai ter uma Constituição daqui a seis meSes, da(}ui a oito _ou dez
meses, parece-me que, também, será uma lei que
nãO ferá _lon_ga vida._ Mas, por outro lado, nós não
pod.~remos ficar sem lei. Então, aplique-se a lei
que existe, aplique-se a lei que está ein vigor.
o que não pode é o p~ ficar entregue à d~sor
dem, à subversão, ao desequilíbrio, ao desentendimento. Esse_ é o aparte que queria fazer.
O SR. MAI'!SilETO DE LAVOR- Concor·
do com V. Ext e apenas-considero que o Congresso, a Câmara: e o Senàdo, não pode estar em
atrito com o Congresso Constituinte, que _somos
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todos nós, também. se _i:f matéria fosse inadiáVel,
até em caráter extraordinário o Senado poderia

votá-la. Mas está sendo tratada na Assembléia
Nacional Constituinte_e_ vem agora esse projeto
para ser tratado no Congresso Nacional. Estou
dizendo que apenas há esse reparo. Aliás, com
matérias conflitantes. Essa_questão da unicidade
e da pluralidade sindical, prevaleceu a unicidade,
porque foi inequivocamente a maioria das manifestações dos sindicatos dos trabalhadores. Mas
não é_ uma tese unânime, porque, conforme eu
já disse, o PT votou no âmbito da Com_issão da

Ordem Social pela plura1idade sindical. E o Poder

Executivo, a Mensagem do Presidente, está trazendo uma posição semelhante à do PT, contrária
à do PMDB e à dos demais partidos.

O Sr. Dlvaldo Suruagy- Permite V. Ex'-uin
aparte?
O SR- MAI'ISOETO DE LAVOR- Concedo
um aparte ao nobre Senador Divaldo Suruagy.
O Sr. Divaldo Suruagy- Senador Mansueto
de Lavor, a Presidência baverido já anunciado _a
exigüidade do tempo, eu não faria a análise que
o assunto merece. Mas quero dar a minha solidariedade ao ponto de vista esposado por V. Ex'
e referendar todos argumentos aqui colocados
pelo Senador José Fogaça. Acho que isso é um
assunto que deve ser tratado pela Assembléia Nacional Constituinte, já eStá Sendo tratado e achO
que o CongresSo Nacional, enquanto a COnstituinte não firmar o seu ponto de vista, não pode
discutir ou votar um projeto de tanta magnitude
e de tanta importância para õs interesses dos movimentos sindicalistas brasileiroS. COmungo com
os pontos de vista esposados por V. Ex" e o nobre
colega tem a minha solidariedade e o meu apoio.

O SR- MANSUETO DE LAVOR- Agradeço
a V. Ex' nobre Representante de Ala_goas.
O Sr. Mauro Benevidea um aparte?

Permite V. ~

O SR. MAI'ISUETO DE LAVOR -Concedo
um aparte ao nobre SenadorMauro Benevides.

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador
Mansueto, V.~. ao inkiar o seu oportuno pronunciamento na manhã de hoje, fez questão de
ressaltar que o Poder ótecutiVO Oão invocara em
seu prol um dispositivo Constltucíonal que daria
uma tramitação especialíssima no Congresso a
essa matéria. Veja V. Ex;!' que estamos pratica·
mente nos últimos instantes de trabalho desse
período orctinário. Em-agosto já se iniciará a oUtra
fase de trabalho do presente período legislativo.
E V. Ex' há de convir que conhecido o anteprojeto
da nova Constituição, elaborado- pela Corriissão
de Sistematização Constatando se o conflito entre
a proposição do Poder Executívo e as normas
e diretrizes que prevalecerão no texto da nova
Carta, obviamente que nem a Câmara dos Deputados, nem o Senado Federaf."nenhuma das duas
Casas se encorajará a dar seq:üência à tramitação
dessa matéria.
R

I

~O~ SR. MANSUETO DE LAVOR -Já tennino, Sr. Presidente só um minuto. Significa que
<;1 mensagem talvez seja só para marcar o desejo
da ÃcfffiiilistrãçãO do Pres_idente Samey âe regular
1e de ter no seu Governo uma regulamentação
mais avançacta a reSpeito da sinc;licalização e a
respeito da greve.
Entretanto, urgentes são assuntos prementes
que deveríamos votar com urgência urgentíssima,
em caráter até extraordinário, até em convocação
no recesso e que dizem respeito aos trabalhadores, é o problema do salário mínimo. Nós vimos
o Ministro do Trabalho confessar, dias atrás, que
nunca o salário mínimo teve tão baixo poder aquisitivo êómô-no rfiõrriento. CorrespOnde a 43 dólares, quando há vinte anos ultrapassava os 100
dólares.
Então, se viesse uma mensagem para resolver
esse problema do salário-mínimo, paia que o trabalh{'.dor tivesse pelo menos ·o poder aquisitivo
correspondente a 100 dólares, teria razão de até
sustar os trabalhos constitucionais ou até convocara Senado em caráter extraordinário, durante
o
q-ue já vai c-omeçar, para tratarmos de
matéria de caráterurgentissimo, que é o problema
da solução do poder aquisitivo do trabalhador
diante do salário mínino mais baixo da história.
Ai, sim. MaS_ essa matéria, cõnflitando inclusive
com o que se está tratando no ârn_bjto da Assem·.
bléia Nacional Constituinte, é inoportuna, poi'que
cria um conflito desnecessário entre o Poder Executivo e o_Congresso, entre o Congresso e o Poder
Constituinte.
Então, seri-a de se considerar inoportuna, e louvar o interesse do Governo -Samey em marcar
a sua administração com uma mensagem que
represente um avanço no direito dos trabalha. dores.

·recesso

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Ex-' já excedeu 12 minutos, e temos matérias
urgentes na Ordem do Dia. Pediria a V. Ex" que
_não concedesse mais apartes.
V~

O SR. MAI'ISUETO DE LAVOR- Obedeço
a V. EX" Então, agradeço_e infelizmente não posso
conceder mais apartes, agradeço a todos, e fica
o meu registro até como um apelo ao Poder Execu,tivo, para retirar esta matéria, a frm de que ela
não tramite em conflito com o que se está votando
e discutindo na Assembléia Nacional Constituinte.
Muito obrtgado.

ATAS DE
COMISSÃO
COMISSÃO PARLAMEI'ITAR
DE II'IQuBuro

Criada através da Resolução n' 41? de
1987, destlruida a apurar lnegularidades
<llwlgadas no jornal A Folha de S. Paulo,
·na concorrência para Implantação da
-- Ferrovia Norte-Sul e anaHsar todos os
-~s da viabWdade sócfo-econômi·
ca daquela fe!Tovfa.

~ ~~

OSR.MANSUETO DE LAVOR-Agradeço
a V. Ex'-, demonstrando...

-1 • RE/JNIÃO (INSTALAÇÃO), REAIJZADA
EM 2 DE JUNHO DE 1987

O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena) Peço a V. Ex-, nobre Senador, que não conceda
mais apartes.

Aos dois dias do mês de junho do ano de mil
novecentos e oitenta e sete, às dezesseis horas

e quihie-minutos, na sala da Comissão de Economia, presentes os Senhores Senadores JoãO Me:nezes, Pompeu de Souza, Affonso Camargo, Iram
SãrafVã, Mansueto.de Lavor, Mauro Borges, Alexandre CoSta, Leopoldo Peres. Ruy Bacelar, Olavo
Pires, Edson Lobão e CarloS Chiarem; reuniu-se
a Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada
a apurar irreQuiaridades divulgadas no jornal A
FoHta de S. Paulo, na concorrência para implantação da Ferrovia Norte-Sul e analisar todos os
aspectos da viabilidade sócio-econômica daquela
Ferrovia.
De acordo com o preceito l~:egiineritãl assume
a Presidência o Senhor Senador João Menezes,
passando, a seguir, a Presidência ao Senhor Seita4or: Pompeu de Souza.
----- ----Em seguicJa, Q Senhor Presidente ,comunica
que irá proceder a eleição para Presidente e Vice·
Presidente e suspende a reunião por dez minutos,
a fun de que sejam distribuídas às cédulas de
votação. Reaberta a reunião, o Senhor Senador
J?ompeu de SouZa, convida o SeTihor Seri:ãdor
Leopoldo Peres para funcionar como escrutinador.--- -Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

Para Presidente:
Senador João Menezes_ ...............:........... 8 votos
Em branco ~ .. ~M-·~M---·~····-~ ~· ~- ~ 1 voto

Para Vlce-Presfdente:

.. .. ..

SenadorRuy Bci.c_e!ãr ,.............................. 9 votos
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e \lice_-Presidente, os Senhores Senadores
João Menezes e Ruy Bacelar. Em seguida, o S~
nhor Senador João Menezes assume a Presidência agrade~e a honra com que foi clistingUido,
designando o Senhor Senador Manstietó de Lavor
para_ r~] atar '!- matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuriião às- aeZeSsete horas e trinta e nove minutos
e, para constar eu, José Augusto Panisset Santana, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata
que, lida e aprovada será assinada pelo Senhor
Piesidente e-irá ·à publicação.

e

ANEXO À ATA DA J• REUNIÃO (INSTA·
LAÇ<iO)DA COMISSÃOPARLAMENTARDE
INQuÉRITO, CRV!DA A77Mw:'s DA RESOLUÇ<iO N•41, DE 1987, DESTINADA A APURAR !RREGUL4RIDADES DIVULGADAS NO
JORNAL A FOLHA DE S. PAULO, NA
CONCORRÊNCIA PAIM IMPLANTAÇ<iO DA
FERROVIA NORTE-5UL E ANALISAR ToDOS OS ASPECTOS DA VIABIUDADE SÓ.
CIO-ECONÓMICA DAQUElA FERROVIA,
QUE SE P[JJ3/JCA COMA DEWDAAUTORJz.lç<iO DO SENHOR PRESIDENTE DA coMISSÀO:
~

Presld«9tte: Senador João Menezes
Relator: Senador Mansueto de Lavor
dntegra do apanhamento taquigráfico da reunião.)
O SR. PRESIDENTE (João Mene<es) ~ Eotá
aberta a reunião para tratar da Resolução n~ 41,
de 87: Senador Mansueto de Lavor e outros Senadores requerem, nos termos r_egimentals, seja
constituída uma c_omissão de_ inquérito, composta
de nove membros, para o fim de1 no prazo de
sessenta dias, apurar as irregularidades, divulga-
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das no jornal A Folha de S. Paulo, na concor·
rênda para a implantação da Fetrovia Norte Sul e analisar todos os a!Jpectos da viabilidade

s6do-econõmica dessa ferTOVia.
Convido o Senador L~OpOido- Peres f>âra SeCretariar os trabalhos.
Areunião de hoje é para a eleição do Pt:esJdente,

Vice-Presidente e Relator. Comunico· Que fazem
parte da comissão os seguintes Srs.

S~nadores:

Mansueto de lavor:.
Ruy Bacelar;

__

Leopoldo Peres;
Affonso Camargo;

1ram Saraiva;
OlavoPires;
Alexandre Costa;
João Menezes;
Itamar Franco;

São nove membros que votam na presente reu':'
nião.

_

·,

Para se realiz~ a eleição do Presidente, da Co. ·,
missão, suspenderei a reunião por dez minutos,
a fim de que sejam feitas as chapas para iniciarmos a votação.
(Suspensa às 17 horas e
minutO~ a
reunião é reaberta às 1_7 horas e
_minUtos.)

O SR. OL\VO PIRES -As Bancadas, reunidas,
hou"Veram por bem, através de acordo, deliberar
sobre a seguínte chapa: para Presidente: _Senador
João Menezes; para Vic_e~Presídente: Senador Ruy
Bacel~.

O SR. PRESIDEI'fTE (Joõo Menezes) -

Com

a pal,avra _o nobre Senador Carlos Chiarem.
O SR. CARLQl; CliiARELLI - Sr. Presidente,
manifesto o meu_apoiÕ- à indica_ção- do Vice-Uder
do PMDB, Senador Olavo PITes. Há; também, a
concordânc:ia expressa. derltroaanosSa.-Baricada,
de apoio ao nome de V. Ex' para Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Tendo
o nQbre representante do PMJ;l_E! apresentado nosso nome para compor a Chapa, paSsO a P_resídênda desta reunião ao Senador Leopoldo Peres,
para que S. E:itfq:nitiJ:)U_e a-dirigir os trabalhOs.
(Assume a Presidência o Sr. ~~~ld<? P~.)O SR. PRESIDEI'fTE (Leopoldo Peres) - Como está o Senaàor Pompeu de Sousa substituindo o Sena_dor Ruy Bacelar, convido S. EX'
a assumir a Presidência. (Assume a Presidência o Sr. Pompeu de Sousa.)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Passemos à votação.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDEI'ffE (Pompeu de Sousa) Passamos à apuração.
Oíto votos para o Senador João_ Menezes, como
Presidente; nove votos para Ruy Bacelar, comO
\'ice-Presidente.
Convido o nobre SenadPr JoaôMer:iezes ã assu:
rnir a Presidência dos trabalhos. (Palnías.)
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Srs.
Senadores, manifesto o meu agradedmento Pelã
confiança de todos os ~artidos com representação nesta C9Jllissão. __ _ "- _ , .
Ao assumir a Presidência desta Comi9~0, Sei
das responsabilidades que pesam sobre os meus

ombros: No entanto, espero poder contar com
~. a fim df?:, na realidade,
levar a bom termo esta comjssão.
Aqui PrOcurarei faZer tOdo o passivei para ate nA
der ao que estiver dentro da realidade desta co-missão. Espero que esta comissão, como discu·
tido várias vezes __rto plenário do Senado, tenha
corilO f\.ilcro_principal o esc:larecimento.
Esta CQnllssão deve _I?_rimar pela neutralidade,
sei'js~~·- para poderem chegar a bom termo
os se~ trabalhos.
Con_fi9 que todos os $r5. ·senádores cOlaborem.
Também, aqui, deixo a minha gratidão à Uderailça e aos Com.panóeiroS do meu Partido, o
PfL, que, neste acordo de lideranças, indica o
nosso nome para exercer esta espinhosa mtssão.
Posso afirmar a V. f:x'S que vamO$ chegar a bom
termo, vamos trabalhar dentro do respeito, dentro
da ordem e da lei, e haveremos de chegar a resultad~ j:)õ5itivo5, pa-df eScla.recer à Nação este fato
tã~~~~ dura!Jt~ ~tes ~~mos tempos.
-0 SR ALEXANDRE COSTA (PFL - MA) .:_
Sr. Ptes~dente, peço a palavra.

a colaboração de V.

O-SR PRESIDENTE (João Menezes)- Tem
a palavra o nobre Senador Alexandre Costa.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente,
não desejaria que a reunião de hoje ficasse apenas
nas homenagens aos eleitos.
Trantado-se de uma comissão da maior importância para a Nação e para os Estados -de Goiás
e do Maranhão, requeiro a V. EX' que, consultado
os pares, seJam os primeiros convocados o Governador de Goiás, Henrique Santillo, e o Governador
dO -Maranhão, Epitác;io Cafeteira.
·
Er;;l fYque tinhã a dizer, Sr. Presidente.
O SR. AFFONSO CAMARQO- Si. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -V. EX
tem .a pal~a pela ardem,
-

U SR.AFFONSO CAMAR<lO- Sr. Presidente,
exatamente para contraditar a propOSta do Sen;;ldor Alexandre Costa; não que eu não queira _que
S.-~ ven}:lam - deyem vir, é muitO importante
qtie Venham - , parece-me que ·a Comissão ~a
que, Simultaneamente, preoc;_upar-se coln os_ dadQsde que predsã, ·para poder ooineçar a examinar os númeroS- c.Onc_e!'Jlentes aÇ> objetivo dos
nossos trabalhos.
Então, é fundamental uma vinda, quase que
preliminar, do Presidente da VALEC, Dr. Paulo
Vivácqua, que deveria trazer_ a esta Comissão _todos os elementos da concori:ênc:ia- os estudos
. preliminareS, o estudO .bãsicO, o Projeto de engenharia da Ferrovia-- se a_ VALEC já o tiver-.
pãra que possamds eJ{aminar o assunto, que inclusive, gerou esta Comissão Parlamentar de ln·
quérito. _Não estaya presente,_ naquele dia. à sessão do Senado - estava ac;offipanhando os Governadores do_ PMD~ .do Nord.este que tinham
ido ao Sr, Ministro da Faietidã -,quando houve
aquela denúncia e sei qUe todo o senado Jevantou~se. Foi exatamente do;iquela di~cussão que
surQiu esta- Comissão Parlamentar de Inquérito.
Assim, independeiltemerite âa maior alegria de
dizer. que deveremos receber os Govern·adores
e .® t1in~trçs, que se tragam os documentos,
pçxque a.- Cotnissão tem 60 dias para trabalhar
e V. Ex' há de imaginar como vai ser complexo
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~nannr:>s todo esse processo da concorrência.
É a colocação que faço à Presidênc:;ia.

O SR ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente,
·
peço- a palavra pela ordem.
O SR. MANSUEfO OE lAVOR dente, peço a palavra pela ordem.

Sr. Presi·

O SR ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente,
se V. fr se der a_p t,rabafho, a que naturalmente
o Senador Afforiso Camargo não se deu, de ler
o requerimento do SenadOr Mansueto de lavor
- S. ~ pede que aqui também seja eStudada
a viabilidade da obra.
Pedi a priOridade para a viabJ1idade da obra.
O Senador Affonso Carriargo eStá pedindo a prio-ridade para os fatos que se~supôe tei'em acQnfé..
ciclo na concorrência pública.
O SR. MANSUETO DE lAVOR - Permite-me

V. Ex' um aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Pois não. Ouço

o aparte de V. Ex'1'
O SR. MANSUETO OE lAVOR- Nobre Sena·
dor, ã Resolução já determinou. _o· meu pedido
foi colocado numa Ordem: em primeiro lugar, a
averiguaçãO das irregularidades; em segundo lugar, uma análise sobre a viabilidade económica·
financeira da Ferrovia Norte-SuL
·
Este é_ym assunto! salvo melhor juízo, já deci·
dido. No momento em-que assinamos a Resolução - e V. ~ é. um dos ilustres signatários,
já aprovamos que, em primeiro lugar, temos que
averiguar as irregularidades e, em $.e_gundo lugar,
fazer uma análise da viabilidade econômicÇI dessa
Ferrovia.
É matéria vencida, Sr. Presidente, e os que esta·
mos aqui já decidimos quando assinamos a própria Resolução que criou esta CP!.

-0 SR. ALEXANDRE COSTA::...... Sr. Presidente,
concordC?_que__ ~eja revezad~: eu, que reqUeri pri·
melro, sobre viabilidade, o Senador Affonso Camargo requererá Seja ouvído o Presidente daVA·
LEC. Proponho que seja ouVido pela mãnhã; o
outro, à tarde.
O SR POMPEU DE SOUSA -Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

9 SR. PRESIDEN1E (João Menezes) - Vou
responder, primeiramente, à questão de o_rdem.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Não estou levantando questão de ordem, Sr. Presidente. Estou
requerendo.
-- --

0 SR PRESiPEI'ffE (João Menezes) ~O Se·
Alexandre Costa estã pedin4ç. qu_e sejam
convocados os Governadores Henrique Santillo
e Epitácio Cafe~ira. O S~hcidor Affonso Camárgo
já está pedindo para que seja convocado o Dr.
Paulo Yivá.cqua.
Podemos votar, aprovar essas-convocações,
mas não os vou convocar pa:ra amanhã, porque,
primeiro, vou marcar uma reunião da Comissão
para que se faça um roteiro dos seus traba!J:los.
Dentro desse roteiro, então, iniciaremos a melhor
maneira de chegar aos bons reSultados.
Este é o ponto de vista da Mesa. Não há nenhum mal- em ·colocarmos ~m ·votação este requerúnento, o que não quer dizer que eles sejam
ouvidos amanhã, sejam convocados para ama-

.~ador
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nhã. Não. Vamos estabele<:er uma ordem de trablho nesta Comissão. Se não estabele<;ermos uma:
ordem de trabalho, não chegaremos nunca ao
ponto determinado.
O SR. IRAM SARAIVA -Sr. Presidente, peço

a pa1avra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -

Con-

cedo a pa1avra ao nobre Senador Iram Saraiva,
que solicitara a pa1avra anteriormente.
O SR. IRAM SARAIVA -

Sr. Presidente, uma

vez que o próprio autor do pedido da criação

da Comissão Parlamentar de Inquérito defiillu
bem a que ela se propõe -apurar irregularidades
e estudos de viabilidade-, a autoridade que devia
ser ouvida, e desde que o Plenário concorde, tem

Oedªro que, neste momento, aceito o requerimento da convocação do Governador- Henrique
San:tillo, do Governador Epitádo Cafeteira, do Dr.
Paulo Vivácqua e do Sr. Ministro dos Transportes,
Dr. José Reinaldo Tavares.
Varriós, prosseguir com os nossos trabalhos.
Na reunião de hoje, como disse, predsamos realmente organizar um roteiro. Posteriormente, conversarei corri o Sr. Relator e também com os
Srs. senadores, e desi!;jnei uma Comissão para
organizar este roteiro jUntamente com o Relator.
Temos o Senador Mansueto de Lavor, como
Relator, os Senadores Alexandre Costa e Ix:am S~
raiva para trabalharem nesse roteiro.
O SR. O!AVO PIRES -Sr. Presidente, peço

a palavra para uma questão de ordem.

Setembro de 1987
assinada pelo Senhor ·Presidente e irá à publicação.
AIYEXO A ATA ll4 2• REUNIÃO DA CQ..
MISSÃO PARlAMENTAR DE JI'{Q(JÉRffO,
C1i'L'.LM A 17M lfs DA RESOLUÇÃO N• 41,
DE 1987, DESTIIYADA A AP(J!IAR IRREOO
/.ARIDADES DIVULGADAS NO JOR/'IAL A
FOLHA DE S. PAC/LO NA CONCORRÊN·
CM PARA IMPVJYTAÇÃO DA FERROVIA
NORTE-SUL E ANAliSAR TODOS OS ASPECTOS ll4 VIABILIDADE SÓCfO.ECONÓ.
M/01 DAQ(JELA FERROVIA, OOE SE P(J.
B/JOI COM A DEV/ll4 AUTORIZ4ÇÃO DO
SENHOR PRESIDENTE:

Presidente: Senador João Menezes
Relator: Senador Mansueto de Lavor

que ser o próprio Ministro, que está superiõr, incluQ_SR. F_REslDEJ'ITE (João Menezes)- Tem
(fntegra do apanhamento taquigráflco da reusive, ao próprio requerimento feito pelo ilustre
nião.)
a p_?)avr_a V. EX para l!_IJ1a q!Jestão de __ordem.
Senador Affonso Camargo.
O SR OLAVO PiRES -Sr. Presidente, requeiro
A minha sugestão,- portanto, que seja ouvido
O"SR. PRESIDENTE (João Menezes)- HavenoSr.MinistroJoséReinaldoTavares:-- - a V. Ext providencie junto ao Ministério dos Transportes_ uma c6pia do edital e de toda a documendo número regimental, d.eclaro aberta a reunião
0 SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Tem
taÇão ·concernente- à referida cOncorrência, -para
da ÇPI, da Ferrovia No~ul. (Falha na gravaa palavra o nobre Senador Pompeu de Sousa
que essas cópias sejam distribuídas aos Srs. Memção.)
bros desta Comissão, a fun de que possam inteiFalei com ele por telefone no sábado e pedi
O SR. POMPEU DE SOOSA - Apenas quero
rar-se melhor da situação.
que viesse e trouxesse aqui os dados necessários.
lembrar a V. EX', Sr. Presidente, que a Coinissão
Deve chegar, porque falei com ele, ontem, de
ainda não está devidamente constituída. de vez
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - O renOvo; pelo telefone, para que trouxesse o roteiro
que V. Ex' não nomeou o Relator. Precipitaram-se,
querimento de V. Ex" será atendido.
de como a comissã_o vai funcionar.
Sr. Presidente. O Relator compõe a Mesa e é
De antemão, a próxima reunião fica marcada
A reSoJuç~~ que convocou _a ·comissão diz;
"magna pax" na ordenação dos trabalhos. De for~
para segunda-feira, às 9 horas e 30 minutos, nesta
ma que sem a presença do Relator, qualquer outra
mesma sala quando já deverá haver um roteiro
"Nos -teiTnos do_ art. 170, alínea "a", do
decisão falece de legalidade.
para ser discutido entre os Srs. Senadores.
RegimentO_ Interno- do -Senado Fe:deral, é
--Nada mais havendo a tratar, está encerrada a
constituída uma Comissão Parlamentar de
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- É opor·
presente reunião.
Inquérito, composta de nove membros, para
tuna a questão _de ordem de V. EX'
o fim de, no prazo de 60 dias, apurar as
O SR. ALEXANDRE COSTA ----sr; Presidente,
2' REUNIÃO, REALIZADA
irregularidaçles divulgadas no Jornal Folha
não está escrito em nenhum lugar - nem no
EM 8 DE JUNHO DE 1987
de S. Paulo, na concorrência para implanRegimento, nem na tradição das Comissões. Mestação da Ferrovia Norte-Sul, e analisar tomo porque nomear o Relator é um ato de V.
dos os aspectos da viabilidade s6ci~econô
~-pode ser agora, amanhãoudepoisdeamaAos oito dias do mês de junho do ano de mil
mica daquela ferrovia."
novecentos e oitenta e sete, às nove hroas e cinnhã. Isto não impede que, agora, outras decisões
sejam tomadas, sem que V. Ex' nomeie o Relator,
qüenta minutos, na Sala da Comissão de EconoSão estes os termos da ComisSão Parlamentar
que a curiosidade está aqui a saber quem será.
mia, presentes os Senhores Senadores João MedeJnquérito e é dentro deste diagrama que espero
nezes (Presidente), Mansueto de Lavor (Relator),
que esta comissão funcione.
Nenhum de n6s sabe ainda quem será.
Precisamos ver bem aqui esta questão de horáEspero que V. EX' defira ou indefira 0 meu re- Affonso CamargO, Iram Saraiva, Mauro Borges.
querimentoeosdosSenadoresAffonsoCamargo
Alexandre_ Costa, Olavo Pires, Leopoldo Peres e
rio da abertura da comissão. Vamos procurnr
e lram Saraiva
Pompeu de Sousa, renuiu-:se a ComfsS.Eio Parlacumprir certo o horário tanto quanto possível; se
mentar de Inquérito, d~nada a apurar irergulamarcamos uma reunião para as 9 horas gem.I0 SR. IRAM SARAIVA- Sr. Presidente, peço _ridades divulgadas no Jornal A Folha de S. Paumente começa às 11 horas, pois cada um dos
-~--~ a palavra pela ordem.
10; na concorrência -para implantação da FerroVia
Srs. SenadoreS tem as suruiObrigações em outras
O SR PRESIDENTE (João Menezes)- Tem
Norte-Sul e analisar todos os aspectos da viabilicomissões. Já estamos aqui,com 25 minutos de
a palavra V. Ex' -,
~-~ ~dade sóclo-econômica daquela ferrovia.
tolerância. Por isso, abri a reunião, para ver o
~-=---- _
Deixa de comparecer, por motivo justificado,
que vamos fazer.
O SR. _!RAM SARANA- Sr. Presxdente, xnsJsto ----~0-Senhor-SenadQr...E~aceJar.
Sabemos que na última reunião foi pedida a
na questão de ordem colocada pelo nobre SenaHavendo número regírneh1:al,--o-Senhor-..P~ _convpcaçª-9 do f4i-nistro dos Transportes; a do
do~ ~~andre Costa.
. e a
e V.
dente declarou abertos os trabalhos da Com[ssão -or:-Paolo--Vivác9ua: _da_y_~g_ a CO!_lvocação do
e mente nã~ há nada ~e xmp ç qu
e franquea a palavra aos Senhores membros, no
Governador Epxtácxo Cafetexra, dOEstado- do- Ma·
0
~ ouça Plen~no c~ relaçao à~ pes~as ;;e sentido de indicarem nomes ligados ao assunto
ranhão; e a convocação do Governador Henrique
0
ev~m ~er. OUVl as, : porque e as naoR sf t
ora em estudo na Comissão. Usa da palavra, pela
Santillo, do Estado de Goiás,
?uvt as OJe -_v. Ext disse-o bem - 7~ e a or ordem, os Senhores Senadores Pompeu de SouVou hoje entrar em cantata com os governaJá estará escolhxdo quando forem ouvt s essas
sa, Affonso Camargo, Alexandre Costa, Leopoldo
dores do Maranhão e de Goiás, para acertar com
p~s.
.
Pen!!_S e Iram Saraiva.
S. Ex"s o convite para que aqui compareçam.
Insisto qu~ Plenário seja OUVIdo sobre os noA seguir, o Senhor Presidente suspende os tra~
Se não comparecerem a convite, faremos então
mes propos ·
balhos _por dez minutos. Reaberta a reunião, o
a convocação. Hoje entrarei em c_ontato com S.
SenhOr Presidente concede a palavra ao Senhor
Ex's para determinar o dia dessa vinda.
O SR. PRESIDENTE (João _Menezes) ----,. Vou
designar, nesta oportunidade, o Relator- para
Relator para apresentação-de proposta do roteiro
Veremos se, em cada reunião, possamos ouvir
dos trabalhos da ComiSsão.
logo dois ou três de uma só vez, e não marcarmos
satisfazer o nosso representante do Distrito Fede-ral. Convido o Sr. Sehador Mansueto de Lavor,
Nada rTxals -havento a tratar, encerra-se a reuuma reunião para ouvir um cidadão apenas; mesa quem peço tome parte da Mesa. (Palmas.)
nião às onze horas e, para constar eu, José Aumo que demoremos mais tempo, ouviremos dois
Quanto às questões de ordem e os requerigusto PaniSs_ét Santana, Assistente c:1a Comissão,
ou três no mesmo dia, para podermos levar a
mentes formulados, são da alça~a da Presidência,
lavrei ã presente Ata que, lida e- aProvada- Será
bom termo esta Comissão.
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São estas as primeiras informações que tenho

que dar nesta reunião de hoje. EsfóU ~disposição
dos Srs. S_eliãdores para qualquer assunto.
O SR. POMPEU DE SOUSA -:Sr. Presidente,
peço a paJaVrã. pela ordem.

O SK PRESIDENTE (João Menezes) cedo a palavra a V. ê.x', pela ordem.

Con-

O SR. POMPEU DE SOUSA - Em matérla
de convocação, entreguei a V. Ex', Sr. Presidente,

um pedido do Senador Ruy e_acelar d~ _conv9"
cação, se não me engano, do PresJdente do GEIM
POT.
O SR. AFFONSO CAMARGO -Sr. Presidente,
voho ao problema do funcionamento da CPI. Estou de pleno acordo com V. Ext, ~ $efá lamentável
que numa CPI desta importância daqui a pouco

as reuniões comecem a se rarear ou venha a
acontecer o que ocorreu hoje.
Fatei um relato Cronológico. Estive aqui às 9
horas e 31 minutos, e às 9_ horas e 33. minutos
chegou o Senador Iram Saraiva. Como ~stamos
acostumados a que os prazos não se cumpram
-está aí de novo o Senador para não me deixar
mentir - , só nós dois estávamos aqui. Como
o meu gabinete ê aqui embaixo, e S.__ _Exf tinha
um interurbano para fazer, saímos, para vOltar
imediatamente. É o tal problema do horário brasileiro, que ninguém cumpre, e, cada vez que há
um atraso, a perda de tempo é de todos que
estão esperando.
_
__
Então, é muito importante V. Ex" se definir. Vamos ter um horário, vamos combinar, inclusjve,
os tais dez minutos, no máximo quinze minutos
de espera. Se não houver número suspende-se
a reunião. Os componentes que não vierem já
sabem que foi suspensa, porque não vieram. Solicitaríamos aos sendores que não puderem vir peça substituição na comissão, sen_ão não vamos
chegar a nada. Não é uma comissão dessas que
pode ficar aí dois, três, quatro, cinco, seis meses,
porque.não é isso que o povo está esperando.
Temos que chegar a uma conclusão, qualquer
que seja, e a uma conclusão urgente, porque é
problema que está aí.
Estou dizendo isto para reforçar a opinião de
V. Ex' Louvo, inclusive- a sua disposição de definir
que todos saibam que a partir, vamos dizer, de
dez minutos de tolerância~ se não houver número,
V. Ex" suspenderá a reunião e passa para outro
dia.
Tem que ser assim, senão não vaj ser possível
trabalhar.

os prazos, porque temos apenas 60 dias para
conclulr esta comissão, o que espero Cumprir.
Para Isso preciso da colaboraçao de V. Ex"'. Quefn
não quiser, quem não puder vir, então, não venha,
faz-se a substituição. Acredito que todos queiram
vir. Esta primeira de hoje é porque realmente todos se habituaram ao fato de se marcar para
as 9 horas e s6 se começar ao meio-dia. Conosco
vai começar na hora certa. Quem não estiver presente, paciência. Depois ninguém poderá reclamar de que não esteve presente à reunião.
De acordo coni o Regimento, repito, podemos
fazer a reunião, não precisamos de número, a
não ser para deliberação, que depende do plenário. A Comissão vai andar, vai caminhar.
O SR. AFFONSO CAMARGO -Sr. Presidente,
no Séiltido -dessa busca da eficiência dos resultados, -temos--dOis temas claros na colo~ção: o
problema de eventuais irregularidades na concorfêncla e o pi'Oblema da viabilidade econômica,
dois assuntos concernentes à mesma obra, mas
bastante diferentes um do outro.
Minha sugeStão é no Sentido de que procuremos fazer com certa simultaneidade o trata_
mento dos doís assuntos. .
Por exemplo, o Senador Alexandre Costa propôs a vinda dOs govenladores. que só vão enobrecer os nossos trabalhos. Os governadores certamente ·waa aqili -para- mostrar as vantagens ·da
ferro'Qia. Na minha opinião. S. E# são os dois
maiores iludidos com essas vantagens, mas esta
é minha opinião. S. Ex" virão aqui para dizer das
vantagens~ A vinda de S. ~ aqui não terá nada
a -Ver com o problema das eventuais irregulari·
dades da concorrência. Então, era importante
proCurásSemos não_ atrasar muito o olitr_q- problema
_14inha sugestão é que, na medida em que se
tragam os governadores, ou no dia seguinte, evidentemente, poiS não poderia ser na mesma reunião; no mesmo-dia ou no dia seguinte, em outra
reunião, se procurasse traZer aqueles que nos poderão esclarecer com relação ao problema da
concorrência, como é o caso do Presidente Paulo
VIVácqua, ou nlesmo o caso - conforme a proposta do SenadOr Ruy Bacelar - do Presidente
do Geipotqile é responsãvel por esse documento
que V. Ex' já nos encaminhou, o relatório do Gei·
pot.
A minha sugestão, então, é esta: procurássemos simultaneamente, atender às duas coisas:
a viabilidade, de um lado, e o problema das irregularidades, de outro.

O SR;-PÓMPEU DE SOUSA- Sr. Presidente,
talvez, outro fator negativo para o quorum seja
O SR. PRESIDENTE (Joiio Menezes) - Fico
o fato de esta reunião se realizar numa .segungrato a V. Ex' pelo apelo.
O nosso horárl_o vai ser o do Senado, quer dizer, da-feira e os "viajares" costumam chegar às tervamos ter hora certa, vamos começar na hora ças-feiras. T_alv~ [os_se o ~s_ç de náo s.~ re~izar
certa, mesmo porque não precisamos de número reuniões às segundas-feiras. De minha parte, moro aqui, em Brãsllia, estou aqui de segunda a
para fazer a comissão funcio~r. Quando formos
- domingo, sábado, feriado, tudo, não me ausento.
ouvir um depoimento, de acordo com o RegiTalvez seja um fatora ser considerado, Sr. Presi·
mento, se estivermos presentes apenas eu e o dente.
- Relator, vamos ouvi-lo. Todos estão muito interessados nesta comissão e têm de comparecer. VaO SR. ALExANDRE ÇOSTA - Pela ordem,
mos comparecer nos horários certos aqui, Temos Sr. Presidente.
nesta comissão que fazer qualquer coisa que não
O SR. PRESlDENTE (João Menezes)- Pois
seja essa rotina de se marcar para as 1O horas não, tem a palavra V. Ex"
e começar-se ao meio-dia. Se o horário for às
--0 SR. AlEXANDRE COSTA- Si'. Presidente,
1O horas, vai ser às 1O horas. Se Deus quiser
eu me encOntrava com o Senador Mansueto de
vai ser às 10 horas. Temos de aproveitar todos
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nho a ser traçado. Já na sexta-feira me reunia
com o Senador Iram Saraiva, e combinávamos.
Ainda nesta reunião, deiltro de uns 15 minutOs,
V. Ex' terá o caminho que traçamos para- esta
comissão, está se_ndo datilo_grafado. Resolvemos
fazer mais extenso, mais e~nal_itico, abrir, para que
aqui pUdéssemos elt1cidar Q que todos os membros da comissão desejam.
.
-··-·
Enquanto isso, Sr. Presidente, não vejo nada
que crie obstáculos ~ V. ~ ir tomando providências. Por exemplo, o Senador Affonso Camargo
já acusava ~ viabilidade da ferrovia antes da concorrência. Não havia concorrência, havia só à viabilidade, era o que S. ~ 'ilçusava, razão
qual
propus que o primeiro a ser ouvido (asse .o Çiovernador de Goiás. Por quê? Porque iria falar sobre
a viabilldade da ferrovia que atravessa o seu Estado de norte_~ sul,
_
_
Mas como aqui o que se deseja é apurar, e
pouoo importa que venha o primeiro ou venha
o segundo, acordei com o Senador _M;;msuetQ de
Lavor de o Presidente: da Valec;: ~er o primeiro
ouvido. V. EX' já pode comunicar-se tom S- S•
hoje, e sab~r se ele de_seja ser ouvjdo quinta~feira.
porque_os_dias que fiXatnos foram terç~_e quin~
tas-feiras, e o horário será determinado por V.
Ex', para conciliar os interesses dos Srs. C9nstituintes.
Não posso fixar um horário rígido, porque não
sei se os membros a essa hora ou nesse momento
estão em alguma comtssão temática a discutir
os interesses maiores da Nação.
Na terça-feira, será ouvido o Governador de
Goiás, ou poder-se-á intercalar: um fala sobre viabilidade e o outro, sobre as acusações da concorrên~;:ia, de acordo com requerimento dos Srs.
Membros da comissão.

peia

O SR. AFFONSO CAMARGO -É exatamente
o que estava dizendo ao Presidente, que deveriamos trabalhar paralelamente, porque são dois assuntos e um não deve perder para: o outro.

um

O SR. ALEXANDRE COSTA- Foi
ent<indimento rápido, que não chegou a gerar discussão.

De maneira que, mesmo antes_ de V. Ex' ver
o teor do roteiro que traçamos, que naturalmente
irá ser modificado, porque se trata de uma proposta, V. Ex' poderá mandar entrar _em entendimento com o Presidente da VaJec, para saber
se ele deseja ser ouvido na quinta-reira. Uma das
coisas que estamos acordando na comr,ssão ê
o prazo, Coloquei o nome "fatal", e o Senador
·-Mansueto de Lavor, mais democrata,-eTitendeu,
que "fatal" era muito forte~ e que o prazo deveria
ser determinado, apenas 60 dias, justamente para
não ocorrer o que vem acontecendo no Senado,
desde que aqui sou 'men:tbro, _de as comiss_ões
rolarem anos e anos, sem darem as soluções
e as suas c_onclusões. Então, a .comissão terá o
praZo detenninado; depois de 60 dias será lido,
aqlií, o- relatório, será apreciado pelo Plenário.
Mesmo que V. Ex'1 tenha que convocar re_uniões
extras, além das duas semanais, quantas necessárias, para que seja o primeiro trabalho de Comissão de Inquérito a terminar num prazo no Seriado da República.
O SR. LEOPOlDO PERES - Sr. Presidente,
pela ordem.
-
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O SR. PRESIDENTE (João Menezes) ~Com

a palavra o Senador Leopoldo Peres.
O SR. LEOPOLDO PERES -Sugiro, Sr. Presidente, tão Jogo seja, ouvida a questão de ordem
do Senador Iram S~raiva, passemos a ouvir o

Sr. Relator, para saber quaJ é o roteiro proposto
por S. Ex,;- e, depois de discuti-lo e aprová-lo,
saberemos como, realmente, encaminhar os trabalhos da comissão.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Estamos aqui tomando pé, para fazer tudo dirf!ito e
to_c.ar para a frente._
O Senador Iram Saraiva tem a palavrã.

O SR;lRAM SAAAJVA- Sr. Presidente, ainda
em relação às colocações do$ Senadores Affonso

Carnargo e Alexandre Costa, nossa preocupação
é a mesma. Enquanto o roteiro n"ão chega participamos, também, da sua elaboração - determinadas providências podem ser tomadas. En~
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uma: _ffiãnhã inteira ouvindo do que ouvir uma

_ pessoa e màrcai oUtró dia para outra; Será esta a orientação da presidência da comissão.
-Ternos, por exemplo, um caso interessante, que
levo ao conhecimento de V. ~ Fez um discurso
na-câmara um colega nosso, constituinte, o Deputado Manoel Moreira, vou também entrar em
cantata com S. Ex' e ver se se dispõe a vir aqui
·conversar e fazer uma explicação para a comissão
do discurso que pronunciou na Câmara, e publicado nos jamais que tenho aqui.
modo que são estas as providências iniciais
que estamos tomando, para que, quando realmente começarmos a ouvir as testemunhas, iniciemos a todo vapor.
,~·Ó SK ALExANoRJ:: COSTA- Sr. Piosidente,
o convite é ~era gentileza. Pela lei é convOcação,
__tanto faz para ministro, como para jornalista.

oe·
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não rez at:J.dar. Então, não é nossa ausência que
nãose_vaiandar. Tod_os guefazemparte da comissão, que -fizeram até questão de comparecer aqui
para fazer parte da comissão, têm interesse de
vir. Se rlâo vêm, 'é porque n.So têm interesse. E
esse desinteresse ou será por uma ausência total,
substituição, ou, então, vai passar a '{Ir nos dias
da comissão. Pode ~r (Jue, uma vez ou outra,
haja um fato de forr;a_maior. E_spero não aconteça
Com todos.
O-SR. ALEXANDRE COSTA - Para que não
_ haja dúvida, V. EX' deveria autorizar o secretário,
não somente por escrito, fazer a convocação como, 24 horas antes, pelo menos t~Jefonar para
cada membro da comissão.
O SR. PRESIDENTE (João Men.,.es). ..,..- Não
vou autorizar. Vou pessoalmente fazer essa convocação e vou a_s$iná-la para que não fique sob
a resposabilidade _do secretário. Vou assumir a
IJ!Spon-sabilldade de fazer as convocações.

O SR PRESIDENTE (João Menezes) - Não
tendo - como no roteiro coloquei - que uma
Se já tivemios aqui o- roteiro, poderemos dar
das peças fundamentais, em razão de que o jorna- há- mal nenhum em conVidarmos, porque, se fizerem a convocaçãO; S. Ext pode dizer que vem ·-uma lida.
lista Jânlo de Freitas é o autor da denúncia, que
ped'ISsemos à Policia E'_~e_r~- El também ao Minis- _daqu_i a 30 dias, de acordo com a le~ ou seja,
O SR. RElATOR (Mans4eto de Lavor) - Sr.
S. Ex' é quem- vai ·marcar -o" dia. Conversando
tério dos TranSportes encaminhassem os deç-oiPresidente e nobres colegas se11adores, realmente
direfamente,
conseguiremos
que
venha
imediatamentos prestados por esse Jornalista, porque,
nos sentimos alegres pelo fato de que o Presidente
mente. Por isso entendo que é muito melhor.
com base nesses doçumentos, ~ não apenas no
_desta CPI assume esta detenninação de Jazê-la
seu editorial, no se1.f -artigo - porque esses já - O SR PRESIDENTE (João Menezes) -O nos·
não apenas funcionar como a de ~umprir seus
foram prestados perante as autoridades compeso colega da Cârhãra, prefiro conversar com S. objeti~s. Congratulo-me com V. Ex~_ Sr. Pfesitentes - para instruir, também, esta CPI, pOrque
~ do que chamá-lo, mandando uma convocadente. E verdade que é o Sell dever, mas como
se trata de uma denúncia de que a Nação tomou
ção para depor aqui.
há quase uma tradição de que_ as CPI nas' Casas
conhecimento e que agora precisa ver qual é a
parlamentares são m_er;;!IS decorações,_ não será
colocação feita pelo jornalista. É uma providência
-O SR. AFFONSO CAMARGO - Se for uma
este o_ destino. de~--~. W.clusiv.e, .~o,j,_o ~.utor
que já pode ser tomad;, in_idalmente.
da proposta da resolução para constituição desta
convocação sobre a ferrovia, vamos ter...
CPI, coloquei o prazo de 60 ·dias, e não foi de
O SR PRESIDENTE (João Menezes)- Os três
O. SR. PRESIDENTE (João Menezes)- S. Ex'
maneira desavisada. É porque considero que este
senadores não e$tavam presentes e fiz uma pe- faz acusações muito profundas, inclusive da inassunto é um daqueles que não podem ser proteQllena exposição, dizendo que esta comissão vai fluência de muJtinacionais, cita até .nomes de mullados, a administré\Ção pública _está em jogo. Enfuncionar. A hora para começar vai ser a hora tinacionc-ls que estão interessadas. na construção
quanto esta CPl estiver fl,.mcionando, a discussão
de começar, porque, expliquei, não p-odemos da ferrovia.
está. na rua, na imprensa, em toda parte.. Eritão,
marcar 9 horas e começar às 11 h, pois, assim,
- Este esc:Jareciemnto é. multo importante para
cJUã.lquer medida parece, assim, apressada, aço~
atrapalha a vida de todos. Então, se marcarmos
dada, precipitada, insuspeita. Não é este o nosso
para 9 horas, é 9 horas; meia-noite, é meia-noite esta comissão, pa.ra vermos que influências. estãodesejo. NQ$SO desej9 é que a CPI cumpra os seus
a reunião da comissão. Quero que fique bem se Vérificando.
os obejtivos para os quais foi ela insticerto, porque, se não estiverem presentes, posso,
O SR. AFFÓNSO CAMARGO - Permita-me, objetivos,
tuída. O -relator espelhará o resultado dos traba~
de acordo com o Regimento, levar adiante a reuSr. Presidente.
lhos da CPf. Por mais que-:-tenha essa ou aquela
nião e ela será feita nos dias e horas marcados;
O SR. PRESIDEN'fE (João Menezes) -Tem - . posição pessoal, meu compromisso, assiro como
somente teremos uma tolerância de 10 ou 15
V. Ex! a palavra.
o compromisso do Presidente, é o de fazer com
minutos - mais que_ isto não daremos - para
que a CI?I tenha a eficiên_Çia__n_ec;_~ria para cheO SR. AFFONSO CAMARGO - Regimentalque cheguemos a determinado ponto. Portanto,
gar ao fl.m, inclusive com horário de trabalho mais
mente, V. Ex' pode fãier reüttiões sem número,
vou fixar os horários_dos dias das reuniões.
ou menos rígido. Meu compromisso perante os
mas, data venta, é um ·prei:edente_ ruim. Não
Em princípio, vamos ver o que o relatótio diz,
nobres _pares ê de que o relatório será extraído
é por aí que v. EX' vai estimular a presen~ dos
porque me interessei por isso desde o prímeíro
dos trafiaJfios da CPI e não_ dé! minh_a _cabeça ou
companheiros na comissão. Seria melhor pedir
dia, falei ao telefone com Q_ .S~nador Mansueto
das minhas posições, ou das minhas idéiaS, que,
que venham.
de Lavor, procurei falar com o Senador Afexãndre
aliás, são conhecidas de todos. NãÇl_preciso mais
-··o SR. PRESIDENTE (João Monezes) -Sena· repetir aqui, não sou contra a construção de ferroCosta e com o SenªQ..Qf .Inm Saraiva, mas não
dor, pedir que venham vou pedir, vou convocar
tive a sorte de encontrá-l.os desçle sábacj:o.
vias, nem da Norte-Sul, nem no Nordeste, nem
tódoser~s.
no Sul, nem em coisa nenhuma, poruqe vamos
O horário, em princípio é este, mas vou convoanalisar e ver a irregularidade que foi apontada
~O SR. AFFONSO CAMARGO ~Não existe fato
car, toda vez que entender nec~ssália... uma reue tan_'lbém a-questão da oportunidade e tudo mais.
nião para o dia que for necessário e avisarei a ln ais decepcionante, porque já assistimos, a várias
vezes~ alguém vir prestar depoimento na comisV. E# com tempo para comparecimento.
Ainda em referência ao objetivo da reunião de
são, está o Presidente, está. o relator, às vezes
hoje, deve estar c:h.egando agor?l um texto escrito.
Também nessa parte dos governadores e mium senador só, e alguém prestando depoimento. __ Tivemos designados pelo Sr. Presidente._na reunistros, tenho que seguir certo ritmo, do qual não
Então, é importante assumíssemos um cOmproniãO:_de jn_sta]ação, O Senªdor Alexandre Costa,
posso fugir, uma vez qué- vou primeiro convidámisso para que realmente todos venham, e o fao Sena_d_or Ir~ _Saraiva e a minha pessoa, enlos, em vez de convocá-los, vou convidá-los a
çam
no
horário.
quanto Relator, tivemos ql.)e oíereçer uma procomparecer aqui. Vou entrar em cantata t.::orri S.
posta conjunta. Essa proposta chegou por escrito,
Ex'' Imediatamente. Também não varrlõs, num · -O SR. PRESIDENTE (João Menezes) V. Ex• há
da autoria do Seõado[ Ira!Jl Sardjva. O senador
de entender que o compromisso, a responsabi·
dia, fazer uma reunião para ouvir uma pessoa;
Alexandre Costa e eu examinam®_ até agora, tive
!idade do andamento desta comissão cabe a nós.
vamos chegar aqui na reunião e _ouvir três, quatro,
mos que negoci~ algumas coisas, daí por qu;;;
Se não. andar, se nãO fizer, foi o Presidente que
o que der, porque_ é muito melhor passarmos
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chegamos um pouco atrasados a esta reunião,
pois estávam_Q:;_r~nidosno gabinete do Senador
Alexandre Costa; negociarido uma pauta e um
pequeno regimento que será proposto aqui. Está
demorando um pouco, deve estar chegando. É
por escrito, para que os companheiros possam
avaliar, mas uns pontos gerais já foram estabelecidos e gostaria de antecipá-los.
Primeiramente serão submetidos à Presidência,
para esta os submeto ao Plenário desta CP!, duas
propostas: uma, relativa a diligência - os documentos a serem requisitados, inclusive junto ~os
órgãos públicos envolvidos com esse affalre da
ferrovia Norte-Sul; outra, de calendário-dos de-

poimentos, ficando naturalmente já re-gistradas
algwnas sugestões, sugestões levantadas por alguns dos colegas senadores, entre el_as a doSef1.ador Iram Saraiva, no que toca ao depoimento
do Governador de Goiás, e surgiu também o-de-poimento do Governador do Maranhão, principalmente a Idéia de que, tendo a CPl praticamente
duas finalidades, a de averiguação de uma suposta fraude e. a da análise da viabilidade económico-financeira e técnica da ferro:via, far-se-ia, então, uma alternância entre esses-depoimentos..
Como da resolução consta, primeiro, a averiguação das irregularidade$ Çlenunciad_as pelo Jornalista Jânio de Freitas, a primeira audiência seria
com o Presidente da VALEC e coin O Diretor
de Engenharia dessa empresa, que foi o Diretor
de Engenharia responsável pela concorrência
anulada, depois, se alternaria um segundo depoimento, com o Govemador:de Ooiás. Haveria outro
depoimento sobre o primeiro assunto, sempre
se altem;;mdo. Outx:a.s idéias e~p ?lf. Espero hão
demore mais a proposta deve estar chegando,
está sendo datilografada.
O SR. IRAM SARAIVA- Permite V. Ex'-um
aparte? (Assentimento do oiadOr.) - .
Só para colaborar, A proposta de. ser OuVidOpela Comissão o Ooveniador Henrique_ Santi11o
é de autoria do Sen_ador Alexandre Costa.
apenas propôs que o Ministro dos Tra-nsPOrtes
fosse ouvirjo e, além, dele, o presidente da inquérito no Ministério, e que o depoimento prestado
pelo Jornalista Jânio de Freitas fosse exarado do
seu depoimento na Polícia FederaL
·

Talve_~algl,lffi companheiro tenha questão a levan·
tar, inclusive relativa a anteCipaÇões, porque a sugestão _que aPresentei foi que se tivesse uma comtmlcação iitformal oom o Presidente da VALEC,
para; depois, passar-lhe um telex. no sentido de
que pudesse vir fazer o seu depoimento logo na
quin~-feira, a fim de que não se perdesse pelo
menos uma semana mais. A minha idéia era que
essa reunião deveria ter sido logo no dia seguinte
à reunião de instalação, para não haver um hiato
tão ·grande. Praticamente perdemos uma semana
e arrisca-se dando. o prazo para que_ os depoentes
respondam ou confirmem as datas, e podemos
perder mais outra sem;ma, e_ o nosso prazo é
muito estreito.
- . . .
~ço o nobre Senad~~ornpeu de So~.

O SR. POMPEU DE SOUSA -.Pergunto a V.

EXt 'por que limitarmo~nos, com relação ao jomaJistaJânio de Freitas, a pedir cópia do depoimento
dele na Polícia Federal, como requereu, se não
me engano"; o s-e~ãdor Iram Saraiva.
Na verdade, _considero a letra fria de um depoimentO escrito, qUe· p8ssa pelo escri~. e, alérri
do r:m~js, é nã Polícia Federal, multo diversa da
letra viVa de um depoimento Oral perante uma
Comissão Parlamentar de Inquérito, que dá outro
níVel, outro status , outra condição ao depoente,
para que ~le possa fãlar com mais desembaraço
e--diante_da majestade do Congresso Nacional,
d~pois d~ ~ena~o Federal ..
O SR RELATOR (Mansueto de Lavor) -

A

sugestão é do Constituinte Iram Saraiva, a minha
proposta ê diferent_e.
O SR. LEOPOLDO PERES -

outro aparte?

Permite V. Ex'

-

U SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - A
minha proposta é diferente e, enquanto relator,
necessito ouvir o jornalista JâniÕ de Freitas.

s.-Ex' . - 'o sR. BREsJPE_tfTE (.)Õão Meneze§) -~~ta-

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -

Reti-

fico, então: a idéia foi do Sen:aaor Al~ndre Costa.
Foi uma confusão minha.
Aproposta de um pequeno regirrlento, que será
lido daqui a pouco, está sendo apenas datilografada, é inteiramente aberta, no sentido de que
dá idéia de que, submetida e aprovada pelo Plenário, teremos um espaço para os depoimentos.
Se, _em qualquer etapa dos trabalhos da CP!, houver necessidade de serem requisitados outros documentos ou serem ouvidos outros d,epoimentos,
não será vedada, absolutamente, basta que o plenário aprove.
O SR IRAM SARAIVA- Permita-me informar
a V. Ex' que, requerido também fosse ouvido o
Ministro do Planejamento, do ponto de vista orçamentário.
O SR. RELATOR (Mansueto. de Lavor) -Esta-

mos--aguardando, porque houve uma conversa
um tanto longa com o Senador:, para negociar·
mos algumas coisas. Oaro que tudo será subme;tido ao Plenário. Então, aguardemos um pouco.

mos aqui discutindo_ o que está determinado no
Regimento do Senado. Pelo Regimento do Senado posso requerer perante qualquer repartição
pública ou autarquia as informações e documentos qUe a comissãÕ Julgar necessárbs. Já tendo
essa autotizaçãq_regimental no Regimento da Casa, e, segundo, também podemos pedir a cópia
do depoimento do Jornalista, mesmo assim, entendo que a presenç_a de S. 8' é indispensável,
porque vamOs fazer um inquérito no Senado, embora possamos requerer depois a cópia dos depoimentos que tenham s_ido prestados, aqui ou
acolá, para podermos fazer uma comparação.
.Mais urna informação: o Senador Itamar Franco
fez urna carta renunciando o seu lugar na comissão; no mesmo dia da eleição, estive no gabinete
do Senador Itamar Franco e fiz todo o apelo possfvel a S. Ex' paia qUe -C"'O.iltiilúaSSe na comissão.
S. Ex' alegou várias razões e eu disse_ até que
não íria: divulgar a sua carta, mas já vi nos jornais
publfcada a carta e já dão como membro da comissão o Senador Mauro Borges.
Então, dõu esta explicação: estive peSsoalmente com o $enador Itamar Franco, fiZ o pos_sível
e o impossível para que cõntinUas_sê na c:p_ritissão,
inclusive afifmando que não iria dar conhecimento da sua carta, mas, como a vi publicada nos
jornais, eritendo perdeu a ~aJidade a minha ação.
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Já tenho uma idéia do relatório. que V. EX's
fiZeram, marcaram os dias e estabeleceram uma
forma de convocação das pessOas que virão de·
pOr na COrriísSão. POaerlarrios, cciin um__ espaço
maior fazer, logo de saída, as convocações do
Presidente da VALEC, do GEIPOT, do Sr. Jânio .
de Freitas e do Governador Henrique Santillo. Fadamos logo as quatro convocações para terçafeira.

Outro pontO que temoS -de examinar é que,
pelo Regimento do Senado- estou esclarecendo
logo tudo -, às pessoas que não residi~em_ em
Brasma o Senado fica incu~_ido de lhes dar-passagem. Por_ isso,_ quero géinhar esse espaço; para
poder acertar todos esses detalhes, a Tim de_deslancharmos·de uma vez.
Na próxima semana virão 8 pessoas. Distribuíremos na terça.~feira umas 4 ou 5,. e, na outra
quinta, outras 4 ou 5. Esta é uma idéia mai~ positiva.
O SR RElATOR_(Mansueto de Laypr)- Uma
sugestão, Sr. Presidente.
_
Concordo com V. ~não seja um só depoente
em cada reunião, _porque o prazo é curto. Não
Se- pode é rTiiStUrãr as coisas. Se Vãrnos trazer
o Presidente da VALEC, e se eu, como relator,
acho importante ouvir também aquele que_Joi
resppnsável direto_ pela cocorrência, o diretor da
Engenharia, não vejo razão para não trazê--los aqui
de uma só vez. _

o

sR: IRN•f SARAIVA -

sr._ Presidente, ~peta

ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -

Con-

cedo a palavra ao nobre Senador Iram Saraiva,
pela ordem.

6 sR lR.AM 'Si.RwA -_Sr. Presidente, devo
esclarecer ao Senador Pompeu de Sousa_ que foi
pela melhor forma processualista que pedi os de-poimentos pt-estados, tanto no Ministério quanto
na Polícia Federal. A partir do momento em _que
S. S•_ comparecer para depor p-essoalmente aqui,
vamOs saber que tipo de depoimento se prestou
lá, e saber também das incoerências que são c_ometidas. Estou realmente z_elando pelo depoimento_de S. S' aqui.
6SR. ALEXANDRE CósTA- Todos _os_ membros da comissão têm direito a convqcar quãntas
autoridades forem_necessárias, desde que envolvidas no problema, direta ou indiretamente, da
ferrovia; bem como requerer quantos documentos_ se tornarem necessários. aaro que isso no
roteiro_ está em ~berto, não poderiamos, absoluta·
mente, adivinhar quem os Srs. Membros_ ela Comissão desejam convocar._
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -,. O

Diretor de Engenharia é o Dr. FranciscO Cuhha.
. O_SR.IRAM SAA.AJVA- Pela ordem, Sr. Pr~siM
(Assentimento do Sr. ~Pre§_idente.)~
O importante, pelo que' já foi citado pelo Sr.
Presidente ou por alguém, aqui, serão, no mínimo,
duas reuniões por semana. Quando V. Ex" falou
em não misturar, entendi que como era para cuidarmos do problema das irregularidades da c_on~
corrência, deveríamos fazer :uma sessão s6 sobre
isSo. NãO adianta traZer aquf o Jornalista Jâriio
de FreitaS cOm o Govemªdor Henrique 8ariti11o.
São dois problemas completàmente di'ferentes:
den~e.
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o Governador Henrique Santillo vem defender a
viabilidade da Ferrovia; o outro_ denunciar um fato.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -

Isso

não importa. A ordem dos fatores não_ altera

O

produto.

O SR._ IRAM SAAAIVA --Não. tio caso aJtera,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jão Menezes) -

Não.

não altera.

O SR.IRAJY\ SARANA- O ideal para nós,. estou
propondo... _
O SR. PRESIDENTE (João ~~nezes) - Dois
e três são dnco, C:OfJlQ.três e dQ_is Sãq dnc:o tam·
bém.
-- · --

0 SR. IRAM SARAIVA.':":""" ...a

V._~

para fazer

o trabalho de fonna que nos facilite. O assunto
ê concorrência, que venham 2, 3 ou 4 pessoas
para discutir sobre este assunto; sobre viabilidade,
no outro dia.
É só Uma 'proposta que" eStOU fãZendo, pOrque
facilita o nosso trabalho, o nosso entendimento.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) :-'Ale
guém mais deseja usar da palavra?
O SR. AFFONSO CAMARGO- Sr. Presidente,

faço uma solicitasão de requisição de documento.
Nesse documento enviado pela Presidência aos
Membros da Comissão._ que se chama "A Concorrência 002/87", no item _6,?4, folha 1344, fala-se
que "a redução do preço-base será aplicado uniformemente sobre todos os preços unitários contidos na planilha de preços".
Será muito importante termos conhecimento
dessa planilha de preços. Assim, requeiro à c-o;
missão solicite o que se chama planilha de preço,
exatamente os preços sobre os quais se deram
as reduções na c:onçQn:_ênci~. __
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Deferido.
- -

Então, vamos providenciar os depoimentos do
Sr. Jânio de Freitas, do Presidente da VALEC,
Dr. Paulo Vivácqua, do Diretor de Engenhài{ci
Fl'ãficisco Cunha e çio Governador Henrique San~
tillo. São quatro, não ser s~ dá para mais um.
Talvez pudéssemos convidar logo o ~esídente
do _QEIPOT. Não podem vir todos no rnesmo
dia.
O SR. AFFONSO CAMARGO- Sr. Presidente,

faço uma proposta: que V. Ex', nwn 'dia, convidasse o Sr. Paulo Vivácqua, o Presidente do GEIPOT; õ Diretor de En9eriharia, porque é-tudo convergência, são pessoas que participaram; em outro dia, quem sabe, os dois Gov~tnadores, que
vêm aqui, praticamente, para usar os mesmos
argumentos.
O SR. PRESIDENTE (Jão Menezes) -Vamos

ouvir todos os que a Corilissão resolver. DélÍ, provi~
denciarei o depoimento do Governador- Henrique
Santillo, do Presidente da VALEC, do Sr. Jânio
de Freitas e do Diretor de Engenharia. São 4 para
terça-feira que vem, começando a reunião às 1O
horas, porque pode haver problema de avião, etc.

O .SR. Al-EXANDRE COSTA·- Não, Sr. Presi·
dente, ficando assentad0, .Que v. _Bel' pode con..
sultar o Dr. Paulo Vwácqua, se quer depor quintafeira, pois hoje é segunda.

O SR. PRESIDI;:NTI;- (João Menezes) ----:- Vou
COO-$ultá-lo, mas, em prindpio, fica estabelecido
istO, porque depois vamos, logo em seguida, convocar mais quatro que V. E# decidirem. Temos
depois o Govem.ac:ior do Mar~hão, o Ministro
dos Transportes, o Ministro do Planejamento...
O SR. POMPEU DE SOUSA -

E cada depoi-

mento poderá trazer elementos que possam talvez
gera.r._!?~~~~-~onvocaçQes.

O SR. PRESIDENTE (,João Menezes) -Já te-

mos- áqui oito pessoas para convocar. Vou proVideii.dãr para t~rça~feità próxima, às 1O horas, explicando logo que vai gemorar a reunião, porque,
se terminar ao meio-dia,_ está terminada; se conti·
nuar de tarde, continua, Coil.tanto que sejam ouvidos os quatro que vierem nesse _di<!, Se nªo· ~e
precisar intertomper para o almoço~ não se interrompe e ouvimos.os quatro de uma só assentada.
Vou também requerer os documentos pedidos
pelos Senadores Iram Saraiva e Affonso Caffiargo..
O SR. AFFONSO CAMARGO -

Pela ordem,

Si. Presidente.
Peço a V. Ext defina, então, que é terça-feira,
põfqUe tenho um problema pessoal, tenho uma
viagem na quinta-feira. Se V. Ex!' disser que será
~~- p_~~-feir~, -~~ ~en~er o compromisso.
O-SR. PRESIDENTE (João Men~es) ~Tenho
que ter espaço para acertar tudo iss9.)i0je é. a
pririleira reunião. Tenho de acertar. Se puder tra~
zer mais depoentes na terça-feira, o farei nesse
dia.
O SR. AFFONSO CAMARGO- Então, a partir

-de terça-feira pegamos tempo integra].
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)-Tempo

integral. Terça-feira, se precisar ir pela tarde adentro, iremos. Mesmo esta semana. V. Ei's têril reunião de comisSões hoje e amanhã, as temáticas,
inclusive tenho que ir lá também. É por isso ê
que estou marqndo para terça-feira,
Então, tefça-feira que vem, às 10 horas. Estou
marcando para as 1O horas porque pode ser que
alguém venha de fora. Então, dentro-desse espaço, terá chegado aqui. Vamos tomar as providências iniciais.
Espero a colaboração de V. Ex!'s nesta eCo missão; O Relator vai ter muito trabalho. Vamos fornecera S. Ei'làdos Os dados que obtivermOs, e
S. &; da mesma fonna, nos fornecerá os dados
que ôl:nenha, para qUe pOSsamos ir preparando
o trabalho fanai, que é muito importante.
-o-sR. RELATOR (Mansueto do Lavor)- Per·

mita-me, Si". Presidente. (Assentimento da Presidência.)
O Tribunal de Contas da União vem de fazer
um relatório ·acerca da Ferrovia Norte- Sul.
Solicito a V. E.xf, Sr. Presidente, inclua, desde
já, na relação de documentos a serem requisi~
tados, todo_s os pareceres relativos à Ferrovia Norte -Sul emitidos recentemente pelo Tnbunal
de Contas da União.
O nobre cColega sugeriu a vinda do Ministro
do Planejamento.lnc:lusive, está havendo uma polêmica ater<:; a do MiriisfrO Dilson Funaro; uin dos
signatários do plano de financiãmeni:O de recursos pa"_ra a Norte-Sul, depois ele teria dito que
se arrependera e fiZera só como uma espécie
de p~sente de aniversário aq Presidente José Sar·
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ney. !:. triste, pois é um homem público, assina
e _clepois diz que é presente.
-A minha proposta é que se convoque também
o f!x-Ministro da F~da Dilson Funaro para vir
pt$tar depoimento, e naturalmente o seu sucessor, -o_ _Mini_stro Luiz Carlos 6resse[ Percira, para
dizer, l-ealmente, se há possibilidade, se há dinhei·
ro para isso. _

O SR.
-V. Ex' me permite um aparte?
Até para contraditar.
O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor)- Pois
não.
O SR.
....:.. Meu caro Senador Mansuero- de
Lavor, chega a ser um contra-s~nso convocar UlTl
ex-ministro que faz uma afinnaç_ão, depois desdiz,
e de forma jocosa, até lamentável.,. creio que esta
c.omis_,são não :;.e está, dando ao res_pe~o em convidar...
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - Se
V. Ext quiser~ inverte o nome do ex-Ministro e
submete~se ao Plenário.
-

O SR. -Coin o meu Voto contrário. Inclusive,
fosse apreciada agora esta sugestão, porque nem
sequer ministro ele é mais. Não sei a que titulo
ele iria _depor nesta comissão.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - A
nossa idéia é que os trabalhos decorram dentro
d6 ert~ridin)ento necessário a urna ~omissão d~
responsabilidade. Os olhos do País estão sobre
nÓ$ aqui e todos temos as nossas r~sponsabi
lidades. Eimportante que venha aqUi o ex-Ministro
Dilson Funaro para fazer õ seu depoimento. Ele
_demonstrou~se _arrependíQo por ter assinado
aquele documento que destinava. recursos à ferrovia,

O SR. _ _ - É um ato de vontade. Se ele
fez isso, já se arrependeu e -não temos mais· que
ouvi-lo.
-- O SR. RELATOR (Mensueto de Lavor) - V.
Exthâ de. convir que o ex~Ministro Dilson F'unaro
exerceu, até bem pouco-, o .Ministério da Fazenda,

portanto, um cargo de alta r~sponsabilidade. Nãq
é uma pessoa quaJquer.
O c_ompromisso que vamos propor, permitame, Sr. Presidente, é que as_ pessoas, direta ou
indiretamente, envolvidas com a Ferrovia NorteSul, devem ser ouvidas- aqui. Não vejo por que
vetar o Ministro Dils.on Funaro, tanto é que eu
estou pedindo os dois, o ex-.M.inistro da Fazenda
e o atual Ministro da Fazenda:
·
O SR. AFFONSO Ci\MARGO -Sr. Presidente,
antes de terminar, sOliCito que se ariotein tam·
bém, na hora da discussão da viabilidade, duas
pessoas que Iriam prestar depoimento com relaçã_Qà_altemativa hidr~ária, o Dr. Beni~_ 6nmo,
Consultor de portos, foi quem fez, inclusive, as
-primeiras denúncias quanto ao erro de busca de
alternativa, e a Engenheira lsa Rondon, exatamente quem estudou o Programa Hidroviárlo Brasileiro, dw-ante muitos anos, na Portobrás.

-- SK ~!DENTE (João Menezes) - Vamos
expor o que já foi COmbinado para a próXima
terça-feira. Vou providenciar todas as convocações a_qui faladas, às 1O ~oras. Daqui Pára lá,
c:onveisaremos everemos o que é necessário fazer, porque temos que fazer a Comissão Inquérito do Senado, não v~os fa.zer Comissões de

de
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Inquérito do Ministério da fazenda, do Tribunal
de Contas ou do que for, temos que fazer é a

nossa Comissão de Inquérito, usando tudo aquilo
que acharmos necessá_rlo.

__

_

Então, fica combinado, a próxima reunião será
terça-feira, às 1O horas.

O SR PRESIDENTE (João Menezes)- O roteiro é este. Foram marcados_os dias e as convocações são mais ou menos essas. Vou entrar em
contato também com o Deputado Manoel Moreira
e ver se S. Ex' poderá vir logo.

O nobre Relator solicita esperemos chegue o
roteiro que é mais ou menos o que já se falou.

O SR. RELATOR (Marisueto de úVC>r) - Há
algumas sugestões práticas, são apenas 5 minutos, e _está no Gabinete do Senador Alexandre
Costa.---- -

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Está
suspensa a reunião pelo prazo de 1O minutos.
(SUspensa às Ja horas e 45-minutos, a

f) <:onduídos os depoimentos, o relator
terá um prazo de 15 dias, improrrogável, a
fim de submeter as suas conclusões ao~ Plenário da Comi5$ão;
-g) os trabalhoS constarão d_e dois Iten~:,
1) requerimento de documentos e peças
auxiliares;
2) depoimentos
h) cada depoente disporá de 40 minutos
para a sua exposição e cada Membro da Comissão poderá argüír-lo durante 1O minutos.
--- --Esses tempos poderão ser prorrogáveiS-por
decisão da Comissão;
I) poderão ser convocadas sessões ex-traordinárias, a fim de serem tomados depoimentos julgados indispensáveis."

Até o momento da redasão, já tinham sido colhidas as seguintes sugestõE:s, de acordo com
tudo Jsto e a proposta a ser levada a este Plenário:

reunião é reaberta às 1Ohoras e 55 míni.Jlos.)
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -

Está

reaberta a reunião.
Tem ã-palavra o nobre Relator.
O SR. RECATOR (MansuetO de Lavor) -Sr.

Presidente, a proposta de roteiro:
"Proposta de roteiro para os traba1hos da
Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a
Ferrovia Norte -Sul:
Nos termos do art 37 da Constituição e
dos art. 168 e seguintes do Regimento lnter·
no- do Senado Federal, temos a honra de
submeter a esta egrégia CPI a proposta de
roteiro para o desenvolvimento dos seuS trabalhos. ___ ·
~
_
A proposta ora apresentada, sem prejUízo
de possíveis diligências e demais atas administrativos ou processuais necessários à boa
condução _das tarefas de que se incumbe
esta CPI, visa a apuração rigorosa dos fatos,
acolher o depoimento das personaJidades
mais notoriamente neles envolvidas.
Deste modo, sugerimos o seguinte roteiro
dos principais eventos necessários à apreciação mais justa:
_
a) requerimento ao nm~ Sr. Diretor da Polícia Federal, solicitando cópia do depoimen·
to e demais peças do inquérito sob a responsabilidade da Polícia Federal e sua conclusão;
b) requerimento ao Exm~ Sr. Ministro dos
Transportes, solicitando cópia do inquérito
realizado pela comissão instituída pela Portaria n~ 227, de 14-5-87, e sua conclusão;
c) a comissão reunir-se-á duas vezes por
semana, às terças e quintas-feíras. em horá·
rio determinado pelo seu presidente, de acordo com os interesses da Assembléia Naciona1 Constituinte;
d) serão convocadas quantas pessoas ou
autoridades indicadas pelos Srs. Membros
da comissão, desde que tal convocação se
relacione, direta ou ind.iretamente, com o assunto objeto da CP!;
e) tratando-se de matéria urgente e de
maior relevância, o prazo de 60 dias, constante_ da resolução que criou a CP!, deverá
ser obedecido, salvo motivo de força malar;

~

"Depoimento do Si. Presidente da VALEC
e do Sr. Diretor de Engenharia;
Depoimento do Sr. GóYeJl"iador do Estado
de Goiás; Depoimento do Sr. Ministro dos
TranSj:iOrtes; Depoimento do Sr. Governador
do Estado do Maranhão."

Segue-se uma pauta de depoimentos propostos e o início do prazo de 15 dias para as conclusões, que s_eria no dia 16 de julho, e a apreciação
do Relatório Final da comissão no dia 4 de agosto.
Estas sugestões são apresentadas pelos Senadores Alexandre_ Costa, Iram Saraiva e por mim
próprio, enquanto relator.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Lida
a proposta de roteiro a1iás pedida por nós na última reunião, vamos seguir este roteiro tanto quanto passivei.
Quanto ao prazo para o relatório, de 15 dias,
depois conversaremos. Entendo um pouco grande, porque em 15 dias se terá mais tempo para
preparar os elementos para esse relatório. O Se·
nador Mansueto de Lavor, com a inteligência que
Deus lhe deu, não pfecisará de 15 dias para colocar em Plenário.
Este relatório está muito bom, servirá de orien·
tação para nossos trabalhos, e vamos cumprir
tanto quanto possível, de acordo com o que nos
facuJta o Regimento-da Casa e o Regimento que
regula o funcionamento das CPI.
Agradeço aos Srs. Senadores.
Fica; Como já foi determinado, _a nossa reunião
para a próxima terça-feira, às 1O horas.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os
nossos trabalhos.
Está encerrada a presente reunião~3• REUNIÃO, REAUZADA __
EM !6 DE JUNHO DE i 987

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano
de mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas
e dez minutos, na Sala da Comissão de Economia,
presentes os Senhores Sérlaa&es! -JC:ião Menezes
{Presidente), Mansueto de_Lavor (Relator), Mauro
Borges, Affonso- Camargo, Alexandre Costa, Leopoldo Peres, Iram Saraiva, Edson Lobão, Ruy Bacelar, Olavo Pires e Pompeu de So_uza, reune-se
a Comissão Parlamentar de lnquérito, destinada
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a apurar irregularidades divulgadas no Jornal A
Fo_lha de S. Paulo, na concorrência para implan-~ção da Ferroxi_a Norte_~ Su1_ e ~naliSar todos
os aspectos dá viabilidade sócio-eéonômica da·
qU~J~ J~riovia.
·
Havendo número regimental, o _Senhor Presidente declara abertos os -trabalhos da Comissão
e convida o EngenheirO Péiulo AUgusto ViváCqua,
Diretor-Presidente da Valec - Engenharia e
.Co_nsfU_ç_Q_e_s_LtdA... para tOmar assento ~à Mesa.
Apos o juramento de praxe, inicia seu depoimento
--expon-do sobre a viabilidade eronômica e financeira da ferrovia, características construtivas do
projeto, composição dos investimentos, potencial
e_conômico da área de influência _e, finalizando,
fez consíderações _sobre os_ critérios de dimencionamento.
Prosseguindo, passou~se à fase interpelatória,
quando usa da palavra, pela ordem de inscrição,
os Senhores Senadores: M_ansueto de Lavor, Mau·
_ro Bor.ses, Affonso Camargo, Olavo PireS, -Alexandre Costa, Ruy Bacelar e Iram Saraiva.
_ -· APOS -o téiTriiiio dos debateS, o Senhor Presidente, agradece o depoimento do Engenheiro
Paulo Vivácqua e, em seguida, suspende os trabalhos às treze !'Joras e_cinqü~nta minuto_s, Às quinze
horas e quinze minutos, o Senhor Presiderite reabre os trabalhos e convida o Doutor Stanley Fortes
Baptista, Presidente do GEIPOT, -para tomar as·
sento à Mesa. Após o juramento de praxe, discorre
seQ. depoimento _sobre a _ferrovia Norte - Sul
no contexto do corredor Araguaia - Tocantins,
as alternativas ferrovia e hidrovia e a ferrovia no
-contexto de uma ação planejada. Finalizando, enfatiza sobre o Relatório final da Comissão; designada pela_ Portaria n~ 277, de quatorz_e de maio
do corrente ano, dQ_Senhor Ministro dos Transportes, a qual foi Presidente.
__ Da fas~jnt~rpelatória, usam da palavia, pela
ordem de inscrição, os Senhores Senadores: Af.
fonso Cainargo, Alexa"ndre _Costa, MãUro Borges,
Ruy Bacelar, Olavo Pires e o_ Senhor RE:lator para
as considerações fmais. Após o término doS debates, o Senhor Presidente agradece ao depoente
o pronto atendimento à solicitação da Comissão
e suspende os trabalhos por cinco minutos.
Reaberta à reunião, o Senhor Presidente convida o Engênheíro Francisco de Paula Pereira da
-Cunha, Diretor de Engenharia da Valec - Enge.nharia e Construções Ltda., para tomar assento
à Mesa Após o juramento de praxe, Inicia seu
depoimento- abordando sobre o projeto básico
da ferrovia.
Da fase interpelatória, tisani da palavra, pela
ordem-de inscrição, os Senhores~Senadores_: Ma.uro Borge, Alexandre Costa, Ruy Bacelar e o Senhor
Relator para as considerações finais. Ap6S o térrriino dos debates, o Senhor Presi_9ente agradece
ao depoente o pronto ate_ndimento à sqlic{tação
da Comissão e informa que acabou de receber
um telex do Jornalista Jãnio de _Freitas, o qual
_esclarece os motivos do não comparecimento paf? prestar depoimento ante a Comissão.
- Nada maís haVendo a tratar, o Senhor Presi·
del]te deu pçr encerrados os trabalhos da Cofuis·
são às vinte horas e sete minutos e, para coriStar,
eu, José Augusto Panisset Santâna, ASSistente âa
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor"Piesiderite e frá
à publicação.
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Af'IEXO A PRESENTE ATA DA 3• REUNIÃO LM COMISSÃO PAR!.AMENTAR DE
INQ(JÉRTTO; CRú\DA A 7R4 1-fs DA RESOLUÇÃ0N'4l,DE 1987,DESTINADAAAPURAR IRREGULAR!LMDES DIVULGADAS NO
JORNAL ':-! FOLHA DE S. PAULO'; NA
CONCORRÊNCIA PAJ<o\IMPLANTAÇÃO DA
FERROVIA NORTE.:SUL E ANALISAR TODO$ OS ASPECTOS LM VIABIUDADE SÓaO-ECONÓMICA DAQUELA FERROVIA,
DES77NADA A OUVIR OS DEPOIMENTOS
DOS SENHORES ENGENHEIRO PAULO
AUGUSTO VIVÁCQUA, DIRETORPRESIDENTE DA VALEC; DR. STANLEY
FORTES BAPTISTA, PRESIDENTE DO GE/POTEENGENHE/ROFRANCISCODEPAULA PEREIRA DA CUNHA. DIRETOR DE ENGENHARIA DA VALEC OOE SE PUBLICA
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SE·
NHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO.
.

Presidente; Senador João Menezes
Relator: Senador Mansueto de Lavor
(frrtegra do apanhamento taquigráfico da reunião.)

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Haven-

do número regimental, declaro abertos os trabalhos da reunião da C:omíssão Parlamentar de Inquérito da Ferrovia Norte-Sul.
A reunião, como todos sabem, está-se realizando nos termos da sua convocação, que diz
o seguinte:

"Nos termos do art. 170, alinea a, do Regi-

mento Interno, ê constittúda, no Senado Federal, uma comissão de inquérito, composta
de nove membros, para o fm de, no prazo
de 60 dias, apurar as irregularidades divulgadas no joma1 Folha de S. Paulo, na concor·
rência para a implantação da Ferrovia NOrte-Sul e analisar todos os aspectos de via!:tilidade s6cio-econ~mica daquela ferrovia."
Nestas condições, convocamos para depor, hoje, aqui, as seguintes pessoas: joma1ista Jânio de

Freitas, da Folha de S. Paulo; Engenheiro Paulo
Augusto Vivacqua, Diretor-Presidente da Valec;
Engenheiro Frandsco de Paula P. da Cunha, Diretor de Engenharia da Valec; Dr. Stanley Fortes
Baptista, Presidente do Geipot e Dr. Henrique
Antônio Santillo, Governador do Estado de_Goiás.
O Governador Henrique Antônio Santillo entrou
em contato comigo na sexta-feira, comunicando-me que, hoje, estaria em Manaus, numa reunião, e virá depois, na próxima reunião.
Hoje, devem estar aqui presentes os Srs. Jânio
de Freitas, Dr. Paulo Augusto Vivacqua, Franc::isco
de Paula P. da Cunha, Diretor da Valec, e Dr.
Stanley Fortes Baptlsla.
Se algum dos Srs. trouxe assessores, estes poderão ficar aqui, na Mesa. Embora não venham
a ser inquiridos e nem a dar_ opinião, pode-rão
assessorar a pessoa que estiver depondo.
Eu perguntaria se já está presente o Jornalista
Jãnio de Freitas. (Pausa.) Não chegou ainda. Ele
deve vir de São Paulo. Providenciei passagem e
resetvef lugar no hotel para que ele não faltasse
a esta reunião. Todas as providências foram tomadas.
Em seguida, pela ordem de chamada, temos
o Engenheiro PauJo Augusto Vwacqua, DiretorPresidente da Valec:, a quem convido para tomar
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assunto à Mesa. E peço 'ao Dr. Francisco de Paula
Cunha·; Diretor de Engenharia da Valec, e ao Dr.
Stanley Fortes Baptista; Presidente do GEIPOT,
que acompanhem o Secretário da Mesa, pois vão
fi~ CU" numa sala aqui ao lado e virão prestar depoimento no momento oportuna;
Assim, convido, se estiverem presentes, o Dr.
Fran<::isco de Paula Cunha e o Dr. Stanley Fortes
Baptista para que se dirijam, com o Sr. Secretário,
à safa ao lado, e, no momento oportuno; nós
os chamaremos.
Tem V. Ex: a palavra para uma questão
ordem.

para o fmal as perguntas que a Comi~são formular.
- ------

O SR. LEOPOLDO PERES - Sr. Presidente,
pelo que entendo. um -dos depoentes ainda não
chegou a Brasilia. Pergunta a V. Ex', então, se
a reunião será encerrada ou se_será apenas suspensa, na hipótese de S. S• não chegar ainda
hoje, pela manhã. Pergunto isto para o fun de
continuar o meu trabalho.

-OsRPAULOAUGUSTOVWÁCQ!.JA-Eupreferiria, no-instante que fosse"i'lE!Cessâiio~·se fosse
possível, convidá-lo, ~pedficamente.

u:e

O SR. PRESIDENTE (João_ Menezes)- Espero
que ele chegue. EJe virá de São Paulo, há alguma
demora, e, enquanto isto, estaremos ouvindo os
outros depoentes. Depois verificaremos as condições ou quais as r~es por que ele nã~ veia,
P~ tomarmos as providências legais. Para quem
nao c::omparecer à Comissão de Inquérito temos
as sa.nç:ões legais estabelecidas na Constituição
Federal e no Regimenta~
O.SR. LEOPOLDO PERES -Acredito que_ não
me fiz entender. Per_g_unto se, na hipótese de ele
nã9 chegar, ainda aQora de manhã, a reunião
seria suspensa ou encerrada. A meu ver seria apenas suspensa p~ra_ gue se continuasse depois.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Vamos
aguardar os acontecimentos. Temos três pessOas
a depor aqui.
É muito boa a questão de ordem de V. Ex",
mas espero que, no momento oportuno, ele já
esteja aqui presente.
-Convido o Dr. PauJo Augusto Vwacqua ·para
tomar assento à Mesa. (Pausa)
- Vamos continuar os nossos trabaltros.
Pela roteiro da Carriissão, o depoente terá, inicialmente, 40 minutos, para fazer a sua exposição,
e, depois, os membros da Comissão, que o quiserem, podefão argüí-lo durante 9 prazo de 10 mi-

nutos.
Eu perguntaria ao depoente se ele quer aceitar
apartes durante a sua exposição, ou s_e preferirá
fazer a exPosição sem apartes e deixá~los para
o final
Antes, porém; peço a V. EJcl' que repita comigo
o seguinte juramento:
"Juro, como dever de consciênciª' dizer
toda a verdade, nada omitindo do <Íue seja
de meu conhecimento, sobre quaisquer fatos
telacionadps com a investiga_ção ~cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar irregularidades_ na concorrência para a implantação da Ferrovia Norte - Sul, e ana1tsar as aspectos da viabilidade sócio-econômica_daquela ferrovia."
ConsultO a V. Ex'i' se prefere fazer seguidamente
a exposição, du~ante os 40 minutos de que dispõe,
--ou menos, não tem importância, por-que V. s~
-não é obrigado a falar durante todos os 40 minutos;- e se aCeita receber apartes, ou se deixará

OSR. PAULCJ:AUClUSTO VWÁCQUA -aceito
apartes durante a expoSição.
-

O SR. PRESIDENTE (J_oão f\1-enez~s) - Concedo a palavra a V. & para iniciar sua exposição.
O SR. PAULO AUGUSTO YIVÁCQ!.JA fazer usO de_$lldes e transparências.
-

Vou

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Se V.
Ex" quiser trazer algum assessOr, pOderá o mesmo
sentar-se aqui à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Ele
apenas prestará informações a v. Ex'' e -não à
Cãmissão.
O SR. PAULO AUGUSTO VWÁCQUA- Pois
não.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Tem
a paJavra V. Ex"
· -- - -- --O SR. PAULO AUGUSTO VWÁCQ!.JA- Vou
cOmeçar a expo~ição falando sobre o aspecto
sódo-econômico e ~borrlare_i_ a qüestão-âa concorrência ao -final.
Primeiramente, eu qu"eria, rapidamente, situar
a Valec entre outros elementos que intervêm no
-processo de implantação da Ferrovia Norte-Sul.
A Valec é uma empresa que desligou-se da
Vale da Rio Doce, ___era uma subsidiária da VaJe
do Rio Doce e hoje pertence à órbita dO Miriistérlo
dos Transportes. Ela recebe, da Vale do Rio Doce,
cortt_inJJainehte know-how, especialmente
know-how aeroferroviário, pessoal, de caráter
permanente ou transitório, e recursos financeiros,
através de ·um convênio existente ~ntre a Vale
e o Ministério dos Transportes, que- tem sustentado as operações da empreSa na fase de sua
organização.
o-Govemo_detemiina à-Valec os s~us programas e, brevemente, estará também injetando re~
cursos na empresa.
O prOgrama, sinteticamente, seria: projetar,
construir, implantar a Ferrovia No~ul num
prazo-de trés anos.
A Valec se apóia em consultoras, paTa exercício
da sua fu!lção, e na fase de construção terá cons-trutoras, empreiteiras e fome-Cederes, fornecendo
materiais, equipamentos e serviços à empresa.
Assim que foi comissionada pelo Governo a
tratar do assunto da Ferrovia Norte-Sul, a Va1ec:começou os tfabalhos que permitiriam a construção em três anos, tais como projetas, -contratações etc.; visando o objetivo de três anos fLxado
pe1o Governo. Ao mesmo tempo, a Va1ec começou a preparar a futura operação da ferrovia que
além dos três ano_s se prolonga pelo resto da
vida da empresa. Ela se apóia pesadamente no
know-how da Vale do Rio Doce. Em seguida,
ela começou a cuidar do desenvolvimento do
mercado, de marketlng, a fim de que a ferrovia
fosse adequada às cargas que fossem despertadas na região. Isso aqui se casa com a atividade
de estabelecer e planejar a operação. Além disto,
o Governo propôs e está desenvolv~ndo mecanismos que levariam a uma aceleração do desen-
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volvimento da região, onde a ferrovia seria, então,
um eixo de transportes, onde a ferrovia seria meio

de propriaciamento desse desenvolvimE:nto re,gional.
Do ponto de vista da geração das cargas que
essa ferrovia vai transportar, estamos colocando
aqui um gráfico, mostrando_ a área de _alc_anc::e,
digamos, geoeconômico da ferrovia, e, em seguida, o potenc:ial econômico da região, corno um
todo.

Sabemos que, se esforços de desenvolvimento
regional são aplicados sobre esse contexto, e tam-

bém, se wn forte esforço de gestão dt;; mercado,
por parte da ferrovia, também é aplicado, a de-

manda de transporte, através dos anos, em toneladas por ano, poderá crescer: de acordo com curvas mais ou menos intensas. Baixos esforços de
desenvolvimento ou baixos esforços de marke·

ting, baixo desenvolVimento de demanda de
transporte, altos esforços de desenvolvimento re~
gional, altos esforços de desenvolvimento de lllilrketlng, poderemos ter alta demanda de_ cargas
de transporte da ferrovia.
Algumas informações sobre a Fêii'OVia Norte-Sul: pela primeira vez. ela foi apresentada peio
Engenheiro Paulo de Frontin, talvez não pela primeira vez, mas em remotas eras em 1927, com
traçado parecido com o atualmente selecionado.
Posteriormente, entrou no Plano Geral de Viação
Nacional, em 1934, cotn um traçado também
parecido com o atual. com algumas variações.
Ela tem, portanto, dois antecedentes hist6ricos,
e a Valec recebeu, ao iniciar os seus trabalhos,
estudos prévios feitos, que já tinham um ano e
meio, parece-me, de idade, alguns feitos, indusive, pela própria Vale do Rio Doce, que foram
entregues a nós, no início, como referência. E
também alguns estudos feitos em outras áreas
do Governo.
Aqui, a1gumas informações de indicadores internacionais acerca do uso f~rroviáP,o em alguns
parses:-No-c~.u1aCJá; por exempio, que tem uma
área de 9,9 milhões de km2, tem lá 120.000 km
de ferrovias para uma população de apenas 25
milhões de habitantes. O Brasil, com uma área
um pouco menor apenas, tem quatro vezes me-nos malha ferroviária; e uma população várias
vezes superior, quase cinco vezes. A Argentina,
um vizinho nosso, de área muito inferior à nossa,
com população também muito inferior, possui
malha equivalente à nossa. O selar de transporte
ferroviário, no Brasil, foi muito desprivilegiado, ao
longo das últimas três décadas; é o que estes
quadros revelam, e este mapa também revela isto.
As ferrovias brasileiras estão aqui apresentadas
e mostram que o território nacional se encontra
muito pouco s_ervido de _ferrovias.
A Ferrovia Norte-Sul exerceria, neste contexto
de um Pafs com poucas ferrovias, uma interessante ligação entre o si_st:ema ferroviário do Sul
com Catàjás. Portos do Sul que estão servidos
por esse sistema ferroviário: Vitória- Rio -Santos com São LJ..1ís; ligação da ferrovia com a hidravia, aqui, e com a malha hidroviá.ria existente na
Bacia Amazônfca. Dessa forrna se constituiria em
um poderoso eixo de captação de carga local
e de recepção de transbordo de cargas para a
região, pela sua posição geográfica, e costuraria,
pelo centro, um sistema ferroviário que está des-conexo.

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll)
Além disto, esta ferrovia situa-se dentro de uma
mancha, que é a regiãO de cerrado, que se tem
revelad<? ':!ma _zona prioritária, extremamente propícia para a produção de grãos, no Brasil. Sabemos que essas regiões têm~se desenvolvido a taxas muito elevadas, dominamos a tecnologia de
cerrado, e os grãos aí se desenvolvem de fonna
bnlhante.
Est_a ferrovia estaria, portanto, fazendo uma importante conexão da geografia do cerrado, ligando a área interna a saídas portuárias e ao mercado
consumidor interno, o pri_nclpal.
Além disso, esta ferrovia~ neStas circlulStâncias,
estaria conectando esse pólo de Carajás, mineral
e energético, com ó Sul, permitindo que aquilo
que hoje é produzido báSica -e priricipalmente voltado para a exportação pudesse também ter um
destino de mercado interno. Não s6 mineralmente
é rica essa região, mas tarribém eletriCamEmte;
o ·potencial hidroelétrico da área toda é exfraordinariamente grande, um dos maiores blocos hidrelétricos do mundo, esta região._
Além disso, congressos recentes estão moStrando uma vontade, cada vez. mais intensa,_ e
quase em vias de Se concretizar, do trazimento
do gás de Urucu, do Alto Amazonas, para essa
região, porque, aqui, tendo o ferro, com o gás,
poderemos fazei iedução direta, produzindo ferro
esponja; e aqui também há energia hidrelétrica.
Isto da_ria a esta região, em termos mundiais, uma
posiç:ão absolutamente ímpar, de região que tem
um dos melhores minérios do mundo, muita gente dk que o é além disso, com gás, podendo--se
fazer a redução, passar do minério para o metal,
via o gás, e através do fOIJlO elétrlco a fundição
- diss_o, a preços mais baixos. Mas o Brasil ficará,
aqui, com um complexo de alta competividade
siderúrgica, num mundo onde está hªvendo per·
da de produtividade, porque as siderúrgicas de
muitos países estão ficando velhas. ~ sistema
todo estaria também à disposição do sistema sul,
via essa ferrovia.
n-proje1Cf1enoviáría"foi ·cõneêbido de formã
a ~presentar um ~to desempenho operacional,
rapidez, segurança, regularidade e custos baixos,
_linha de alta capacidade, traçado e condições t~c
nicas modernas, velocidade àlta, tennlri~s de alto
~esempenho, alimentados pela reda local, tenninals de cárga na ferrovia. Todo o empreendimento seria emba1ado numa política de Marketing
agressiva, onde a empresa sai à busc_a ativa de
_cargas e usa pesadamente o_ transporte intermodal, porta à porta, na concepção atual das empresas modernas de transporte, americanas ou canadenses, das quais estamos obtendo o-kDow how
relativo a isto aqui.
Tada essa ltnha de boas características, apre- sentada _no sJide anterior, não é uma linha que
-está a exigir esforços e volume de obras exageradoS. A exte'iisão da ferrovia está e-m 1.570Km,
a terraplenagerri total e"stá em 160 mihões de
·metros cúbicos, por quilômetro, 102 mil metros
cúbicos; isso aqui é mais baixo do que o que
- conseguimos lá em Carajás. Obras de arte, acima
- de SOO metroS, uma obra no Tocantins, uma pon- te; abaixo de 800ni, 102 ·pontes; comprimento
médio cJe_ssas pontes, 155; comprimento total,
apenas 16Km. Portanto, um baixo comprimento
de pontes, menor do que o de Carajás, em relação
ao comprimento total da via. Alguns dados: con- sumos de brita. de dormentes, ·de trilhos, mão-de-
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J?bra direta na_ çonstruç_ão,_ e uma fe.rrovia de tipo
barato. A regiãos nos favorece mUifu nesse sentido, por s_er uma região de grandes trechos planos
que permitiu que o custo médio. da ferrovia, na
noss~ estimatiVa méida, Seja rriais baixo do qUe
a de Carajás, corrigidos os comprimentos relativos.
Os investimentos estão compostos desta forma:- instalações fixas 2.44 bilhões, decompostos
em obras de infra-estrutura. São obras em terra
e obras de ponte, 1.6 bilhão de- d6iares; a sUperestrutura, com 683; instalações diversas, 105, tais
cotno, sinalização, ofic:ina etc.; investimentos operaci<?f1aiS: são vagões para opração no primeiro
ano, que seriani -adquiridos à medida das necessidades, indo a 2.6; capital de giro inicia] e material
rodante que, somados, 2.3. Isso seria o investimento para a empresa operar.
A áreâ dê-õperàções da feri-Ovi<i JOcal~ou, preli-- minarmente, sete pólos de carregamento intermediário. _$ão pólos de captação, de concentrasã<? d~_ ca!:_ga e de transbordo para a ferrovia.
O modelo inic-ial da fefrovla foi imaginado pelo
Governo dj'l_ s;~guinte maneira: O Governo investe
no leito ferroviário e obtém de~ investimento
retornos de cunho macroeconôrniCo, retonías so-ciais e econômicós; a iniciativa privada àsSwniria
a operação futura; investindo em materia1 rodante,
na conservação da ferrovia ~ em sua modernização, tendo os retornos microeçpnô~icos, a rentabilidade característica da_iniciatjva privac;!a.
Dou-lhes_wna pequena informação, para mostrar projetes em implantação em _Goiás, bastante
significativos, por meio da ferrovia, projetas esses
que usarn irrigação em vastas áreas. em implantação ou já implantados, cogitados, na altura na
metade da ferrovia.
Nesta trasnparência, apresentada aqui de forma
grosseira, a área de influência da ferrovia foi defirildei 'com uma _distâ_nda média de cercã de
500Km. de ~str~das de alimentaçáp1 .RC!Vimentadas -OU-não.. Ee~~_eritão, _wna envoltórta -~rn
tomo dos pontos de acesso dessa estrada, das
que tenham 500Km, sejam pavimentadas ou não
e todas essas- eStraáãS Chegam à ferrovia. Há de
portarito, ·que:deli!s virãó aJgum<!l contribuição para a ferrovia qUai1do estiver operando.
Tenho, agora, alguns dados sobre a parte econômica, o potencial da região. Aquela área que
figurei antes engloba, em si, áreas dos Estados
do Pará, do J'.\aranfiãO, de Mato Grosso, de Minas
Gerais, do Piaui, de Goiás, da Bahia e do Distrito
Federal, que chegam a esses volumes de áreas.
Não vou cansãr os Srs. c_om repetição dos números, mas estaríamos aqui quanblicando em IA,
um milhão e quatrocentos rru1 quilómetros quadrados, distribuídos por vários Estados, as áreas
que cumpririam aquela- cóõdição de estarem
acessíveis por ferrovia, a uma distância de 500Km.
Cóm base nesse critério,_ procuramos, em seguida, dimensionar Cenários de carga para a ferrovia. A área de _influência da Ferrovia Norte-Sul,
hoje. Dados: Habitantes - 16.6 milhões; agri·
cultura (área plantada} -produção agrícola 24.8
mil~ões de toneladas naquela região toda; gado
bovino- 27 milhões de _cabeças bovinas; re.servas minerais de caJcário -500 milhões de toneladas; níquel - 166; fosfato, c_obre, potencial madeireiro-132 milhões de toneladas; energia elé-trica possível de ser despertada na região, através .

se e:sPetar,

1860 Quinta-feira I O
do investimento hldre1êtrico--:- }_~_milhões de gi-
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Esses Estados da âr~ de in~uência da ferrovia
participam na produção de arroz, milho e soja

dessa maneira. Queria chamar a atenção para
a soja, da quaJ participavam na produção nacional
com 16% em 84, saltaram para 22% em 85 e
para 31% em 86. Então, há aqui um potencial
de crescimento muito grande, de 14%, verificado

nos últimos três anos. São fenômenos muito recentes - nos últimos três anos - que estão
mostrando o aparecimento de elevadas taxas de
crescimento na produção agrícola dessa área:
24%, 28%, 11%. Esses dados são do maior inte·
resse para quem vai operar a ferrovia, pois tem
que ficar atento à carga que vai ter que transportar.
Assim, há que analisar com mais cuidado esse
tipo de informação. Este é um programa de estudo contínuo na organização da ferrovia.

.

Este quadro sumariza uma série de levantamentos disponíveis, os quais mostram que o per
tenc::ial económico da área de influência, aquela
área mostrada antes, poderia produzlf ã.té 45 mi~
lhões de toneladas de gás. Ela tem um potencial
de produtos florestais da 9rdem de 132 mili1?es
de toneladas, o calcário, com esses valores aQui,
a da1omita, cobre, níquel, prata, granito mármore,
carne bovina, enfm, tudo isso sendo o potencial
_económico da área.
Daqui em diante vamos forrnu1ar algumas hip&
teses sobre frações desse potencial, que poderão
ser desenvolvidas de acordo com três hipóteses:
uma pessimista, uma média e uma otfmista-. Fra~
ções do desenvolvimento do potencial, do qual
redundariam três cenários d~ cargas para a ferrovia: um pessimista, um mediano e um otimista.
Uma outra infonnação-já apresentei um pou~
co -dela, aos Srs. - está repisada _aqui, porque
de muita importância caso seja realizada, não só
para a ferroVia, porque vai ter carro, mas para
o Brasil como um todo, seria esse gás natural
que seria trazido para a área de inftúênda da ferrovia. ~ o gás do Un,acu, do Alto Amazonas, numa
quantidade de 1O milbões de metrO$ cúbicos por
dia, que será trazido para a região de Carajás.
Além disso, há a produção de ferro~esponja, produtos químicos, fertilizantes e insumos industriais
para a região. Esse projeto, sendo trazido para
essa área tão rica mineralmef)te, pode rea1mente
despertar um surto industria] muito intenso.
Para dimensionar a carga...
O SR. MAURO BORGES - 0 Sr. pode retomar

ao quadro anterior?
O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁÇQUA- Pois

não.
O SR. MAURO BORGES_ -Obrigado.
O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA -

Pois

não. Se o Sr. quiser haverá cópias xerox dispo-níveis.
Da área total de influência- 143 milhões de
hectares - admitimos como _área que vai ser
desenvolvida, numa alternativa que chamamos
de pessimista e moderada, 10% da área total em
30 anos. Ao longo de três décadas, admitimos
que 1O% dessa área fosse desenvolvida. Na alter~
nativa otimista, admitimos que 12% dessa área,
em três décadas, fosse desenvolvida, como base
para as hipóteses de carga agrkola.

Chãmarei a atenção espeCialmente para essa
in(ofiT!iição:- Considerou-se que, no futuro, o rendimento de plantio, o que se extrai por hectare
plantado, não poderia ser inferior à média nacional e, mais provavelmente, estaria mais próxima
à média dos melhores_ Estados do Brasn, porque
aquela área será plantada. Mas, plantada com que
rendimentos? Consideramos e verificamos nesta
hipótese que o rendimento não poderia ser inferíot-aó -da média nacional e mais provavelmente
estaria mais próximO da média dos melhores Estados do Brasil, com base também no que estamos verificando de crescimento e de produtividade em· projeto d~l região, que tem crescido,
melhorado e se aproximado desta média dos melhores estados do Brasil.
Para mostrar~se o quadro de cargas, tomamos
uma velocidade_ de incorporação da área poten~
cial a.gricultável, nas alternativas pessimista, moderada e otirnista, e admitimos que aquela área
vai Sendo mobilizada ano a ano a essas taxas.
Eã. área que será incorporada, segundo a hipótese
anterior, dar-se~á gradualmente ao longo dos 30
anos, segundo essas ~s de 2. 7, no ano de 90,
35, n9 ano de 95;-e assim por diante. Não vou
cansar V. Ex'i- com esses núnieros. Aqui indica
que a área foi, paulatinamente, sendo agregada
ao longo dos 30 anos para produzir as cargas
Que-vão ser mostradas.
Aqui temos uma informação sobre a média
de rendimentos por hectare que estamos usando
nessas projeções. A média atual de toneladas,
da área de influência, estamos admitindo que,
em uma alternativa pessimista, ela melhore um
pouco e, na moderada, dê uma outra subida, e
fica assim sendo otimista. Agora observamos o
segUinte, que a produtividade pessimista é a mé~
dia brasileira de 86, a moderada é a média dos
-~ f!1elhores Estados de 86.
Com base na_queles raciodnios, chegamos a
quadros de produção ao longo desse período aqui
até 2020. Então, teríamos: uma alternativa pessimista, em 1990, estaóamos produzindo 6.8 milhões de toneladas de grãos naquela área- crescendo até o ano de 2020 com 26 milhões de
toneladas. A alternativa moderada dá um rendimento maior. Segundo aquele critério, estaremos
crescendo as produções -a taxas mais elevadas,
chegando ao final do período a 39 milhões de
tont:!adas, e na perSPectiVa otimista, que envolve
mais_ áreas e o rendimento anterior, cheg~mos
a até 44 m_ilhões de toneladas; consideramos esta
produtividade otimista.
·Estou sumarizando um estudo que tem mais
detalhes, tirando alguns aspectos principais e destac;:mdo ªqui. Então, por exemplo, carga poten~
Cial, em uma alternativa pessimista, que comporá
o quadro de cargas final sumária: grã_os ~ 3 milhões e 90, 5, 8, 11, e até 20. Carga total, aqui
com maiS outrO~;:- produtos, chegando a esses valores. E esses outros produtos doS quais temos
deta1hes seriam: c::a1cário, usado como fertilizante,
como corretivo do solo ácido do cerrado, fertilizantes para se obter aquelas produções io_sumos
pecuários para as produções, previstas, produtos
florestais, madeira, carvão, álcool, cimento, minério e semimanufaturados de outros produtos dos
quais temos detalhes. Uma parte dos produtos
é gerada- calcário, fertilizantes, insumos pecuários- a partir-da produção dos próprios grãos.

Com .bas_e no~ r~ciodrllos anteriores, chega~
ríamos a 3 quadros de c::argas, um quadro peSsimista, com uma alternativa moderada e urna alternativa otimista. O horizonte de análise está çOm
30 anos, e com ~sses qua-ntitativos de cargas ge--ramos a1gumas análises. Essa infOrmaçãO, plane-jamento e promoção do desenvoJWnento na área
de_ fluência da Ferrovia tiorte~Su1 é um componente que o Goveinó nos ínfol'nia- e~ exporta, que
serão" tomadas medidas capazes de induzir o deSe:hVolvimento dessa área que deverá ser-dJrigido
para a geração de cargas. Seria criada uma unida~
de de desenvolvimento de área, ou nome que
o .tenha, trabalhando _corri órgãos federais, esta·
duais e regionais. O Estado de Goiás criou um
organismo interno de suporte para a implantação
da ferrovia, para o planejamento de suas estradas ·
e outros planejaiTientos. E a unidade çiq desenvolvimento será estruturada nos moldes semelhantes ao lndi- fnstituto de D~envoJvimento Industrial de -Minas Gerais. Este:. fato_ ê extremainente
importante.
O plano de aceler~ç~o ·de desenvol_vim~nto da
área envolveria 4 ou 5 fases:_criação de um banco
de dados d<J região, com todns _as informações
existentes~_e_laboração de políticas e diretrizes para
o desenvolvimento industrial do Brasil Centrai,
anáüse dos subsetores Com- O fml de--ider1fifii:ar
a_ oportunidade de investimentos mais_ promissores em agricultura e indústria, estudos de previsibilidade de projetas selec:ipnados e a promoção
de oportunidades industriais e agrícolas.
Isto aqui é o que o Gove_rno d!s.çy:t;~. aplicar
na r~gião e a inspiração para isso foi buscada
no lndi, um programa deseilv:olvido no Estado
_de Minas Gerais, que apresenJou naquelas bases
essesresultad_os. No periodo de70 a 87, em Minas
Gerais~-esse programa executado nas bas_~s ante~
rionnente apresentadas, levo_u para o Estado 567
projetos. O valor tOtal d6s inVestimentOs foi a 82
__ bilhões de dólares e o número de empreg"os diretos que gerou· fôi de 146 mil e o número de
empregos itJ.diretos gerados foi da ordem de 730
mil. Isso f9i executado _em Minél:> Gerais ein época
recente, e a tecnologia dfspOilfVel
serido aplicada ~a·cqncepção !1esse _elano de despertar a
-- - ··-· ·-- ·região.
- · ·

está_

O SR. MAURO B~ORGES ~ Qual foi a região

· de Minas Gerais?
O SR. PAULO AUGUSTO V!VÁCQUA -

Foi

todo o Estado de Minas Gerais. Tem_os aqui dados
básicos da análise e !nvestimentos na superes~
trutura e na infra-estrutura 2.4 bilhões de dólares.
O horizonte da anális.e foi de 25 anos. A taxa
interna de retomo - aqui estão os 3 cenários,
o cenário pessimista, o cenário moderado, o cená~
rio otimista - çonCebendo-se a empresa e apresentamos antes, em uma empresa transportadora
e em uma empresa que detém o leltQ ferroviário,
duas empresas em separado. A empresa de transporte apenas atuandg no transporte, fornecendo
vagões locomotivas e serviços de transportes, a
manutenção e_ a modernização da linha- a em~
presa só faz. isso, não detém_ él posse do leito
ferroviário, essa fica com_ o Governo. Essa empresa operando, segundo o cenário pessimista, teria
a taxa inteira de retomo durante 25 anos de 35%,
neste cenário pessimista, 36 no moderado e 382
no otimista.
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Uma outra associação aqui. A transportadora,
investindo nos trilhos, não recebe
o leito ferroviário integral; rêcebe- apenas as obfaS
de terra e as pontes, digamos assim, para simpliconstruindo__~

ficar, e a parte de trilhos, dormentes e a parte
superior ela é que faz, a transportadora, é ele que
investe, e, nesse caso, a taxa de retomo .baix_~
de35para 11.3%,36% para 12.7% e38% para
14.10% no ensaio. Um outro ensaio __seria unir
tudo, transportadora mais a superestrutura e mais

vam muito próximas com benefídos para a rodovia. Daí em -c:Jiante a ferrovia se revelava nessa
análise de beneficio/custo um meio com benefidos sobre a duplkação da Belém-Brasília. Isso
é uma análise meramente comparativa.
O SR. MAURO BORGES -

Sr. Presidente, eu

gostaria de fazer algumas corisideraçôes.
O SR. PRESIDENTE (João 1'\ene,es)- O de-

J)oente aind?l est-4 com a pala~a.

a infra-estrutura, e calcular agora, a taxa de retomo,
sobre o empreendimento como um todo, todos

O SRf\A<JRQ_BüRGES ~·Era Par~ saber se
S. S• aceitarfa um çiparte, mas eu possa· aguardar

os investimentos como se fossem ç:le uma única
empresa. Nesse caso a taxa de retomo num cenário pessimiSta vai para 5.1% o modera-do para
6.4%, e o otimista para 7.9%
Aqui, para fins de comparação, algumas taxas
de retomo no investimento em ferrovias no mun-

sua conclusão.

do, Estados Unidos e América do Norte erri- 84,
Região Leste 6,36%, Sul 5.76%, Oeste' 5.34% e
a global 5.7%. Segundo este padrão, as taxas

de retomo ;mterio.res e~WíépJ'l~ rpe,smo mais baixas, tudo computado ac:eitáveis como InVestimento ferroviário e infra-estrutura.
O tempo de retomo do investimento_ total_ o
pay back. A transportadora retomaria seu investimento nos três cenários por mais de seis anos,
e a transportadora se investisse na supereStn,~.tura,
retomaria em 16.14 ou 13 anOs: E todo o investi-.
mento retomarja, em período superior ao da anã1ise, que foi de 25 anos, no_ período_ ~e 25 anos.
o período da análise, ou 21 anos período -mferior
ao da análise.
__ __
_
Fizemos um fluxo de caixa para todo o sistema
e a soma da transportadora com a superestrutura,
a infra-estrutwa, para as 3 a1temativas.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -

Eu in,

formo a V. e;x. que o seu tempo vai se esgotar
daqui a 5 minutos, e se desejar mais algum tempo
pode pedir.
O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA- Eu pe-

dida mais 1O minutos, por favor.
Os fluxos de Caixã projetados mostram para
as 3 alternatiyas_ ~ pessimista. a moderada e a
otimista, valores positivos ao longo do tempo, porém, dependendo do mercado, que são 3 mercados conside_ra,dos, com maior e menor intensidade dos 3 fluxos.
Fizemos também uma análise de benefício/
custo do seguinte tipo. Comparamos a cortStrução dessa ferrovia com a duplicação da BelémBrasí1ia, e imaginamos isso, se aquela carga gerada na região tivesse que ser transportada por rodovia, nós então deveríamos duplicar a BelémBrasília, e incorrer nos custos da operação dessa
estrada. Teremos custos de investimentos na Belém~Brasília e custos de. operação de frete, na
Belém-Brasilta. Comparamos estes custos com
os mesmos custos da ferroyia, investimentos da
ferrovia e os custos para transportar essas cargas
para ferrovia. Nessa análise de benefício/custo,
as taxas de descontos h~itl,.lais de 1_2%' mOstram
em um cenário pessimista a ferrovii! tendo uma
vantagem medida por esse coeficiente sobre a
rodovia; o coeficiente é de 1,4., e as vantagens
oferecidas pela ferrovia são maiores__ que as da
rodovia, e assim para todas as hipóteses de cenários e para taxas de descontos diferentes; 18%,
12% e 6%.~ Apenas pai'a ·a táXa de 18% que é
.extremamente elevada as duas alternativas fica-

O SR. PRESIDENTE~ S_e V. Ex" quiser_apartear, pode.
O SR. MAURO BORGES- Eu prefiro aguardar,

S!· Pres!clente. .
- O SR. PAULO AUGUSTO VIVACQUA -Sr. Pre-

sidente, vou fazer algumas observações sobre a
concorrência, que é o objeto desta CPI. A Valec,
ao organizar a concorrência valeu-se da experiência que adquiriu em um projeto semelhante
que é o Projeto Çarajás. Orna parte dos componentes da Valec vem da Vale do Rio Doce e traz
de lá a experiência do Projeto Carajás, e muitos
de nós ficamos muitos anos no Projeto Carajás
e trouxemos alguns ensinamentos de lá. Um, pelo
qual passamos, foi relacionado com a primeira
concorrência que fizemos para o primeiro grande
trecho da estrada de ferro de Carajás. Então, trouxemos essa experiência de lá para cá que, muito
sumariamente foi a seguinte: nós em Carajás fizemos uma primeira concorrência e essa conc;orrência foi a preço livre, porém, com um orçamento extremamente detalhad_o e bem feito, feito
.c.om_muito critério por várias finnas construtoras,
uma contra a outr-a, enfim, tínhamos um orça~_
mtmto, mas esse orçamento ficou com a Vale
do Rio Doc:e, no caso com a sua subsidiári_a que
era a Amazônia-Mineração e isso não foi revelado
a ninguém. Foi aberta a concorrência, e nós, ao
vermos os preço_s, julgamos -que não eram absolutamente interessantes para a Vale do Rio Doce.
Os pl-eços nos pareciam in:equivocamente altos.
Com base nisso anulamos a concorrênCia desse
grande trecho, chamamos outra concorrên~ia, fi-i:emoS.--aigumas alterações nos editais e conseg_ui~~s, ha segunda, uma vez, obter preços razoáveis, usando o seguinte método: na segunda concOITência, abrimos o preço base. Então, foi uma
concorrência a preço base publicado, e fiZemos
a_ concorrência. As empresas tinham que ,cotar,
do preço base para baixo; naquela vez, porém,
não fixam~ um limite inferior naquela circunstância, e pol- não tennos focado um limit~; inferior
houve um exCessivo mergulho de preços em aiQl.Uls lotes, o que acarretou, depois, certas dificuldades de se conduzir a obra, porque os preços
estavam muito baixos. Houve necessidade de se
renegociar preços sob pressão constante e até
justa, porqUe os preços eStavam multo baixos.
Trouxemos esta experiência de lá para cá, e
organizamos· nosSã ci:mcoirência de fonna que
tivesSe essa estriittira. Foi umã conc:oiTência com
preço base. Agora, estabelecemos um limite inferior de desconto, parã evitar esse problema que
essa equipe teve nes_se episódio anterior. Isso tudO, obviamente, público. Daí em diante a estrutura
da concorrência ~oi _a seguinte: uma Pi"é~quali-
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ficação, uma etapa na qual foram atribuídas notas
que classificaram tecnicamente cada firma, por
critérios objetivos e também públicos. As firmas
entraram com as suas documentações técnicas
e somando, por exemplo, ficando pontos aos volumes de_ terraplenagem já feitos, volumes de
obras de artes especiais, vOlUmes de cortes em·
rocha, experiências com os seus engenheiros, estado e volume da sua maquinaria Cada WTia delas
recebeu uma nota, também um procedimento
público. Depois, passou-se à concorrência. A ca:n~
corrêrttia propriamente dita era de técnica e de
preços: as firmas apresentavam propostas téc:ni~
cas e -preços em envelopes fec:hados. E como
desempatar, caso houvesse empate numa concorrência dessas? Os c:ritérios adotados foram:
quem já tivesse um lote, ao empatar num segundo
lote, o desempate seda para quem não tinha ainda
um lote; ou, se ambas não tivessem lotes, aquela
que tivesse a melhor ·nota técniCa que era do
conhecimento de todas. Usáva-se a nota para desempatar. Se empatasse a nota técnic;a, partia-se
então, para um sorteio entre as duas.
__
Os critérios, procurou-se fazê-los sempre objetivos e com grande publicidade, cercamos o processo todo de publicidade. Procuramos eliminar
fatores de carâter_subjetivo, que não pudessem
ser, por qualquer um dos licitantes, verificados.

o

SR. MAURO BORGES um aparte?

v. s• me permite

O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA- Pois

não!
O SR MAURO BORGES-~ Teria outras coisas
para falar, mas é oportuno este tópico. Tenho
curiosidade em saber do problema de dormentes.
Como seria r_e~Mdo? T erilos uma previsão. Naturalmente para fOrnecer a quantidade imensa de
dormentes, em temp·o oportuno, haveria problemas. gltal seria a_visão dã solução do problema
de dormentes?
--

0 SR. PAULOAUGUSTOVIVÁCQUA- Temos
uma visão, vamos passar a palavra um instante
para o Dr. Altino Cunha ..

. b ·sR.

PRESIDENTE (João Mene•esr- Não

pode! Ele infonna a v. s~ e v. s• é Quein tr8nsrrílte
à Comissão. V, S!_tem (Ju_e__informar pessoalfnente
aqui. ~se ~ o assessor?
O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA- Sim.
O SR. MAURO BORGES- Estou fazendo esta

pergunta, porque comentaram na empresa que
seriam importados dormentes da Argentina,
quando estamos na região riiais florestada do
País.
O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA- O pro-

blema dos dormentes, até em ceitas detalhes,
posso lhe dªr bastante informações. Ess_e problema está sendo visto da seguinte maneira: estamos
nos esforçaOdo para Obter dormentes a preço
justo para o projeto, c:oin absoluta preferência
ao merc~do interno. É claro que um Pais com
florestas como as nossas, não teria muito cabimento sairmos por aí tentando importar dormentes, não temos essa 'idéia. Temos sim, wn idéia
que se firma entre nós, que é, eventuálrii.ente,
fazer parte da ferrovia, caso os preços dos dor~
mentes internos não c;heguem a patamares acei~
táveis, fazer dormentes de concreto, que têm algu-
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mas vantagens; são mais caros inicialmente, mas
duram multo mais, mas, certos dorments nacionais já foram vendidos a preços supedores a dormentes de concreto; O problema do dormente

para se fazer um pouco de propaganda, procurar
desenvolver novos fornecedores de dorme_ntes.
porque chega a ser absolutamente estranhável
que, numa região tão dca em madeira que se!Ve
nacional hoje é o custo exCessivo inte:mo.
para dormente, venhamos a usar dormentes de
conc~eto, ou importar dormentes de outws paíO SR. MAURO BORGES - V. S• pode dizer
ses. Seria uma oportunidade para fazer com que
qual a grande ferrovia nacional que adota os dOros dormentes, utilizados fossem de madeira da
mentes de concreto?
- · próprlã região, e que se tomassem proVidências
O SR PAULO AUGUSTO VIVACQUA -A Vale
para instalação de usinas de tratamento. São pro~
do Rio Doce testou longos trechos de dormente:s
vidências preliminares, porque um dormente de
madeira comum,_nãQJratada, tem uma duração
de concreto, não os usa porque, até agora, teve
um bom suprimento de donnentes de madeira,
de 5 a 6-anos, e Um doJ{l'ient~ _âe m~Qeira tratada
porém testou~os. Em Carajás conseguiuMse os
vai durar 22/25 anos. Portanto, dentro do planejadormentesdemadeira,_eesperoqueconsigamos,
mento da Valec para vaJorizar os nossos_materiaiS regionais, seria muito interessante que pen·
neste caso, a preços _razoáveis também. Conheço
pessoaJmente uma ferrovia de quase mil quilômesassem nos dormentes regionais.
- 'Á
tros, inteiramente em dormentes de _concreto de_
transporte de minério de fen:o, na África do Sul,
O SR. PAULO AUGUSTO 'lN CQUA- Posso

~c~:,~~~~·~~o~~;:;~~rfo~ ~~mm~~~u- ~!~~~~:~~~::;&:.~::?!~!~~~:~~~~
O SR. ALEXANDRE COSTA....:.....:. Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem!
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) _ "(em
Exl' a palavra pela ordem.

v.

O SR. ALEXANDRE COSTA-'-' Sr. Presidente,
não podemos inovar nesta Comissá(). Sempre foi
permitido às assessorias se pronundarern to~
as vezes que chamados pelo interpelado, porque
afinal de contas o que se de_seja saber é a realida~
de; pouco interessa pela via que vier. Se o interpelado deseja que seu assessor escl;;lreÇa melhor
aos que perguntam, que seja concedida a palavra
aos seus assessores. Assim tem sido feito em
todas as Comissões Parlam.entares de Inquérito
de que tomei parte durante todos esses anos.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -

Por

uma questão de ordem eu não vou permitir, porque o depoimento é do Presidente da Valec
Apontei este fato no início - e V. Ex' ainda não
havia chegado - para dizer que S. St poderia
trazer os assessores que entendesse e_ quisesse.
Mas, o depoimento_a_ser_c(a_@_é_do Presidente
da Valec S. S• pode colher a informa~o que
quiser, senão qualquer pessoa presente pode querer prestar informações e sal~mos da ordem dos
nossos trabalhos. De maneira que não haverá nenhum prejui2:o. A assessoria presta as informações que julgar necessárias ao depoente, que é
o Dr. Paulo Vivácqua, e o Dr. Paulo Vivácqua trans~
mitirá à Casa porque esS(f-depoimerito é o que
vai constar em nossos trabalhos. Esta é a decisão
da Mesa.
O SR. ALEXANDRE COSTA - V. Ex• pode
agir assim mas é uma violência, porque me priva
de saber, na realfdade, o que foi a pergunta do
Senador por Goiás. Mas V. Ext é O_ Presidente
desta Comissão e- -ãssim decide, e ~u não tenho
nada a reclamar, nem posso impor a ffiinha venta~
de, nem a vontade da tradição da Casa.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - _Não
privo a V. Ex' nem a qualquer membro da Comfs..
são. Basta V, ~ requerer o d_~poimento_ da pes-.
soa, que eu chamarei para vir depor nesta Comissão._
O SR. MAURO BORGES- Completando, acho
que, tendo sido adiado por seis meses o iníc_io
da construção da estrada de ferro, seria o prazo

núndos de certas dificuldades com os preços e
os preços dos dormentes são fértores importantes
na construção da ferrovia. Não vejo a menor razão,
pessoalmente, para esses preços estarem elevaaos. Não vejo razões, porque temos as madeiras,
temos as florestas, eu não vejo razões.
O SR. MAURO MORGES- Senão pode aparecer aquilo que aconteceu, e que foi um desastre.
em Tucuruí. Tiveram anos para saber que iriam
construir a usina, entregaram a uma firma que
não tinha capacidade, e depois, no fim, a solução
maiS prática, mas a mais desastrosa, foi encobrir,
afogar grandes áreas de florestas que trouxeram
graves prejuízos à ecologia da região. Era s_ó, mui~
t6 obrigado.
O SR. PAULO AUGUSTOVIVÁCQUA-Os clitérios, fmalizandÕ, procuramos torná~los muito
objetivos, na maior- extensão que nos fosse pos~
slvel.--Aqui há um diagrama simplificado, mostrando
como foi a mecânica dessa pré~qualificação, des~
sa concorrênci<;!. As firmas tinham que apresentar
um capital rnfnimo, que era uma barreira. Ap6s
apresentar e comprovar um capital mínimo, elas
passavam por um processo de pré~qualificação,
O qual descrevi anteriormente e do qual safam
firmas com notas públicas. Cada firma com a
sua nota.
O SR. OU\VO PIRES- -Com um capital
mo de quanto?

míni~

O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA- Nesta
concorrên:cia fol400 milhões de cruzados.
OSR OLAVO PIRÇ.S- Quantts empresas têm
capitaJ com esse vaJor no Brasil?

OSR. PAULOAUGUSTOVIVÁCQUA-Apareceráirf-Cofn 400, Vinte_ e L•ma empresas. Em dezoito lotes. Com um número maior de lotes,.que
a sé:Qllli'áetiam li<::itados. Esses_dezolto )Qtes foram os inic:iais, distribuídos nas duas pontas.
Haveria, em seguida, mais uma outra concorrência, com mais oitocentos quilómetros de ferrovia em cwso, em terreno de pequeno volume,
no Vale do Tocantins, onde poderíamos admitir
'fumas menores, portanto, capital menor, que seria
a concorrência subseqüente. Estou desr::revendo .
a que houve e foi an_ulada. As firmas passadas
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por essa etapa, entravam na fase inicial. Elas recebiam graduações, que eram tomadas públicas
e entravam na concorrência técnica de pr~ços.
O SR. OLAVO PIRES- Queri<;! algumas informações, a começar pela seguinte: com relação
aos dormentes, muito bem colocada p_~lo Constituinte Mauro Borges - sou Senador por Rondônia.

O SR PRESIDENTE (João Menezes}- Queria
informar a V. fr._ o seguinte:eie · j)oae· recebiir
o _ ~parte que V. EXf achar necessário fazer lm~dia
tailiente;-porque depois que ele__ terminar a exposição - que já está com o prazo quase V'~htido
- vou _dar_ a palavra ao Relator para também
fazer wna exposição e depois cada um dos Srs.
Membros da ComissãO terá 1_0 Ininutos pára inquirir ou fazer qualqUer queStionamento ao depoente.

6 SR. OLAVO PIRES -V. Ele acha mais oportuno a,gora ou depois?
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- V. Ele
é ·que decide. estou apenas dizendo que há esse
fato, o prazo dele está por terminar.
O SR. OLAVO PIRES=- Acfio que o tempo
usado agora ou depois seria o mesmo.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -

Se V.

EX' quer d.ir O aparte,- pode dar;· c:fepoiS V. E"x'
teria 1O minutos para expor sua idéia. Agora V.
EX' vai dar só um aparte.
O SR. OLAVO PIRES - Continuando, como
representante .de R01idªni_a, recebi uma Corhissão
de madeireiros do meu Estado, reclamando que
as normas impostas para que os madeireiros par~
tic:ipassem da concorrência para fornecimento de
dormentes era __ altamen_te restritiva,_ impedindo
que madeililros que tiVeSsem condiÇãO de fornecer o dormente por preços menores até, com
madeira de primeiríssima qualidade, ficassem ali~
jados dessa possibilidade em face desse critério
restritivo, leonino, draconiano, que foi imposto pela Comissão...
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Tenninada a exposição do Dr. \fívacqua, vamos dar
a palavra ao Relator e depois forneceremos a pala~
vra a todos os Membros da Comissão.

O SR. .OLAVO PIRES -Sr. Pr~idente, V. Ex'
me desculpe, mas v. Ex~ atropelou, ainda tenho
vários itens aqui a serem dis-CUtidos. Vamos deixar,
então, para depois.
O SR. PRESiDEN1E (JOão Menezes)- Pefiei·
tamente. V. Ex" se iriscreve e terá o tempo rieceS~
sário: se precisar mais de 1O minutos, darei. Preci~
samos apenas estabelecer uma ordem nos nossos trabalhos.
Concedo a pWavra ao Sr. Relator, Senador Mansueto de Lavor.
. O SR. RELATOR {Mansueto de Lavou.- Sr.
Pie&idente, Srs. Senadores; Membros deSta CPl,
demaiS Senadores, Parlamentares, Sr. Presid.ente
da Valec, Dr. PaUlo Augusto Vivacqua; Srs. Assessores e Srs. Técnicos. Não pretendo fazer nenhu·
ma- éCp-ôSiç"ãci, quenâ- apenaS levantar uma série
de questões, relacionar alguns docum~ntos que
pretendo ter em_mãos para a elaboração do meu
relatóriO, e- pediria-ao Dr. Paulo Augusto VNacqua
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que aqueles que não pudessem ser fornecidos
agora, que me fossem dac;los posteriormente.

Antes de levantar algumas questões ace_rc_a da
exposição do Dr. Paulo Augusts> Vivacqua, gostaria de me congratular com S. EX', o PreSidente
José Samey, por ter tomado uma medida que,
segundo S. Ex", llie foi muito diffcü-a suspensão
por seis meses da construção da FerroVia NorteSul. Esperaria mesmo que essa suspensão não
tivesse prazo, podia ser uma .suspensão até que
certos questionamentos fundame~tais fossem
respondidos -no prazo de dois, três, quatro meses.
_
_
Havia dito no plenário do Senado que uma se-

gunda concorrência, que já havia sido publicada,
para as obras da construção, no momE~nto em
que o Senado estava, através de uma CPI, investigando a primeira concorrência por irregularidades evidentes, e no momento, também, em que
a CPI do Congresso analisava todos os aspectos
da viabilidade sócio-econômica dessa ferrovia;
wna concorrência naquela ocasião, umã segunda
concorrência, conforme_ fora anunciado e publi~
ca:do, criaria embaraços, obstácUlos, -ao meu traba1ho de Relator. É neste sentido que quero congratular-me com o Presidente. É verdade que a
razão não foi propriamente esta CPl, mas, de certo
modo, nos tocou. Os embarar;os colocados pela
tentativa de fatos consumados foram superados.
De modo que considero que o meu trabalho de
Relator, o nosso trabalho de Membros desta <:PI
se tomará, de certo modo, mais tranqüilo a partir
de agora, uma vez que houve essa pausa. Temos
que contim,1ar trabalhando, colhendo esses dados
e oferecendo à sociedade uma resposta que ela
está P.recisando.
Agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores e Sr. Presidente da Valec, tenho algumas perguntas e vou
fazê-las a V. S•, mas é claro que precisamos nos
aprofundar mais nos pontos tocados por V. S•
nesta exposição, É por isto que, como- Relator,
gostaria de começar as minhas perguntas com
esta que é de certo modo ~poderia colher no
Diário Oficia~ ou em outros dl':JdO!; - íundamental que V. s~ aqui responda: qual é a natureza
jwidica da Valec?
O SR. PAULO AUGUSTO V!VÁCQUA -A Vale c
era uma subsidiária' integral da Vale do Rio Doce
e da Docenave, e passou, a pedido do Ministério
dos TranSportes, para o seu âmbito; era uma limitada e, como limitada, passou para o Ministério
dos Transportes. Lá, as posiÇões da Vale e da
Docenave foram assumidas pelo Geipot e pela
Portobrás. Esta era ~ situação.
Neste momento, essa empresa está sendo convertida- um processo de conversão- de limitada para S/A; foi autorizada essa conversão com
a assunção da posição do Gelpot e da Portobrás
pelo próprio Ministério dos Transportes, do Tesouro, transformando-se ela, então, numa subsidiária do Ministério dos Transportes. É o processo
em que nos achamos agora.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Quer

dizer que, no momento, se transfonna de soctedade limitada em 8/A Ou numa empresa pública.
Desvincula-se da Companhia Vale do Rio Doce
e hoje está vinculada ao Ministério dos Transportes ou a outra empresa ligada ao Ministério
dos Transportes?
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O SR. PAULO AUGUSTO V!VÁCQUA- É Ministério~ Está ~eSsa fase de p.3Ssagein.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - Ewmo

empresa pública, quais são .os _cotistas, uirla.. yez
que não é S/A. Quais são os cotistas?
O SR. PAULO AUGUSTO V!VÁCQUA-Os cotistas ãlnda são o Geipot, porque não foi assinado,

aífida, a alteração ContratuaL
... O SR~ I~ELATÓR (t1?~Sueto de Lavor) ~Quer

c:iiY;;r, _o G_tgjpot, atualmente, detém a tota1idade

das cotas do Capita1 da Valec, menos uma que
pertence ainda-* portobrás. Muito Obrigado.

.o

SR. PAULO AUGUSTO

vrvAcOOA- Obser-

vo, aqui, Que ela não é wna_- E:.t:npresa Pública
por estatuto e nem wna empresa de economia
mista, por não ter sido criada por lei.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -Neste

caSCi, qUàl é a sua natureza, afinal de contas?

O SR. PA<JLO AUGUSTO VIVACQUA-----S.-umi!
entidade paraestatal na opinião do nosso assessor.
O SR. RELATO~ (Mansueto de lavor) -

Eu

gostaria de solicjt_ar a v. s~ o l::stãtuto-ou o contrato
social da empresa.
Eu direi que não precisa ser agora, pode ser
remetido depois. Eu apenas relaciono uma série
de do_cumentos para serem remetidos. Eu gOsta·
na de ter em mãoS. -o primeiro deles é o contrato
SoCial.
V. 8' se referiu a uma consultaria que a Valec
tem para analisar, estudar esta viabnidade da. Ferrovia Norte-Sul. Gostaria de saber quais as empre-~a_s consultoras contratadas- -parã. a elaboração
desse projeto de viabilidade sódo-econômlca.
· O SR.. PAULO AUGOSTO V!VÁCQUA -

Nós

temos corlsUitOras de várias ordens: de ~enha
ria, de G~Otecnica., de Co'nsultorla EConôiúlça,
também. V. Ex" gostaria de wna relação completa
das cons_ultoras?
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Gostaria também de 'saber
~ntre esses órgãos de

se

consultoría_ eles induerri 6 próprio Geipot, que
é a empresa específica de consultaria .do Ministédo dos transportes.
O SR, PAU!-0 AUGUSTO V!VÁCQUA -

Não,

não iÕclui o Ge,ipot.
O SR RELATOR (Mansueto de lavor)- Gostaria de ter essa n:ilação de consultoras e também
a cópia dos contratos relativos a essa prestação
de serviços.
V. Ex" poderia informar, de início, acerca do
capital social da Valec _e de onde provêm esses
recursos, .e quais os recursos pagos pela Valec
a essas consultoras?
O SR. PAULO AUGUSTO V!VÁCQUA- Os re-

cursos da Valec, até este momento, provêm da
Va1e do Rio Doce, que, através de convênio com
o Ministério dos Transportes, cedeu-nos contratos
_de Engenharia, de consultaria, e· recursos para
pagá-los. Atê o momento, nosso projeto é suportado, com as ç__on_sulto_ras, por recursos da Vale
do Rio__ Doce.
EXiste um convênio entre a Vale do Rio Doce
e o Ministério dos Transportes, pelo qual o Ministério reembolsará a Vale desse _custos. Quer dizer,
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até agora quem está pagando é a Vale do Rio
doce e o~tL~Ç_lJ($_0~. provêm ~ _yal~ -~~- ~'?" Do-ce.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -I?erfeito.
·· ·
·
··
Houve uma prequalificação promovida pelaValec acerca da prime_ira concorrência, houve_ uma
préqualiflcação. Em que data c;u;:orreu e~ préqualificação? O edital foi publicado no Diário Ofl.
dai em 5, 6 e 9 de dezembro, e as empresas
entregaram seus documentos de pré-qualificação
em 5 de março. Edital de 5 de fevereiro, 5, 6
e 9; entrega de documentos em 5 de março de

-1987 .
O SR. PAULO AUGUSTO V!VÁCQUA- Res-

ponsabilidade da VaJec?
O SR. RELATOR (Mansueto_ de Lavor)- Mas,

ao que me consta, naquela época, no dia 5 de
fevereiro, a VALEC ainda não era conc.es_sjoná_ria,
não tinha conces~ão_ para construÇão da Ferrovia
Norte-Sul. Isto confere?
-O SR. PAULO. AUGUSTO VlVÁc:OOÁ- Deixe-

me verificar este dado. Tenho até _cópia desse
decreto de concessii,o.
Senador, respondendo a sua Pe"rQUntii:-11ãO-hãvia o decreto nessa época. Havia wna Exposição
áe Motivos do_ Sr. PresJdente da República acerca
do assun~, mas o d~creto não ~a ainda.
O SR. RJ;:LATOR (Mansueto de Lavor)- V.

Ex' então-informa que a VALEC divulgou o edital
de préqualificaçáo sem ter uma concessão formal, havia apenas uma Exposição de Motivos,
mas ainda não tinha sido assinado o decreto de
concessão.
O SR. AfFONSO. CAMARGO -

Pela ordem.

Não sei se_n6_s, poderemos apartear o Relator nesta hora, não? Não quero transgredir o Regimento.

O SR. PREs!ÕENTE (JoãoJ•íenezes)-': Ê apenas para nós termos ordem noS i:lOsSóS trabalhos.
O SR. AFFONSO CAMARGO --A informação
que eu tenho, para contraditar a informação dada
pelo Dr. Paulo Augusto Vivácqua, é que a Exposição de Motivos só foi aprovada pelo Presidente
no dia 25 de abril.
O_SR. RELATOR (Mansueto de Ul,v_or)- Oostaria de informar aos .colegas, com a permissão
do Sr. Presidente, que estou usando um tempo
qUe s-eria destinado a uma Exposição de Motivos,
mâs, para ganhar tempo, quero somente me in~
formar. Qualquer colega, naturalmente, da minha
parte, terá amplo direito de dar aparte. Será uma
contribuiçãq s_e__quiserem complementar as per~
guntas, o que da minha parte considero satisfa~
tório_; os _Colegas podem complementar essas mi~
nhas perguntas. i:: muito interessante.
O SR. AFFONSO CAMARGO -

Eu poderia

me manifestar acerca da CPI? A Exposição de
Motivos a que me referi Sr. Constituinte, é uma
que foi feita pelo Presidente, passando a VALEC
da órbita da Vale para a do Ministério. É esta
que_estou me referindo. Esta outra, ~-que O_~r.
se refere, é P?Sf:erlor mesmo.
O SR. PAULO AUGUSTO V!VÁCQUA- A que

me refiro é a que aprovou a construção da ferrovia.
O SR. AFFONSO CAMARGO - Esta é posterior. A exposição a que me refiro é da passagem
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da Valec para o âmbito do Ministério, dando a
ela a função de cuidar da Ferrovia Norte-Sul_. _

0 SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA- V. Ex'
~

_9 SR. REI.,ATOR (M_ansueto de Lavor) -_Estou
falando, inclusive,
relação a dados ofi<::iais.
V. 8,,--então, informa que a Ferrovia Norte-Sul
está bem a,cima da média de quilómetros. Qu.eria
uma explicação porque~ se não é uma Ferrovia
do Aço, se nTo tem túneis, s_e as pontes são. tão
poucas. como, então, se explicar que está mais
de.50% acima da média muqdial e b~asüeira de
construção de feiTovias?

O SR. RI::J..ATOR (Mansueto de Lavor).,...., V.
St se referiu, em sua exposição-, acerca do- tipo
de ferroVia Norte-Sul, ã.trãVessando uma faixa de

-em

terreno, de tenit6rio que lhe dá condições favoráveis. Então, classificou

a ferroVia

comô ferrovia

de tipo barato.
Por quanto vai sair uro quilômetro _des!Xl_ferrovia? Depois de pronta, pot quanto sairá um quUô-

metro dessa ferrovia?

- ---

- -

O SR. PAULO AUGUSTO VJVÁCQUA -

O SR. PAULO AUGUSTO VJVÁCQUA- Essa

o sR. RELATOR (Mansueto de LaVor)- Considerando só a construção da ferrovia, sem o material rodante. Aí é oyt;ra coisa.
Até porque o_ro~ri~J rodante, segundo a expostção de S. V!, ê de. ~presas que serão ainda
conceSsiOnárias.
·
-

OSR. RELATOR (Mansueto_de Lavor)- Tenho

dados aqui, Sr. Presi_dente, que indicam _que as
ferrovias com esse tipo, não me refiro à Fetrovia
do Aço, esta é uma exceção ~termos c;le gastos,
mas que para as ferrovias, no Brasil e nQ mundo,
geralmente o preço padrão é de um milhão de
dólares por quilómetro. COrnO se explica, então,
que uma ferrovia em terreno favorá~l, chegue
a um milhão e meio de d61arees?

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Tenho

urna sugestão para V. EX' O tempo de V. Exl'
já se esgotou-' mas o prorrogarei se V. EX' quiser.
Acho- que V._fr está faZendo perguntas que são
dQ !riãior interesse para a Comissão. Talvez fosse
mais produtivo que V. Ex' entregasse à PresidênCia que fióSreqUereremos a quem for, ao interessado, para nos dar inforriiações deta1hadas. Parece~fne. q..ie seria maiS útil,- áté para as conclusões.
Unia sugeStão apenas a V. Ex" Não temos tempo,
pretendemos fazer esta Comissão em sessenta
dias.

O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA- A nos·

O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA- Quan·

do falo que a ferrovia é urna ferrovia de custo
baixo, quero dizer que ela está sendo conStruída
em um terreno favorável, que demanda um volume de terraplenagem baixo, por quilómetro médio, um pauto mais baixo do que a de Carajás,
e os preços adotados tiveram como espelho, para
início; os que pratic:::amos na Ferfovla de Carajás,
na reaJidade, são um pouco menores. E, depois,
quando se_ comparam ferroviais, é n&essário se
verificar, também, as caracterfsticas técnicas delas. Quais foram adotadas? Foi cola<:ada a sina1ização'2 Não foi colpcada a sin<!]Izaçã.o? _É necessário se fazer uma _comparação, haver uma descrição do que está incluído ali.

Isso

sem _levar em consideração o material rodante
da ferrovia, só a_parte...
----

ferrovia sairá por va1ores abaixo de unl~-inilhão
e meio de d6lares por quilómetro.

sa estimativa é muito clara, a que fizemos. Ela
tem como base quantidades reais de serviços @e
serão fettos, base número um. Base número -dois:
preços unitários praticados recentemente na Ferrovia de Carajás.. J:: um. dos r~ferenciais _nossos,
então, podemos contar aqui no Brãsil quanto cus·
tau o quilómetro ·da Ferrovia C'afa:jáS, -por quilómetro. De memória não tenho, se o Cunha estivesse aqui poderia dizer. Alguém tem de ~merriQfia
isso?
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Gostaria de ser informado posteriormente.

falandO em relação ao dado que pOssw'?

c

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Sr.

Presidente, com todo o re;spe!to; agradecendo a
SUgestão de V. EX', preciso Ouvir de viva VQ~ do
responsáVel, do Presidente da Va1ec algumas in·
formações. Se S. $! n~o pode me prestar agora,
aguardo. É claro que as _informações S. S• pode
não· tê-las agora, mas fadas as que S. 8' puder
prestar agora de viva voz, gostaria de recebê-las
âqlii, perante~ eSta Comissão.
~ _O~ SR. ALEXANDRE CQSTA- Apenas para

perguntar a V. Ex' se os dados oficiais a que V.
EX' se ·refere são sigilosos ou poderão ser revelados?
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -

Po-

dem ser revelados. Vou velar. Inclusive, já tenho
· aqui, são dados no Geipot, portanto, do órgão
·que detém a maioria das quotas da soci_dade.
E o próprio órgão que atualmente é proprietário
da Valec qUe diz - depois entregarei a V. ~
TerriOS-detalhados orçamentos acerca da nosesses dados-~ que o_ preço da Ferrovia Nortesa estimativa que também estão à disposfção.
Sul está ~timado ~m um bilhão e quinhentos
mil dólares. Portarito, as estimativas do Geipot
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Gossão as estimativas do preço normal. tanto no Brataria de me referir a este preço da Ferrovia Nortesil quanto no mundo, de ferrovias nessas condi·
Sul. O orçamento _total está estimado em__quanto?
çóe-s. Pergunto e o Sr. Presidente da Valec: ainda
O SR. PAULO AUGUSTO VJVÁCQUA- Em --=--não-me respondeu por que essa diferença de
-quase um bilhão de dólares? É isto que gostaria
2,44 bilhões de dólares.
de ouvir.
O SR. RELATOR (MansuetodeLa~or)
O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA-I'oderia
preço médio, nessas condições, é de um milhão
de dólares. Neste caso, daria pouco maiS ·de Um _-::r_e:spOrider, Senador, com maior interesse, respeibilhão e quinhentos milhões de dólares a ferrovia. to,tendo" em mãos a composição do custo dessa
ferrovia mais barata, porque muitas vezes quando
Como se explicar, então, que o orçamento da
se -fala -nci custo, pode-se incluir algumas coisas
Ferrovia Norte--Sul, uma ferrovia considerada baC5u não se induir algumas coisas. Não por máfé,
rata, em terrenos favoráv~is, dá urna diferença
-ãbsõlutainente; por definição do custo. O nosso
de quase um bilhão _d~ dólares a mais?

,..,o
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custo, o custo do qual lhe falo, dessa Ferrovia
de 2.44 bilhões, estão aí incluídos obras _de terra,
obra de artes especiais, lastro, dormenteS, trilhos,
sinalização, a telecomunic;:ação é nec~ssâria,_ oficinas, pátios, tudo. Então, esse tipo de composição
de preço mais completo é que esta_m~ usando
neste momento, porque usando i~ coro p o_bjetivo de dizer ao Governo quanto yai custar a obra,
para fins de orçamento. Não podemos omitir cer·
tos detalhes da orçamentação que são omltiveis
quando se orçam com outros fins. Às ~es, para
comparar alternativas, se faz simplificação nisso
tudo. Por ~emplo, no caso do GEIPOT, taly~z.
só v~ndo a ç:omposição, poderão não estar_.Lnduídos sistema de sín.aiizaçãp~ poderá não estar incluído, por exemplo, o serviço de telecoffiunii:ações, poderá não estar incluída _a engenharia para
fazer a obra.
O SR. MAURO BORGES -As condições técni·
cas, naturalmente, rampas, curvaS, raio de c:::urva
é fundamental no custo.
~ OSR. PAULOAUGUSTOVJVÁCQUA-Podem

não constar pátios, estações, administraç:ao do
projeto, gerenciamento.
O SR. OLAVO PIRES - À luz de esclareci~
menta, essa defasagem de wn bilhão de dólares
é num universo -de quanto?
O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA -Uni·

verso de quê?
O SR: ÓLAVO PIRES -

De quantos bühões

de dólares?
O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA- De toda a ferrovia.
--

O SR. OLAVO PIRES- Pois é, mas num total
de quanto?
-- O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA -

Dois

ponto quarenta e quatro..
O SR. OlAVO PIRES- Então~_represe'Ilta qua-

se 50%.
OSR. RELATOR

(Mansu~to de~i..vor) ~- Dilja

a V. S• que -fique à vontade. Se não te(ll.eSQ~s
dados â mão, o que nos ínteressa é que eles
nos cheguem.
Agor?l, não houve uma explicação. Primeiro,
não houve uma informação aqui acerca de quanto
custou o quilómetro da Feriõvia C"afãjâs7
O SR. PAULO AUGUSTO VJVÁCQUA :_ Cerca

de um mühão e meio de dólares por quilômetro.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Entáo,

foi assim 50% acima da média mundial.

·

Tenho aqui, em mãos, as estimativas da ferrovia
pronta, porque do c_ontrário __o_ Geipot não ia
apresentar informações acerca do custo da ferrovia se não fosse para a ferrovia pronta; porque,
realmente, é wn estudo comparativo entre ferrovia, rodovia, hidrov:ia e ou!;l:as __~temativas, quer
dizer, a mistura entre ferrovia e hidrovia. EntãO;.
dá o preço aproximãdo de um milhão de dólares
por quilómetro da ferrovia. Estimando, pO{'I:anto,
a grosso modo, um bilhão e quinhentos milhões
dólares para a Ferrovia Norte-Sul.
O mesrno ()rgão do Ministério dos Transportes,
por coinddêncta o órgão que detém a maioria
das quotas da V~ec, estima uma ferrovia em urn
bilhão e quinhentos milhões. Como a_ Va1ec,_ a
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sua subsidiária, vem agora apresentar os custos
de uma ferrovia por dois bllhões, quatrocentos
e quarenta milhões de dólares?
Esse esc~redmento tem de ser feito. Na realidade, não creio que o Geipot tenha dado uffia.
estimativa sem ser a ferrovia concluída, porque
ê a ferrovia em condições de funcionamento, portanto, com sinalizações, com comunicações, etc.
Tenho outras perguntas. Vamos supor, considero não satisfeitas essas informações. V. 8' se

compromete a me dar posteriormente, se não
puder fazê-lo agora?
O SR. PAULO AUGUSTOVIVÁCQUA-A ferro-

via de_ Carajãs, pronta, ficou com um custO~ internacionalmente qualificado, como férrovia-de custo baixo, internacionalmente. Estamos- seguindo
aqueles padrões, não copiando, porque estamos,
no nosso caso, usando os volwnes reais obti~os
para o serviço da nossa ferrovia.
O SR RElATOR (Mansueto de Lavor} -

V.

sf discorda da minha informação de que o preço
mundia1 de ferrovias, nessas condições, é de wn
milhão de dólares, V. S' contesta?
O SR. PAULO AUGUSTO_VIVÁCQUA- Não

estou contestando, estou no meio-daminha. explanação, gostaria de completar meu pensamento.
Essas estimativas variam muito quando são
apresentadas, quando não se especifica o que
está incluído. Já vi grandes variações, compulsando orçamentos entre ob(as, quando não se
colocam componentes que, às vezes, por definição daquele orçamento lã não_ es_tã9 e assim que
são ajuntados, é preciso pegar as duas estimativas, essa de V. Ex' e a riossa e fru:er, Item por
item, uma comparação, para se saber onde está
a diferença, porque senão rião dá para eu dizer
que esta está mais baixa ou aquela está mais
a1ta. Podem ser coisas diferentes, V. Ex1' está entendendo?
OSR RELATOR(Mansueto_de ~vor) -Gostaria, então, de complementação dessas_ informações.
Mas o mesmo Gelpot que fez essa estimativa
de um bilhão e quinhentos milhões de dólares
para a ferrovia Norte-Sul,le.l-Um estudo de alternativas no corredOr estratégico do Tocantins-Araguaia. Em dois cenários ele faz_ essa comparação, em duas estimativas, que tenho a_qui em
mãos, podendo, inclusive, depois, passar para as
mãos dos nobres companheiros membros desta
Comissão. Entre as diversas alternativas, desde
o nada, isto é, desde não_ te_r_ ÍleÍlhlU11 transporte,
só se utilizando da hidrovia, que é o caminho
natural, até a ferrovia Norte-Sul, até mais uma
alternativa de duplicação da Belém-BraSJ1ia, foi
esta a comparação feita pelo Dr. Vivacqua quando
expôs aqui, só usou esta. O Geipot não apenas
compara a ferrovia com o asfalto, mas compara,
também, com a hidrovia.. com a combinação de
hidrovia com ferrovia. Então, em tóda$ essas ~~er·
nativas a Ferrovia Norte-Sul aparece em um c-eflârio, como a oitava prioridade, oitava alternativa.
Do ponto de vista do empresário que vai aplicar
o seu capital, que considera alternativas, qual é
a que tem mais retomo? Mas do ponto de vista,
também até, do desenvolvimento regional, qual
é a que s_etve mais ao desenvolvimento r~gional?
Estou colocando, estou argumentando, não em
termos pessoais meus, não é opinião minha, é

opinião do Geipot Então, em wn dos ~nários
cgnforJT'I~ -t;;:$fe"_ quadro aqui, o Geipot considera
que a Ferr_ovia. Norte-Sul é _a oitava prioridade.
Nesse outro cenário aqui, ele considera_ que
a Ferrovia Norte-$u1 seria a décima primeira opção. Eu gostaria, erltão, diante desses dados comparativos, não apenas da Ferrovia t:iorte-Sul,_ como mais uma pista rodoviária, ligando essa região
com a região do Maranhão, gostaria de_ saber
qual é a Informação de S. S•, o ~r~sidente da
Valec acerca desses dados do Geipot. Os estudos
comparativos do Geípot são extremamente desfa-varáveis à opção da Ferrovia Norte-Sul. Por que
isto, Sr. Presidente?
O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁéQUA :..._ Não

posso responder a sua pergunta. Pelo seguinte:
quando fomos ~amados, o_ Governo pediu à Vale
do Rio D_o_c_e_iéCirlcos. recuCsoS, Contratos de consuÍtoria_, e o seu know-how para construir a Ferrovia Norte-Sul. Nós começamos essa tarefa1 essa
tarefa nos foi dada. E estamos procurando fazê-la
d~~tro do melhor das nossas capacidades. É isto.
Não esfuCía!TiOs alternativas para a Ferrovia NorteSul Não fizemos comparação multimodais.
O SR, .MAURO BORGES -AchQ que esta comparação aqui feita pelo Relator, é mais pelo problema do custo, mas não de eficiência de operacionalidade. Mais um prOblema de custo de construção. Mas, a operadonalídade, sem -dúvida nenhuma, não se compara com uma série de transportes, um pedaço do rio, um pedaço da ferrovia,
a operacionalidade custa muito mais caro. Se não
me engano, o- assunto é muito mais referente
ao custo- de_ implantação.

-O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA- Sena._dor, permita-me. Queria informar e vou lhe dar
dep~is ...
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - V. Ex"
já ultrapassou multo tempo, mas vou lhe dar mais

cinco-mimifOs.
O SR. RELATOR (Mimsueto de L<!vor}.,.:.Muito

obrigado. Queria só informar ãCérca do aparte
do nobre Senador Mauro Borges, que este estudo
.nã_o visa ~-ao custo; ele analiSa também o benefkio, ind~_siv~_o beneficio anual. EntãO, é urrÍ estudo mais aprofundado e mais abrangente do que
somente._ os estudo& de custos da ferrovia. Eu
informarei depoís, darei a c6pÍa a v.- E:<' .
O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA- Não

·havia terminado ainda a sua resposta. Posso terminar depois do Senador.
Quer dizer, essa missão nos foi dada nesses
termos. É claro que como pessoas sensatas que
"s:dri'io-s oa-procuramos ser, fomos olhar os estudos que já haviam, lê-los, nos informar, mas não
eram mais da nossa alçada alterar essas coisaS.
O que podemos dizer é o seguinte: essa ferrovia,
-parei aqUeles volumes de carga que estão sendo
Considerados como potenciais e possív_eis_ para
a-região, essa ferrovia, para uma integração-entre
a rede Ferroviária Carajás e o Su1, é uma ferrovia
eficiente, barata, nos seus tempos e _muito írtil
para O País. Nós nos convencemos disso e tanto
que, com entusiasmo, passamos a aplicar ali os
nossos esforços de.engenharia para fazê-lo.

-o;sk: RELATOR (MansuetO de Lavor) :.....Neste

caso V. 5' não tem explicaÇões para este estudo
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comparativo da relação custo-beneficio feito pelo
GEJPOT. V, __s~ se considerêl,, então, corno Presidente de uma empresa__ConstrutOra que foi convocada para rea1izar construção da ferrovia e não
consider& esse pro~lema, não tem informações
a d_ar sobre isso.

a

OSR,PAULOA_UGUSTOVIVÁCQUA-Eunão

teriho. FOriiOs Convocildos ·para fazer a ferrovia
Norte-Sul. Agora, quero deixar registrado, também, que olhamos a sqa_ utilidade_ em profundidade. Porque não íamos nos abalanç_ar, apesar
de sermos pessoas-de ferrovia, muito basicamente, não íamos nos abalançar em apoiar, mesmo
tecnicamente, algo no qual não viéssemos a acreditar. Isto é importante. Achamos que essa ferrovia
tem um papel muito interessante a cumprir na·
quela região e é_ uma ferrovia útil ao País.
O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor)- Obri-

gado~ Presidente:" ·íenllo ainda uma perguntei a

fazer, mas gostaria de ceder o aparte.
O SR. AFfóNSO CAMARGO- Apesar da afir·

mação_ do Pres_idente Pauloy·wacqua, que considero absolutamente correta, eu até já havia solic;itado ao nobre SenadorJÇ>ão__ Menezes que separáSsemOs aQui, nâffiticüda dO possível, o problema da irregularidade da concorrência do problema da_viabilidade, o que vill!Ç_S, hoje, _foi o_Presidente Paulo Vivacqua usar 90% do seu tempo
para falar sobre viabilidade, quando não é problema da Valec anali_sar _viabilidade. Quem tem que
analisar viabilidade é a Seplan, é o IPEA. é_o GEIPOT, que é a empresa de planejamento do Ministério dos Transportes. A Valec recebeu a função
de executar a obra. E!~_ tem que _examinar_problemas de engenharia, çustos_ de engenharia. para
·mim é tudo muito claro._ Se a oQra é viável ou
não é viáVel não é problema da Va1ec. A Valec
recebeu a incumbência do Govem9 de construir
a obra;
O SR. PRESIDENTE (João Meriezes) -:-Peço
a V. EX'_que não _conceda mais apartes e encerre
a sua intervenção,
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -

S6

uma última pergunta, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Faça
a última pergunta, para encerrar.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -Agradeço a tolerância de V. ~
Ouvi dias atrás, a títu1o de brincadeira, dizer
que se effi vez de Ferrovia Norte-Sul fosse_ Ferrovia Sul-Norte, haverfu- mals-racilidiideS; CoiTú:i-se
fosse wna questão de regiões, quando não é.
Nós queremoS, torcemos .e apoiamos o desenvolvimento da região Centro-Oeste. Na realidade, essa ferrovia parece mais diredonada_ no sentido
Sul.:Norte,
aspecto de que ela_ é destinad~ à
exportação de grãos, numa grande movimentação, principal~ente de minérios, para os portos
do Maranhão, como ltaqui.
A minha pergunta ao Presidente Paulo Vivacqua
é a seguinte:_ se essa ferrovia é para fazer a integra·
ção com o- Sl.!l do País, por que a bitola não
combina? Por que a bitola é diferente, não é a
bitola métrica, é a bitola de 1,60m? ComO- Se
explica eSSf! diferença de bitola?

no

O SR. PAULO VIVÁCQUA- Não sou a pessoa

mais qualificada para falar do problema de bitola
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no Brasil, porém, tenho _algum conhecimento do
assunto.
Nos tempos de C~.::ajás, quâÍldo fie- .ãcbava
numa posição de dirigeit.te do projeto, enfrentei

a mesma situaçã.e; d~_fii)ir ;:lbitola. Naquela época,
foi-nos dada a concessão com bitola de 1,60m,

em Carajás, a despeito do fato de já operarfnoS
c:om uma bitola de 1m na_Vit6ria-Minas.lsso por--

que o Brasil tinha decidido que estradas importantes, novas, deveriam ser feitas co_m bitola larga
e a sua futura bitola, ao longo dos tempos, seria
a larga; as novas ferrovias importantes seriam
construídas com. bitola larga. Esta foi, nos tempos
de Carajás, a razão pela qual aquela ferrovia ficou
com bitola 1,60m. Os mesmos argumentos têm
sido usados atualmente. O Brasil procuraria cami-

nhar na d.ireção da bitola larga, que é a bitola
que une Belo Horizonte-Rio de Janeiro, Rlo de
Janeiro-São Paulo e hoje é a de Carajás. Essa
bitola teria que fazer, em determinado momento,
um ponto de contato com wn_a ~staç:ão de trans·
bordo para a bitola mêtrica e issO sei-á 'feito. PrOCuraremos fazer isso da forma mais eficiente possível, com um sistema de transbordo de baixo custo.
OSR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Mas,
encarecendo, criam-se barreiras.
O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA-É uma
barreira que procuramos minimizar sendo efic:ien·
te em termos de engenh~ria,
O SR. PRESIDEN1E (João Menezes)- Sr. Relator, peço a V. EX' que encerre.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -

Já

vou encerrar, Sr. Presidente: ' -~
A respeito das perguntas sobre -a concorrência
anulada, eu me reservo para fazê-las ao responsável que vai depor aqui logo depois de V. Sa
O SR. ALEXANDRE COSTA -

Antes de V

Ex' encerrar, eu queria dar um aparte.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - V.
Ex' tem o aparte.
·
O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Relator, as
informações dadas a V. EX" pelo GE!POT, que
é um órgão considerado no País, eu n!b quero
considerá-las levianas, porquanto a diSparidade
é imensa no -custo de uma obra. Muito embora
seja uma obra de grande vulto, re(Juer como segundo convocado o _presjdente do QEJPOf ou
o autor, ou cliretor ou funcionário que forneceu
a V. Ex• essas informaçõ~s.
-

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -_O
Presidente do GEIPOT já está aqui Senador, e
vai depor.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Vai depor?
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Vai.

O SR. ALEXANDRE COSTA- Então, vamos
ver esse milagre, vamos ter oportunidade, hoje,
de assistir a esse milagre. Como se- pode orçar
uma ferrovia em 2,4 bilhões de dólares e o GEIPOT achar que pode fazê-la por 1,5 bilhão de
dólares? Seria o caso até de se decidir constrWr
a ferrovia, encerrar-se todo e qualquer trabalho
com a, Valec e entregar a obra imediatamente
para o GEIPOT realizar.

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Mas
o GEU?OT é o dono da Valec, Senador. A minha
dúVida foi sobre a divefgérlcia brUtal das informações. É por isso -que precisamos investigar.
O SR. ALEXANDRE COSTA~ Estou colaborando com V. Ex'._ Acho que ele deve, além de
órgão consultivo, também ser órgão construtor,
poique reputo isto quase como um milagre: 50%
de diferença no orçamento de uma obra, que
já corre há muitos e muitos meses. E- flãO tenho
lembrança de ter_ Iíd.o, ertl qualquer jornal, nenhum protesto do OEIPOT, o maior adonista,
sobre o custP d~ obra.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -

V.

Ex' complementa minhas perguntas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR: PRESIDENTE (João Menezes) - Conced,o a palavra ao Senador Mauro Borges, o primeiro inscrito, que terá 1O minutos para sua exposição.
- O SR. MAURO BORGES- Vou tecer algumas
considerações gerais para uma compreensão
melliór do problema.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -V. Ex'
pode usar o tempo como melhor entender.
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muito mais que a ferrovia, muito mais, ainda que
as rodovias. Não vamos precisar só de rodovia,
só de ferrovia ou só de hidrOVia. VamoS precisar
de um feixe de transportes: de hidrovias, ferrovias
e rodovias, porque os_ portos -de Belém e de São
Luiz vão-se trãnsfohriar em grandes portos nadonais. Vamos nos liberar. Estamos-corri pneumotórax. respirando somente por um pulmão aqui
no Sudeste.
_
Por que não a hidrovia? Porque ela derlioràiia
de doze a quinze anos. Uma obra e~sencial para
a hidrovia é a construção da Usina de Santa Isabel,
que fica pouco acima da confluência dO Araguaia
com o Tocantins. É uma, usina com_ projeto feito,
com sondagens feitas, pode começar am"-nhã,
Poi retirada a sua prioridade não sei por quê.
Ela é essencial não só para o desenvolvimento
da região, mas, sobretudo, para mandar energia
para o Nordeste, que está com grande (alta, no
momento. O custo dessa usina é de um bilhão
e duzentos milhões de dó!SU'.~$. A parte ·em que
se pode debitar o custo do transporte é pequena;
a eclusa custaria apenas cento e trinta e cinco
milhões de dólares, e nós abrirfamos um estirão
navegável até Aruanã, quase 1.000 ·Km de exhmsão.
Estou falarido _isso apenas para mostrar que
wna não exdui a outra; e uma questão de tempo.
A mais rápida, a mais conveniente, agor'ã; ê a
ferrovia; enquanto ela desenvolve a região e presta
serviços, vai~se construindo a hiQrovia. Não podemos ficar esperando que se faça a hidrovia e não

O SR. -MAURO BORGES - Quando se fala
em viabilidade económica e social _r:tuma região
atrasada, por exemplo, numa região da Sudam,
se faça a ferrovia.
poderia ser também da Sudene, não se pode levar
Na exposição aqui _feita pelo Dr. Paulo Vwacqua
em ·conta exclusivamente o problema de viabilihouve uma subestimação da capacidade produdade econômicôii; social, certamente. É preciso
tiva da região. Só o Vale do Araguaia tem, de
qUe se cOnsidere c}UiH~)âste a Sudam com verbas
cada lado de sua.s margens, cerca_ de 2 milhões
específicas da União, cofn. participação no orçade hectares. Considerando-se a produtividade obmento, exatamente para levantar o padrão de vida,
tida no Projeto Formoso, de 5_ tonelãdas por hecct melhoria das condições de progresso daquela
tare, com duas safras, são 10 toneladas; 4 m~hões
região. Se fosse assim, terlamos que estudar a
dariam 40 milhões de toneladas. Somente o vale
viabilidade da criação desses oito Estados que
do Araguaia ultrapassa em muito as perspectivas
estão sendo criados e que vão ter uma despesa
de demanda de carga da região global. Há ainda,
talvez várias vezes superior à Norte-Sll]. Q.ter dizer,
o: problema não pode ser olhado do ponto de o Tocantins, que não é tão favorável quanto o
Araguaía nessa questão de áreas pfanas para fazer
Vista dos custos.
Agora, falando de uma forma estratégica, glo- . irrigação por inundação.
bal, o País não pode continuar preso a um pulmão · Oi.Jtro problema que foi tocado de leve é com
relerência ao gás. Mas, se realmenre a região de
do Sudeste, aos portos de Tubarão, de Santos
e-de Paranaguá. Não há condições. Temos que -Juruá e Urucu se tra.nsformar num grande centro
produtor de petróleo, nós vamos trazef da forma
abrir um outro pulmão para o norte.
mais barata, por hídrovia, os grandes graneJeiros
Se fôs_semos optar por uma outta alternativa,
de petróleo e trazer para o interior do Brasil as
que não foi nem ventHada, de melhorar as ferro·vias que vêm do planalto, do Brasil Central, para grandes destilarias de petróieo. Então, ninQuém
pense que vaí faltar ci que transportar no sentido
os portos do Sudeste, essas ferrovias_ ficariam
Norte-Sul ou no sentido Sul-Norte.
muito mais caras do que a construção da Ferrovia
Um problema que o Dr. Paulo Vwacqua ríãO
Norte..Sul. Portanto, não há conveniência de se
falou detidamente, e é natural que a exposição
-1azer-1Sso. A conveniência é abrir realmente uma
dele não des_cesse a d_etalhes, e que me preo-cupa
ferrovia de grande porte, que vai ligar-se a um
porto especial, ao porto de águas mais profundas urii poucõ é o· traçado da Ferrovia Norte-SuL Ela
segue, quase todo o tempo, dentro do vale_ do
do País, onde vão chegar os supergraneleiros,
Tocantins. O ToCantins é muito diferente do Ara·que vão fazer o transporte de cargas mistas de
guã.ia. O Araguaia é um "rfo de planíce, um rio
-"grãos e de minério, barateando em 50% o transveUiO. O T o_càntins é <::heio de saltos; estão previsporte a longas distâncias marítimas. E ao Porto
de Belém, certamente, por ser o escoadouro natu- tas vinte e três usinas com eclusas. Isso- s6 para
ral por via fluvial Estas considerações precisam depOis do ·ano 2000 poderemos fazer. É preciso
ter-muito <:U:id<'-do para que essa ferrovia não inviaser feitas. Se não podem ser feitas agora, têm
bilize os aproveitamentos hidrelêtriços, Isso é da
que ser feitas depois.
maior importância, para não acontecer o que
Agora, a questão do custo e da utilização imeaconteceu na construção de Tucuruí, que foi um
diata da idrovia, como muitos querem, é imposmodelo de falta de aproveitamento. Quàndo se
__ªível por uma questão de prazo. Ela é mais ecanôinundou aquele lago de Tucuruí~ afogOU-se cerca
-mi_ç~_. sem dúvida alguma, na Operacionalic:U!de,
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ras, e faço isso por uma dedução lógica. No inquédto do GeipOt; há uma declaração de que não
se Identificou nenhum fato. objetivo que pudesse
comprovar a combin~ção enUe_ os licitantes. Não
não inviabilize o potencial hidrelétric:o giganteSCQ_ sei o que põdená ser fato--objetivo. Quem sabe
se- Prêferidla- Emcotitátr unl documento que dis·
do Tocantins.
sesse assim:_ "Àqueles a quem interessar -possa, Considero até oçioso_{,az_ei c:;om~saç~o _~fl~~ os empreiteiros aqui reunidos decidiram dividir
rodovia e ferrovia, porque não ~ a capacidade
os tales". Não há fonna objetiva Corria é que
de tráfego que está esg~d-ª._numa rodovi~ sose vai chegar a isso? A não. ser que as empretteiras
mente. E o custo do transporte, ~ longa distânicia
venham aqui e declarem que houve entendimende cargas pesadas que não pode, evidentemente,
to. O que quero tentar demonstrar, e todos somos
ser feita por rodovia. Haverá, c:om o tempo, uma
inteligentes para deduzir logicamente as co[sas,
distribuição natural com q tipo de carga; carga
é que houve um entendimento, que não digo ter
que não tem pressa, de grandes tonelagens, vai
sido patrocinado pela Valec, mas foi induzido pela
pela hidrovia; cargas que precisam ter llfllct certa
forma da concorrência. É isso que vou procurar
pressa vão pela ferrovia; e_ essa ferrQvia, pelos
demonstrar.
cálculos que fiz, e isso está muito daro, vai reduzir,
O tipo de concorrência feita, a modalidade, é
de pronto, os custos de frete em 50% com r_elação
a chamada rnodali~de em que se dá um limite
às rodovias. De mane[ra que cada melQ _de- trãnsinferior aO preço. É o sistema hoje usado no Brasil,
porte terá sua carga específica;_ minério, petróleo,
ainda não me convenci que seja o mais conveetc. Era o que gostaria de dizer.
niente para o erádo público, mas é a fonna usada.
Isso tudo é público. A Vªi_ec jogou aberto nisso
O SR AFFONSO 0\MARGO -V. Ex' me peraí. Ela definiu, fez um sistema de pontuações danmite um aparte? (Assentimento do orador,)_ Para
do uma classificação às empresas que tinham
mim, não é nenhuma surpresa a seriedade _com
sido_pré-qualiflcadas. Foram 21 empresas para
V. Ex' examina o problema, inclusive o b_om senso,
18lotes. Na forma que está escrito, inclusive no
a isenção e a racionalidade, porque a preocueditaJ da concorrência, a forma de conceder os
pação que sempre tivemos é de que esse proble-lote_s o_~_ d~__ganho da_ concorrêrtcia, entraria a
ma viesse a ser colocado de uma forma emociopontuação. E evidente que a empresa que desse
nal. V. Ex' citou bem: essas ferrovias, hoje, que
U:m descorito de 10%, que é o máximo que podia
são verdadeiras esteiras rolantes, devem ser admidar, e tivesse a primeira pontuação, ela sabia que
tidas e determinadas sempre no sentido de correo primeiro lote que concorresse, ganharia. Isso
dores de exportação. Esta é a minha v(são pessoal,
é absolutamente claro, parece-me lógico.
e V. Ex' colocou também de_sta forma Tudo isso
Então, qual foi a primeira pontuação? foi a
tem sido muito mal explicado. Pre<:ísaríamos saAndrade Gutierrez, que tinha 203 pontos. O que
ber se ela deveria ter essa extensão que está no
ela fez? Ela apenas deu o maior desconto no
projeto.
lote cjue qUis ganhar, que é o 3BC. Ela, de 1O
Quando falamos no uso da hidrovia, insistimos
aqui, deu 5. Isto tudo aqui é uma ficção, é uma
nesse trecho em_ que V. Ex• fala no rio velho,
fantasia. Ela deu 1O aqui porque, na concorrência,
pacifico e plano, é exatamente para produção de
desde-que fá tenha ganho um lote não ganharia
alimentos para o Brasil, no sentido Nort~ul
o- segun:ao;lstcnorum;Efópção da Valec, válida.
e a outra no sentido Sul-No_rte. Esse assunto
N6s -ilãO -queremõs -dar dois lotes, queremos dar
precisa ser bem examinado. O que_- ~n1Pfe Se
um lote para cada empreiteira. Então, a Andrade
reclamou é que uma obra desse porte estivesse
Gutieuez não correria nenhum risco de perder
em vias de ser executaçla aos atropelos; isso é
o seu lote porque já sabia c:iue era um lote para
que sempre discutimos e r.er::lamamos. [)e modo
cada uma- quando deu aqui.
que Isso que estamos fazenclo_ª-qui, hoje, infeliz_mente _dentro de urna CPI, é um assunto que
-Vamos ver a segunda: Camargo Córrêa, com
194. O que ela fei? Deu Q_ ponto máxirrio em
deveria ter vindo ao Congresso Nacional. para
ser discutido dentro da ComiS_são_c;le_ Tr_;a_n_sportes.
dois lotes. Então ela ficou absolutamente segura
Isso não foi feito porque, infelizmente, o Poder
aqui. Se por acaso ela desse o inesmo d.a Andraçle
Legislativo não alccm_çoJJ aquele nivel de prerroOutierrez,_ ela perderia o primeirO mas Ilunca pergativas que gostaríamos ·que alcançasse. Meus
deria o segundo. Então essa empreiteira aqui tamparabéns pela forma multo equilibrada com que
bém ficou absolutamente segura que ganhava.
Até ai não há problema.
v. EX- examinou o problema.
Vamos ver a terceira. A terceira foi a Mendes
O SR. MAURO BORGES -'- Multi> obrigado,
Júnior, C6iTd 6S:Esta deu o desconto em quatro.
nobre Senador.
Como ela sabia que, por um azar ou uma càindO SR. PRESIDENTE (João Men.,..s) ~O..oraQênda, coincidisse um lote com a Andrade Gutier·
dor seguinte é o Senador Affonso Camargo, que
rez_ e um segundo lo~ com· a Camargo Correa,
também dispõe de 10 min\.ltOS para-fazer expoela teria segurança que o terceiro lote seria de:la.
sição ou perguntas ao Dr. Paulo Vivácqua.
Então ela ganharia.
Agora vejam o que aconteceu com a quarta
O SR. AFFONSO 0\MARGO- Sr. Presldento,
A quarta é a CBPO. Essa que deu três lotes. Ela
pretendo usar apenas 5 ri'liili.rtoS. Vou fazer uma
podia ter coincidido com as três que tinham ponbreve intervenção com relação a um problema
tuação maior, mas aqui ela já_ deu num que não
que me parece fundamental no caso da particitinha nenhuma.
pação da Valec, que é da concorrência; e até gostaria de usar aquele quadro que está ali na parede,
Vejam o que aconteceu com a quinta, a Queiroz
para declarar, a minha con~cçãO de que houve,
GaiVão. Ela s6 deu desconto de 1O onde não
indiscutivelmente, um acerto entre as empreitei- -ti-rlhã nenhilma corri 1o.
d<: 200 Km d~ rodovia T ransamaiônica, que foi
fe1ta quando Já se conheciam as cotas, a altura
que iria ter a barragem de Tucuruf. É preciso
realmente muito cuidado para que essa estrada
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Vejam o que aconteceu com ·a sexta, a Noberto
Odebrecht Ela s6 deu 1Oonde não tinha nenhuma com 10, para não continuar. Quer dizer, é
evidente que nessa forma de concorrência em
que todos podiam dar o desconto maior de 10%,
e as pontuações foram entregues e publicadas
antes, é evidente que as empresas iam se acertar
para cada uma ganhar, senão todas tedarn que
dar 1O em tudo.
O SR. EDISON LOBÁO - V. Ex' me pennlte
um aparte, apenas para um esclarecimento?
O SR. AFFONSO 0\MARGO -

Pois não!

O SR. EDISON LOBÃO- No caso da Norberto

Odebrecht, por exemplo, e ísso vale para outras
empresas, se ela não tinha nas três colunas que
aprese_ntou uma proposta com 10% de desconto,
rten~uma outra concorrente, por que três propostas e nãO apena-s Uma?
O SR. AFfONSO CAM,'.RGO -

Para V. Ex'

pensar _que não_ ~ouve acerto.
O SR. EDISON LOBÃO - Mas eu não tenho
que pensar, quem tem que pensar somos todos
nós. V. Ex" começa dizendo que a primeira, Andrade G~tierrez, fez apenas uma proposta segura de
que ganharia. Corno é que a outra também não
esta~ segura de que ganharia fazendo apenas
uma onde não havia outra proposta?
O SR. AFFONSO 0\MARGO '---- Nós sabemos

que as empreiteiras entraram para ganhar algum
lote porque a forma de concorrência foi para dar
u_rn lote para cada uma, até porque a concorrência
diz que quem já ganhou um lote, não _entraria
na disputa, desde que desse_ um c:Iesconto maior.
O SR. EDISON LOBÃO ~ Não, a forma de

concorrência era para no máximo um a cada uma
e não para, necessariamente, dar um lote a cada
uma.
O SR. AFFONSO CAMAI<GO- Sim, mas um

para cada uma! Então, pela garantia, elas danam
10 em todo_s os, lotes porque aí iria pela pontua~
ção, só que haveria o risco- da empreiteira não
ficar com o lote que queria ficar. Para mim é
evidente que houve um acerto. Não estou dizendo
que a VAlEC_o patrocinou. Esta forma de concorrência indwiu um acerto tranqüilo. Para mim é
absolutamente lógico o que estou colocando.
Agora, um outro problema que quero colocar
é 'ó' seguinte: esse'-é um problema que já vai com
aquelas preocupações que me parecem mais importantes porque esse sistema de 1O% de mfnimo
de desconto passa a ser importante o chamado
preço-base que é o preço sob o qual se dá o
desconto. Se r:eru.mente os preços não estiverem
bem qualificados - e nós pedimos agora que
a Valec remetesse à Comissão a chamada planllha
de preço para poder examinar esse preço, fazer
análises comparativas - é evidente que então
estaria sendo prejudicado o erário púbUco porque
os preços eram mais convenientes. A verdade
é a seguinte: todo mundo que ganhou, ganhou
10% de desconto. A pergunta que eu faço é a
seguinte: será que alguém não podia dar 11, 12
ou 13? Por qu"e todos ganharam dando o desconto máximo? Será que o preço-base não es_tá mal
calculado dando condições de tod..os ganharem
dando o maior desconto? É essa a colocação
que faço.
-
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O SR. ALEXANDRE COSTA -V. Ex' permite

um aparte?
O SR. AFFONSO <:AMARGO--" Pois não.l
O SR. ALEXANDRE COSTA- V. Ex' giz que
esse é o processo usado no Brasil.
O SR.AFFONSO CAMARGO- É um dos processos. Ou preço-base ou o menor preço.
O SR. ALEXANDRE.C9STA- É um dos proce_ssos que V. Ex' discorda~ rna_s_ é_ ~~stente e
usável. E há muitos e muitos anos,~ o preço-b~se

e a variação para mais e para menos. Ou! O%
a mais do que o preço-base ou 10% a menos
do que o preço-base.
_ ,_
Pergunto: V. Ex" aceita a teSe de que obedece
a Lei nç. 2.300? E onde está o ilfcj_to?
O SR. AFFONSO CAMARGO - Não estou falando que existe o ilícito, o que _quero dizer é
que da forma corno foi feita a c~?nç~rrênci21, é
evidente - não sei se para V. Br fãmDém é -eVi-

dente -

que houve

O-SR. ROY BACELAR -Senador Olavo Pires,

V. E>r me

Um

entendimento entre as

empreiteiras.
Agora. o que me preocupa, Senador Alexandre
Costa. é que este preço de 1O% ou menos do
que o preço-base, não seja um preço _justo, n~o
seja um preço mais conveniente para os bons
custos da obra. Para mim é evidente que houve
um acerto.

O SR. ALEXANDRE COS1"A ~-E por que o
Geipot não protestoiJ._ pelo preço-base?
O SR. AFFONSO CAMARGO -O preçc>-base
é da Valec, não tem nada a ver com outras. ~
O SR. ALEXANDRE COSTA n&o é o dono das ações7
-

Mas o Geipot

O SR. AFFONSO CAMARGO -Vamos ouvir
o Presidente do GEJPOT em s_eguida, Senador
Alexandre Costa. Vamos aguardar porque acho
que há. muita coisa para sabennos dessa ferrovia.
O SR. ALEXANDRE COS1".A- Quer dizer que
V. Ex" não vê o üicito!
--- --

O SR. AFFONSO CAMARGO ~Eu não posso
provar porque não tenho uma ata do acerto das
empreiteiras. Estou usando uma dedução 16gica,
que ê próprio de nós, engenheiros.

permit~

para uma questão de ordem?

O SR. OLAVO !'IR_E.:S_-:: Pois nãol

O SR RUV BACELAR - O nobre S~n.<;lCIQr Af.
fonso Camargo fez uma série de observaç:ões.
Entretanto, parece-me qüe 9 Presidente da Vafec
não respondeu ou irá responder ou não pretende
ou não tem o que responder.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Vamos
prosseguir nos nossos trabalhos.
ó SR. "RuY.BACEJ,..AR- :Eu co-nCedo _a v~
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- V. Ex'
não pode ceder a vez, V. Ex', se ceder não tem
depois a palavra. V. ~ usa ou pode refazer.

O SR. RUY BACELAR - Eu cedo a oportunidade.
··a SR. RaATOR (Mansueto de J..avor) - Sr.
Pr~dente, peço a palavra peJ~ o~d~m.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) V. Ex' a palavra pela ordem.

Tem

O SR. OLAVO PIRI2j_ ::-: ]sso .será Qa~sado a
nós, Senadores.
· O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Claro!

e ê a primeira vez que toma parte em Comissões
de Inquérito. Esta deve ser a_ vigésima ou trigésiri1ã que tomo parte. Levantar questão de ordem
é Q~esa de direito dos que compõem a Comissão,
não constitui absolutamente ingerê~cia, que pode
ser deferida ou indeferida.
O SR. OLAVO PIRES ~Senador, talvez seja
a maneira pela qual V. EX' se dirija ao Presidente,
quase como assim querendo orientá-lo sobre a
maneira de dar andamentos aos os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Acho
que V. Ex' viu que ninguém vai orientar os trabalhos da Presidência aqul
O SR. OLAVO PIRES- A rninha grata felicidade é ser um Senador jov~IT!. J;'lOVO. isSo para
mim é muito gratificarit~.
~O SR. PRESID_ENTE (João Menezes)- Então,
vamos continuar.
O Senador Olavo Pires abre mão de seu tempo...

O SR. OLAVO PIRES -)'ião, Sr. Presidente.

O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor)- !'ara
o meu relatório seria _rrÍais furiciona1, não quer
diier- c:iue seja essencial, mas seria mais funcional
que tão logo foss~ _levantadas questõ_es fll9-damen~is. como essa levantada pelo nobre Senador Affonso Camargo, o Sr. Presidente da Vãlec
reSpondesse ou que ·dissesSe que hão tinha respOsta: ou· informações no momento. Se V. ~
permitir, eu peço que usemos esse mé~o_QQ: tão
logo fosse argüido, o Sr. Presidente respondes_se
logo depois. Assim, o meu relatório fica mais fundo~.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Então,
V. ~ tem dez minutos para fa1ar.

. O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- A )>em
da verdade, quero informar à Comissão que o
Presidente __da Valec quis_ intervir. Mas como o Senador Affonso Camargo já havia terminado, e o
meu interesse é manter a ordem total nesta Comissão. para que cheguemos ao flm. S. Ex', agora,
como o Senador Olavo Pires, ou faz a pergunta
ou abre mão.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Tem
a palavra V. Ex•, Senador Olavo Pires, por dez
minutos para l'zer exposição ou para fazer perguntes.
O SR. OLAVO PIRES- Sr. Presidente, havia
solicitado que toda a docUmentaça.o ou informação solicitada por nós, Senadores não seja ende-raçada apenas ao Senador que solicitou a informação, mas, sim a_todos os membros da CPL
Pergunto ao Dr. Paulo Vivacqua, qual a extenão
da suspensão da construção da ferrovia? Está
tudo suspenso, após seis meses ou oito meses
iniclarâ tudo- novamente ou estará sendo dado
andamento em alguns trabãlhos preliminares?

-O SR. OLAVO PIRES - Eu cedo a oportunidade para que
responda.
.

s:·s•.

O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente,
pela ordem. (Assentimento do Sr. Presidente.) V.
EX' tem que perguntar ao Senador Affonso CaO SR. PRESIDENTE (João Menezes)- V. Ex' ___margo se S. ~ perguntou. Se S. Ex' perguntou
terminou? (Assentifnento do Se:rul9:or CariJ.éirQo}.
tem que ter a resposta.
Seguindo, vamos ouvir aQora, ~mbêi'J! por 1O
V. Ex' não pode saltar e dar a palavra a outro
minutos, o Sen~4or Qlavo Pires que pode fazer
orador sem ter a resposta.
a exposição ou perguntar diretamente ao Dr. ViO SR. PRESIDENTE (João Manezes)- Eu pervacqua.
_
.
guntei: "encerrou, Senador?", e S. Ex' respondeu:
Tem a palavra o nobre Senador Oiavo PireS.
''encerrei". Não sou eu quem vai mandar S. Ex'
perguntar.
O SR. OLAVO PIRES - Pergunto a V. Ex', Sr.
Presicjente, qual é o princípíÔ de secretariadO que
Tem a palavra V. Ex'.
está sendo adotado nessas nossas reuniões, con·
O SR. OLAVO PIRES .:_ Sr. Presidente, quero,
siderando __ que eu não vejo nenhum- tà"quígraJo
com todo o respeito ao nobre senador Alexandre
aqui. Como tere.rnos_ çp)ldi_ções depois de dar se-Costa. protestar pela sua ingerência na condução
qüência ao que estâ sendo tratado e debatido
4os trabalhos.
aqui?

O SR PRESIDENTE (João Menezes) -Senador, tudo está sendo gravado.
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O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Não
há ingerência. S. Ex' está pedindo uma questão
de ordem, e dou a palavra a todos que a solicitam.
O SR. ALEXANDRE COSTA.- Sr. Presidente,
o nobre Senador Olavo Pires é novo na Casa

O SR. OLAVO PIRES -Então, V. Ex' me dá
o tempo para falar e-não permite interrupção.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes} -:---Pois
não. Perfeitamente.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -Sr.
Presidente, pela ordem. (AssEmtimento do Presidente.) Neste caso o Presidente da Valec não responderá agora ao Senador Camargo.

O SR. PAULO AUGUSTO Vf!/ÁCGJ.IA - Nós
não ·conversamos ainda com o- Ministro dOs
Transpbrtes, nesse ínterim. Saindo aqu~ da CP!,
vamos procurar obter uma audiência com o Ministro para recebermos instruções a esse respeito.
No momento, o que sabemos é que o inído das
obras foi protelado por seis meses. É s6 isso.
Depois da conversa com o Sr. Ministro é que
teremos mais instruções, que vamos seguir.

O SR. OLAVO PIRES- Pelo que me pareceu,
a suspensão da construção da ferrovia impHcaria
em uma suspensão total, de todas as atitudes,
durante esse peóodo de seis meses; mas, agora,
parece·que a suspensão é-dúbi.:J., não?
O SR. PAULO AUGUSTO Vf!IÁCGJ.IA -Não.
não é dúbia. Se todas as atividades forem suspehsas neste momento, elas não poderão ser-retomadas a tempo de se recom~çar as concorrências
para que a obra se realize daqui a seis meses.
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Então, a1gumas atividades seráQ des_contin1,1adas,
outras deveriam. continuar.

O SR. OlAVO PIRES -

-

So!idto a V. S• que

tão logo chegue a uma conclusão com relação

ao sentido deSsa suspensão, nos seja comunicado, para que possamos tomar conhecimento
da verdade dos f~1.tos.
Outra coisa: qual foi o parâmetro, -ou os parâmetros adotados para se chegar a uma conClusão
da conveniência da construção da ferrovia sobre
a duplicação da rodovia Belém - Brasília?
O SR. PAULO AUGUSTO VWÁCQUA- Como

respondi antes, não nos foi dado eSse tipo de
problema para resolver ou estudar. Nós fomos
chamados à Va1e do Rio Doce Para (ãzer- eSSa
ferrovia - estudar e fazê-la -, nunca nos foi
dada essa incumbência. N6s apresentamos hoje
aqui, a título apenas de ilustração, numa palestra,
os custos relativos de uma ferrovia e uma rodovia
na região, mas. a nossa tarefa, deSde que fomos
incumbidos dela, é ãpenas fazer ~ feiTovia Norte/Sul.
O SR. OLA,VO PJ~ES_ ~A pergunta se prende
ao fato de ter,V. S• esclarecido, agora há pouco
na sua explanação de ·motiVos, que se çhegou
a uma conclusão da conveniência da ferrovia sobre a rodovia.
O SR. PAULO AUGUSTO VWÁCGJJA- Não,
na nossa explanação apresentamos aqui, a título
de enriquecer a nossa exposição, os benefícios
que uma ferrovia trz em si quando é implantada,
comparando-se com aqueles de uma rodovia,
mostrando a V. EJcfS, através de alguns números,
os beneficias que o transporte ferroviário traz
quando substitui rodovias. Mas aquilo ·ali não tem
caráter de um estudo que foi feito para se optar
ou tomar decisões.
O SR. OL.AVO PIRES - A decisão foi tomada
baseada em quê?
OSR.PAULOAUGUSTOVWÁCQUA-Adecisão para se fazer a ferrOVia?
O SR. OlAVO PIRES -Sim.
O SR. PAULO AUGUSTO VWÁCQUA- Desconhecemos esses ant~cedentes do nosso projeto.
O SR. OlAVO PIRES- Quer d~er que a VA-

l..EC recebeu a determinação dé construir a ferro-via?

- -

O SR. PAULO AUGUSTO VWACQUA -Exalamente. A VALEC: é uma subsidiária da VALE, que
recebeu um pedido do Ministério dos Transportes
para mobilizar-se e estudar a ferrOVia Norte Sul e construí-la. Nós não participamos dos estudos da víabilfdade da ferrovia.
O SR. OLAVO PlRES- Quero esclarecer que
a minha posição pessoal não ê contra, em princípio, à construção da ferrovia.
Pergunto a V. S•. aos Senadores presentes e
à Mesa.. considerando inclusive esse choque de
informações entre o 6rgão consultivo, que é o
Oeipot e a Valec, que é o_6rgão_construtivo através
do qual o Geipot aqmite ou informa que o custo
da obra -custo inicial, não seria o custo corri_gido
-seria de 1.400 bilhões e a Valec 2.440, e considerando, também, que o GeiPot informou que,
quanto ao princípio de prioridade, a ferrovia estava
colocada ern oitava e dé<::ima primeira prioridade,

por que não construímos e~sa ferrovia através
dos batalhães ferroviários?
- Tenho certeza de que reduziria, em muito, o
custo da obra.
O sR. PAULO AUGUSTO VWÁÇQUA - Nós
.tei:JlOS uma bOã··-experiência re<:ente, que foi
de <:arajáS: Àfguns de riós a(Jui partidpamos intensaménte l~ -~~m C:arajás. Eu fiquei dez anos
em várias posições, <:omo diretor de engenharia,
por exemplo, durante muito tempo, e o_Dr. Cunha,
qUe ·sera-o-próximo a clepor aqui, foi a pessoa
de posição multo importante dentro do projeto,
e outros que estão, inc:lusive, aqui trabalharam
lá. Quer· dízér, n6s estamos trazendo ·de lá uma
e@eriênda recente, bem real. Nós aPanhamoS
muito para fazer aquele projeto, aprendemos muito lá e_estãmos inCorporando aqui ao nosso projeto e a nossa estimatiVa de preço é uma estimativa extremamente rica em detalhes, porque era
uma estimativa para executar. Nós tínhamos sempre medo de dar números que iludissem, eventualmente, o Governo. Seria muito fácil atê para
~ Valec, se tivesse agido irresponsavelme.nte, chegar para o Governo e dizer: "OJhe aqui, eu faço
por 1 AOO bilhões". Não flZemos isso, nós pegamos os estudos do Geipot, -que são sérios e feitos
por gente altamente especializada e c;ompetente,
e estudamos, mas nunca chegamos a compará~Ios. O que sabemos é que na hora de executar,
alternativas ...

a

nao ·comparamos

O SR. Ol,AVO PIRES~ Um aparte.
. Nesse_ caso, já existe um estudo_ detalhaçlo da

ferrovia?
O SR. PAULO AUGUSTO VWÁCQUA tem estudos detalhados da ferrovia.

Exis-

__Q_ SR. OLAVO PIRES- Não -são estimativas?
São est!Jdos detalhados?

·o

SR, PAULO AUGUSTO VWÁCOOÀ _: Não,
já-trab-alhamOS com o Dr. Cunha, o Próxir:no depoente, que terá esses dados todos para passar
à <::omissão, já trabalhamos com trinta construtoras de engenharia conhecidas aí, meses_, gerando números, indo ao campo, fotografias aéreas,
_
levantamentos- de-campo.
- 5eria atê mUito cômodo para a VALEC resolver:
"Não, eu faço por um e quatrocentos", até muito
mais fácil, e o Governo diz:: "Não, faz ..." e depois
~ejã"Oque Deus quiser, começa, que depois aca~ J_â ho_uve disso no Brasil. Preferimos ir pelo
çaminho, atê mais difícil; demos um orçamento
de 2.444. Esse- orçamento foi feito com muito
detalhe - é orçamento para execução - mas
ao mesmo tempo mcmtamos um grupo, que é
~hª-rxiado lá de en~enhãria de valor, que está sen~
do montado, cujo objetivo é ficar fora de toda
ativtdade de engenharia, procurando reduzir o
'·eusto de tudo, e quando há pessoas. çom e~sa
finalidade, montadas e trabalhando, os custos bai~m nas obras. Existem, até agora, contratos nos_
EstadOs Unidos de obras públicas, onde é obrigado a se ·ter esse tipo de grupo de redução de
Custos, chamado grupo de engenharia de valor;
nos <:ontratos, o órgão que éStâ fazendo é obrigado a colocar esse tipo de instrumento de re"dução de cuStO.
Agora, quanto ao uso éle_ batalhões ferroViários
na construção, até agora por nós da VALEC, não
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foi cogitado, teria_ que ser uma d_edsão superior
a nós. a nível do~Qoverno, adma de nós.
O SR. OLAVO PIRES - Gostaria que fosse
con_sicterada como uma proposição minha essa
possibilídãde, e feitã iric:lusive, um estudo de viabí~
!idade para que essa construção fosse feita pelo
bata1hâo ferrovíárió,' talvez em cons6rc:io c:om algum batalhão de construção, algum BEC Temos
neste Brasil muitos BECs_que-estão quase inativos, em face de pouc:a obra ou nénhilma obra
_para ser executada, poderia, sim através dessa
prãtica c_onseguir reduzir o custo da ferrovia, e
que essa ferrovia fosse const;nJ.ída a um custo
bem menor.
- -Eu quero, então, que essa minha proposição
seja levada em consideração, e gostaria de receber um posicionamento com relação à Mesa. Pergunto a v. s•, também, o seguinte: já que a extensão da suspensão da ferrovia é uma incógnita,
ninguém sabe informar o que está suspenso, como está suspenso, de que maneira está suspenso,
se continua. algum trabalho, se reinicia, se pára
tudo e começa daqui a seis- ineses? EsSa-informa~
ção não é muito importante para nós.
Com relação à parte dos dormentes, a ferrovia,
Seiido reiniciada ou prosseguindo, apesar da sua
divulgada, e piopalada suspensão, solicito que
nos seja remetida uma c:ópia do edital, em que
os parâmetros désse edital sejaõi-feãVàlidos ou
talvez até elabqrado um novo edital. Como disse
no inicio, sou SenãdÕr ppr Rondõnia e reÇ:ebi uina
comitiva de madeireiros lá de minha Região que,
estão quase às portas da falência, graças a esse
desencontro de nossa economia, e vieram me
solicitar que tomasse uma providência quase que
salvadora, para viabiliZar a possibilidade de eles
também participarem dessa lidtação, dessa conc:orrência e fornecerem os dormentes. Considerando que, pelo -que informaram da5 -normas- do
edital, eles estavam literalmente alijados dé partidpar ·da concorrência e, pergunto a V!3', mais
c:om relação aos dormentes, porque-temos um
potencial madeireiro inc:rivel em nosso país, então, como sou um poÍítico, um cidadão nacionalista por convicção ~ por princípio, acho um
absurdo que se pratiquem na compra desses_dormentes o que tem se praticado aí com relação
à importâncfa de arroz da Tailândia, de milho dos
Estados Unidos, de c:ame do Uruguai, etc::., que
continue a persistir esse desca1abro de importação de produtos que temos aqui, em nosso
País.
Acho, apesar de não ser conhe_çedor profundo
do assunto, que não tem sentido também deixar
de se aproveitar" o nosso potencial madeireiro para
irmos adotar a prática e o usa de dormentes de
concreto, já que são~ mUito rn.ais onetõsos, Pergunto a V. 8' se já foi_ programada uma estação
de tratamento para esses dOrmen~e.s de madeiras,
que não fOSSe madeira de primeirissima quàiidade
e que viria aproveitar mais ainda - permitir um
índice mafo"r de áproveitafuento - do nosso potencial maâeireiro, ÃnteS: e -Concluir as minhas
colocações quero tãmbém fazer menção de que
tomei conhecimento- de uma pré-qualificação,
quase que seletiva, com relação a essa c:oncorfênda não permitindo, de maneira nenhuma, a
qu,e ultrapasse de um número reduzido de empresas construtoras, a participação na propalada con·
corrênçia. Cond~no ~!?sa p~átk~, porque ela asfi-

·a
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xia as construtoras de menor porte, permite·quase
que um monopólio das construtoras maiores, fa-

cilitando o custo maior da obra, porque essas
construtoras de maior porte, depois de saírem
vencedoras da concorrência, elas subempreitam

a obra para as construtoras menores, por um
preço muito menor. Então, proponho que essa
minha colocação seja avaliada, e solicito a genti-

leza de que seja dada uma resposta clara e objetiva
sobre o que aqui coloquei.
O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA- Desde
já, posso lhe assegurar que estamos parte, ao
longo do tempo, para ampliar ao máximo o fome-

cimento possível de dormentes para o projeto,
e1iminando-se é que assim foi interpretado qua1quer tipo de restrição, de maneira que peque-

nos fornecedores possam fornecer dormentes

"I

também. Estamos tomando providências, nesse
sentido, objetivas. Isso V. EX pode ficar seguro
de que está acontencendo e poderemos dar detalhes, _claros sobre essa minha afirmação.

Formaram-Se, percebemos, grupos de intermediários que negociam com os dormentes, com
os proprietários menores, chegamos a perceber
esses mecanismos. Mas o fato que nos interessa
é que os preços estavam, ou estão, muitos altos.
Estamos num processo de cadastramento progressivo de fornecedores de todos os tamanhos,
objetivando termos opções para esse fomedmento a preço justo para nós e para quem os fornece;
é o que estamos fazendo. Não fiXamos nenhuma
poSição em relação ao assunto até agora, no sentido de restringir a grupos maioi'es eSse fomedmento, ou grupos que sejam intermediários. Não
decidimos, ainda, pela adoção de dormentes de
concreto, mas temos estudos feitos. Sonlos contra a importação de dormentes pelo Brasll, porque
os nossos princípios de proteção à industria nãdonaf são também claros. Rão vamos importálos. Esperamos que ao final desse processo todo
tenhamos dormentes de madeira a preço justo
para essa ferrovia.

;"

I

O SR. OLAVO PIRES -Pelo que toniel conhecimento, não cortando sua resposta, esse forneci~
mento de dormentes estaria, tambêm, restrito ao
número m1nimo de madeireiros, que participa~
riam dessa licitação a um preço "X'' e depois
iriam adquirir esses dormentes, talvez até dos
meus conterrâneos de Rondônia, por um preço
bastante aviltado, para fornecer esses dormentes
por um preço muito maior. Pergunto a V. St: essa
licitação de dormentes já foi aberta?
O SR. PAULO AGUSTO VIVÁCQUA -Não foi

feita licitação ainda. Está na fase de
HcaçãO de fornecedores.

prê~quali

O SR. OLAVO PIRES -Esta fase permite uma

reajusta total ou realinhamento na sua elaboração.
O SR.PAULOAUGUSTO VIVÁCQUA-~ uma

fase de cadastramento, inclusive. O SR Ol.AVO PIRES -Justamente esse cadastramento é que é seletivo, porque considemdo
alguns parâmetros adotados nessa fase de préqualificação, não é permitida a participação de
maior parte dos madeireiroS pequenos ou médios. Isso vem, então, criar, aquele princípio de
monópolio na licitação. Foi o que aconteceu, pelo
que se nota, nessa licitação af. Então, sugiro que,
para se evitar que se continue praticando o erro,
e que o erro continue passando a ser uma regra,
que V. Sa. analise com bastante detalhe, com
seus assessores, essa questão e que nos sejam
fomeddas informações a respeito do assunto.

O SR. MAURO BORGES- Um pequeno apar-

te. Insisto na sugestão do Senador Olavo Pires,
na questão- da usina de tratamento, é fundamental.
OSR.PAULOAUGUSTOVIVÁCOOA-Vamos

ter duas usinas_ de tratamento, pelo menos, para
aproveitar as madeiras mais moles, que sejam
impregnáveis.
O SR .OLAVO PIRES ,__ Creio que está em
parte respondido, considerando, prindpalmente,
que V. S•.admitiu a possibilidade de dar uma participação maior, ou quase total aos madeireiros
menores.
O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCO.UA -

Sem

dúvida nenhuma.
O SR. OLAVO PIRES- Ci_eio que isso- viria,
diretamente, objetivamente, baratear o -custo dos
dormentes. Porque se está havendo essa elevação
no preço do dormente, é exatamente ~m função,
talvez, dessa partidpação resumida de fornecedores, que vem permitir, esse acerto, vamos assim
dizer~ que claramente facilita a majoração dos preços.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Conti·

nuamos; agora vamos ouvir o Senador Alexandre
Costa, que terá dez minutos para fazer sua exposição e indagação.
Com a palavra o Senador Alexandre Costa. _

O sR. ALExANDRE COSTA- sr:-Pre"Sidfmté-,
Relator, e Dr. Paulo Vivacqua, a Norte-Su1 foi
O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA - Gos- uma decisão política, como todos os atas governamentais o são.
taria de responder a essa pergunta... _
- Õ -~e se procur~ saber, nesta_ ComissãO, é
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Infor- se a dedsão política foi aCertada ou foi errada.
mo que será a última pergunta feita pelo Senador, Inidou-s~ levantando a inviabilidade, aqui, pelo
pois seu tempo está esgotado.
nobre colega Affonso Camargo, até que veio a
v. s~ poderá respondê-la.
concortêhcia, a inviabilidade foi abandonada e
amiôU:se o escândalo da cOnCoriêilcia -p-óbilcã::
OSR.PAULOAUGUSTOVIVÁCQUA-Omercado de dormentes, que estamos agora, conhe- Hoje, se _discutem os preços, se elevados, se a
custos baixos, e V. Ex'1 vê que está quase exaurido
cendo, ou melhor, reconhecendo, porque o coo assunto sobre a concorrência públtca, uma vez
nhecemos em Carajás, é um mercado que colõque quase nada foi discutjdo sobre viabilidade.
cou preço de dormentes a níveis inaceitáveis para
E perguntaria, inicialmente, a V. SI': mesmo que
nós. Os preços de dormentes de madeira estavam
houvesse entendimento entre as empreiteiras na
sendo vendidos, ou propostas e~o sendo feitas
~s:c;qlhê!_ Qos: lotes eram 21 que concorriam
a nível de preço de dormentes de concreto, chea 18 lotes, apenas três perderam, todas concorgam, inclusive, a serem_ mais caros do que os
-reram, no mínimo, abaixo do preço base - mesdormentes de concreto.
Sr~
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mo que houvesse o entendimento na esc-olha,
por conveniências quaisquer; foSsem elas quais
fossem, ou de uma empreiteira que_ dispõe, em
Goiás de um grande parque de máquinas, ou
uma outra dispor onde se encontra um lote, ou
outra dispor de outro parque de máquinas em
Açailândia, Imperatriz, Já no Maranhão, se todas
entraram em custo baixo, que prejuízo teria a Nação com o entendimento das empreiteiras?

É o que pergUnto a V. 5' inicialmente. Após
a resposta farei a se"gurida pergunta.
O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA-As pro-

postas foram todas apresentadas a preços mínirilós. O prejuízo económico não haverá, o que
acc:mt_e~eu f_oi um prejuízo ético, porque se .temos
uma concorrênda, o termo é _este, há de se ter
uma concorrência e a publicaÇão antecipada de
resultados, e isto leva à uma das interpretações
que é _a eventual combinação entre os llcitantes
~-não posso afirmar isto. De maneira que, potencialmente, haveria um prejuízo de cunho ético,
por isso foi anulada. Não haveria n~~um prejuízo
económico, já que cOntaram p-elo mínimo.
O SR. ALEXANDRE COSTA---:- Mas_ o Prejuíz_o
e __ o ilícito, em concorrências públicas, são
as grandes empresas entrarem com um preço
maior, retirarem as menores e distribuir o lucro
que pertence à Nação, ao qual usufruíram a mais.
Nesse caso, isso não aconteceu.
~tico_

O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA -Real-

mente, iss_o não aconteceu nesse caso, uma vez
que fixamos, a priori~ claramente, as bases de
preços e os descontos permitidos. Então, desestimularia mecanismos desse tipo, e a concorrência
não poderia ter isso. Na primeira concorrênçia
de Carajás houve, ou penso quê tenha havido,
porque não ftxamos o preço base e tivemos que
anulá-la.
O SR ALEXANDRE COSTA- Mesmo porque
a anulação de concorrêndas públicas não é nenhuma novidade. Há poucos dias, o DASP anulou
um concorrência aqui em Brasma; o Jli\inistro aora1dino Severç anulou vá_rias concorrências por
preços superiores do desejado. E assim, isSO vemse repetindo durante muitos e muitos anos. O
que importa é o comportamento_de quem propõe
a licitação. Se o_ comportamento de quem propôs
a licitação foi, mesmo sem existir o ilícito, anulá-la,
tomá-la sem efeito, o critério da discussão do
lícito e do ilícito ê muito geral, depende do temperamento, das pã.ixões de cada um e depende do
direito de fazê-lo. Mas, sinceramente, não vejo,
absolutamente não vejo, o ílicitó anUlado nessa
cOnCorfêriCicÇã-Oãõ~ser-que-quando ãqui depõe
o Presidente do GEIPOT, s: s.:·p-róve -que houve
superestimação do preço base.
O SR. AFFONSO-CAMARGO -

Muito beml

Era isto que seria o motivo do meu aparte a V.

Ex'

~~

O SR. ALEXANDRE COSTA ' - Se ele prG>Var

que houve superestimação do preço base, e provar que fez um orçamento detalhado, e aqui nos
entregar e nos mostrar, dizendo q!le o GEIPOT
pode ter condições de, através de uma concorrência, realizar essa obra por Cz$ 1500.000,00,
aí s_im, as coisas tomarão outro rumo e provi·
dências maiores deverãO-Ser tomadas.
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O SR. AFFONSO CAMARGO- V. Ex-permite?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Permito.
O SR. AFFONSO c:AMARGO_- Mesmo que

o GEIPOT, por não ter projeta· de engenharia,
por ter feíto urna previsão corn Qase em outras

ferrovias - acredito que ç.eva ter sido isto não possa demonstrar com detalhe. v. Ex+ não
acha que o fato das 18 empresas que ganharam

a concooênda, todas elas terem tido condições
de dar o preço mínimo já não é um indício de
que o preço base da VALEC tem, pelo mesmo,
algumas gorduras?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Não compreen-

di assim. Compreendi que sendo 21 empresas,
todas elas com pontos determinados, poderia
uma das grandes, se ela oferec:esse preço maior,
correr o risca de perder a concorrência. o· fato
de todas terem cOncorrido por preço menor e
já sabendo, por antecipação, por que foi publi~
cada e distribuído os pontos que Cãda uma obte·
ria? Ou não foi distribuída esa pontuação antes
da concorrência? Foi público? Pergunto a V. _s•
O SR. PAULO AUGUSTO VWÁCO!.JA -

Foi

distnbuído.
O

SR.

ALEXANDRE COSTA -

Então, dada

empresa já sabia quantos pontOs tinha. Havia apenas três -que deveriam sobrar, e s9 poderia sobrar,
no caso de todas virem _com o- preço mínirilo,
se todas entrassem nesse preÇo mínimo, porque
qualquer urna grande empresa como a Camargo
Corrê a, como a Mendes Júnior, como a Odebreçht, çqrno essas gfandes empfesas que obtiveram 2oo-·a 300 pontos pelos grandes trabalhos
que têm realizado no Brasil, e oferecessem umas
1O, ou o preço base, perderia a c::Oncorrência.
O SR. AFFONSO c:AMARGO -

Senador, se
não houvesse O ace_no, Col1Cõrd0 ·com V. Ext

quando dlz que o furidamerital-é o preço ...:.::-·mas
se não houver o acerto, haveria risco de uma
--empresa1 com_J,m)a põnluãÇão inaíor, acabar sendo eliminada e um ?I empresa com pontuaçãO -ri"fenor entrar, bastasse que ela tivesse o azar de estar
o mesmo lote com uma empresa que tivesse a
pontuação maior dõ.que~ela. É isto que eu quis
demonstrar.
·
O SR. ALEXl\NDRE COSTA- Mas, pelo amor

de Deus! Não estou dizendo_ aqui 9ue a5 empresas
não se entenderam, estoU ·dizendo aqui, que elas
sabiam da sua pontuação, sabiam que eram -18
lotes e tinham a convicção, como eu tenho, como
V. Ex' também tem, qUe- é engenheiro, que a garantia de ganhar um dos Jotes seria entrar no
preço mínimo. Ou não seria assim?

O SR ALEXANDRE COSTA~ E Assim fizeram
todas, mesmo porque nâo po'demos .superesti·
mar, absolutamente, nem a inteligência nem a
capacidade dos nossos colegas engenheiros e
das grandes empresas brasileiras.
O SR. AFFONSO CAMARGQ ::- ~s nós concardamos no seguinte furidameiitõ! tudo indica
que a forma do edital levou a um acerto e que
o fundamental ê s$ermos se esse preço base
realmente é um preço base, se e.sse preço que
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elas ganharam é um preço conveniente para o
bolso do contribuinte brasileiro,

NóS, lâ do norte, vivemos 15 anos menos do
que o homem do sul. Diz mais "o índice de morta-

o-SR. ALEXANDRE COSTA- Claro, se entra·
ram abaiXo d9 preço base, ganhou a Nação.

lidade infantil no Nordeste ê duas vezes maior
do que a mêdia nacional". Veja V. Ex' este doido.
E que enquanto "no Nordeste a relação leito/habitante nos hospitais é de 1 para 390, no Sul
é de 1 para 203". São apenas dados que todos
nós conhecemos, não trago aqui nenhuma novidade.
Então, eu perguntaria a V. Ex' a ferrovia pode
ajudar na modificação desses números criminosos, ou calamitosos? A ferroVia pode contribuir
para dividir riquezas entre o Sul e o Nordeste?
O SR. PAULO AUGGSTO VWÁCQUA- Tenho
absoluta certeza que sim. O exemplo de Carajás,
umã-ferroV:ia mineral, que-fOf"cOnstriJída para a
finalidade de transportar mínérío de ferro, sem
nenhum esforço maior para usá-lo no desenvolvirn~nto da_ região, já está provocando o nasci·
menta de produção, que este ano vai representar,
em termos de ferrovia, cerca de 500 mil toneladas
de carga nova, não mineral, na área.
Um ferrovia como essa, em uma região rlca,
o cerrado, com o desenvolvimento que já se está
apresentando na c::e'rrado, com o desenvolvimento que as várzeas doAraguaia estão apresentando,
isso é como joQar gasOlina ou ákool nUm pequeno fogo. Aquilo vai aumentar e>q:>losivamente, não
tenho nehuma dúvida
Tenho lido relaiórlqs çta Amerlcan Soybean
Assodation, acerca da capacidade do Brasil em
tomar-se um importante concorrente dos Estados
Unidos no mercado_ internacional de soj-a, e lá
os americanos fic<:)_m no-s avaliarido como c:om.:.or·
rentes, concl1,1em, ao fin_éU_ d_o relatório, que temos
todas as condições técnicas de solo e de clima
para concorrer em Qrari.de escala com -eles rio
mercado internacional, mas que não temõs trans.
porte adequado, por isso não vamos nos tomar
- um conc_orrente sério a médio ou longo prazo,
parque a nossa dlvida ~ema, está dito lâ, é de
tal monta que nos impedirá construir aS vias de
transporte adequadas para isso.
Essa é_ uma ferrovia que çorta_ todo aquele-~~~
rado e o une a portos doS dõts lados. Tenho certe·
_za que essa ferrovia contribuirá para levar para
a região padrões de desenVolvimento, padrões
sedais justos, mais riqueza, mais renda Per taplta.. Não tenho nenhuma dúvida disso. EssaSTe-rrovias têm despertado isso, pelo mundo afora, quando _são_ construídas em regiões com bom potendaJ.
-- .

O SR. AFFONSO CAMARGO -

Se o preço

.Qase estiver bem caJculado, evidentemente.

OSR.~DRECÓSTA:...CSim,seopreÇo
base estiver bem calculado, e estiver certo. Agora,
f~er comparação com estimativas de outros paíM
~_s, parece-me uina temeridade. Acho que o estudo orç8i'nentário de uma obra dessa natureza é
- muito séiio.
. _O SR. AFFONSO CAMARGO :..... Agora, Senador, seria importante o Presidente Paulo Vivacqua
nos dizer se nas novas concorrên<:ias houve algumª modificaçãO de critêrio com relação à anterior,
porqUe realmente não sei.
O SR. ALEXANDRE COSTA- E quem o faz
e quem o aprova assume grandes responsabi-Jidades, e quem apresenta estimativas contestani:!Q_ deve ter documentos básicos, nào de o_utras
·naçõeS, mas aqui do Brasil mesmo. Comparemos
com as Ciltimas estradas, compare-se por exem·
pfo, com a _estrada de ferro Carajás, que é uma
das mais belas obras de engenharia não só do
Brasil, mas do mundo, Carajás custou um bilhão
-- e meio por qwlôinetro. Pois bem, vou aguardar
o Presidente do GEIPOT para voltar à carga sobre
a conçorrênda Enquanto isso, V. ~ me pennlte
fazer duas perguntas, Sr. Presidente, sobre a viabilidade ...
O SR PRESIDENTE (João Menezes) -

Pois

não. V. EX' ainda tem três minutos. Pode fazer
as~~gun~s.

'O SR. ALEXANDRE COSTA - Sei, V. Ex' já
permitiu a outros mais de três minutos, eu pediria
apenas dois.

_O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -O meu
_relário é- médio, V. Ex' pode perguntar, inclusive,
-~~r.i_p!Orrogação, se quiser.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Pergunto a V.

- Br o seguinte: o Nordeste brasileiro é uma região
altamente desprezada, perseguida através dos
tempos. Parlamentar nesta Casa, há 25 anos, e
Com 36 ,:,nos de vida públlca, a minha vida toda
foi lutand.o contra as desigual~de~ regionais. Te·
nho projetas quase todos encofradOs nas -gavetas
da Câmara, em que os grandes Estados e- os
grandes grupos econômfcos...
- O SR. AFFONSO CAMARGO - Não aponte
para mim, que não sou de um grande Estado.
O SR. ALEXANDRE COSTA- .•.nunca permi·
tiram fossem aprovados. Até mesmo o Fundão,

O SR. AFFONSO CAMARGO - A garantia se- ""'o_cé1eb~ Fundão, de minha autoria, foi eng-ave·

ria.

Quinta-feira !O

tado e depois uma mensagem do regime autorí·
tário veio, Oão com as mesmas palavras, porque
isso seria muito feio, naturalmente lá existem os
que têm melhor redação e melhor capacidade
de fazê-lo, mas, no fundo, era aquilo. Não deu
-certo o primeiro, não deu certo o segundo, por, que,_na realidade.. é uma região discriminada.
_ ·A revista lstoÊ publica, esta semana, índices
vergonhosos, não para o Nordeste mas para todos
nós, brasileiros, em que diz: "A diferença: entre
o Nordeste e a Região Sul, quanto à expectativa
de vida, apresenta uma diferença de 15 anos".

O SR. ALEXANDRE COSTA - E, finalmem....,
como é que y_ s~ vê a participação de empresas
estrangeiras na construção da Ferrovia Norte-Sul?
O SR. PAULO AUGUSTO VWÁCQUA- Sou

absolutamente contra. t um setor que tem de
ser defendido e protegido. Assim comO os americanos têm leis c::omo o Buy American Act, por
exemplo, que faz com que apen'as se possa comM
prar serviço de fornecedores americanos para um
sem número de situações ligadas ao governo,
aqui temos que fazer a mesma coisa. Sou absolutamente contra esse setor, que já é nosso e assim
deve permanecer, na minha opinião.
O SR.. ~DRE COSTA- Então, agradecendo, Sr. Presidente, a:generosidade de V. Ex•,
concedendo-me mais alguns minutos, quero
agradecer també_m ao Relator e__ao no~re depoen-

\___
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te, e vou aguardar para ouvir o Presidente do
Geipot. pára QUe eu posSâCFlegar às·coriclusões
que desejo chegar sobre a concorrência da Ferrovia Norte-Sul. Muito obrigado.

O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA - Foi
uma·-quantia simbólica. Deixe-me ver se alguém
tem Q _v~lor aqui...
- O SR. RUY BACELAR- Nove mil cruzados.
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da Vale do Rio Doce, que Já estão labutando. Não
posso afirmar para os Senhores...
O SR. RUY BACELAR - Entâci, V. S• isenta
a· Valec. Ela não cometeu irregularidades?

OSRPRESIDENTE(JoãoMenezes)-Osdois
minutos usados por V. Ex!' enriqueceram o nosso

O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA- Nove
mil e cem cruzados.

O.SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCOOA-..:com·
pletamente, De formã alguma.
·

trabalho.
Agora, em continuação; vamo::r ouvir o Senador
Ruy Bacelar, que terá, também dez minutos para
fazer a exposição ou perguntas ao Dr. Vivacqua.

é só isso?

O :SR. RUY BACELAR- Esse patrimônio todo
-

O SR. RUY BACELAR -Então as_ empreiteiras
é que com-eteram, de acordo Com a opinião de

O SR. PAULO AUGUSTO V!YÃCQUA ..:.: Não
era todo um patrimônio, a firmã iião tinha nada.
Era s6 _um~ sigla, um registro, s6 o nome. Para
não- se- criãr uma empresa nova, usou~ se uma
existente.

O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA - Não
devo dizer tsio, porque para acusar aS empreiteiras eu deveria ter provas contra eJas. Não tenho
essas provas.

O SR. RUY- BACELAR - Sr. Presidente, eminentes Senadores, Sr. Presidente da VALEC, quero deixar bem claro, antes de mais nada, que

ninguém é contra a construção de ferrovia, de
O SR. RUY BACELAR - Quanto já se gasto_u,
rodovia, de hidrovia Ninguém é contra, ninguém
eminente Presidente, na Ferrovia Norte~Sul, com
de bom senso pode ser contra, em um país contitantas firmas consultoras, com projetas? Quantos
nenta1 deste, da necessidade de se construírem
milhões de dólares?
vias e mals vias, sejam elas ferroviárias, rodoviárias
ou hidroviárias. O problema é quanto à oportu~
OSR~PAULOAUGUSTOVIVÁCQUA-Devem
nldade.
-----------·
estar_ hoje, entre 6 e 7 milhões de dólares, os
Antigamente, antes de existir a ferrovia, a integração, o desenvolvimento reglorial era incremen~ _custos, até agora, do projeto.
tado através de hidroviã"s. E ainda o é. Logo deO SR. RUY BACELAR - Quem está pagando
pois, no século XIX. velo a ferrovia e depois a
e quem está_ bancando?
rodovia. E no caso da ferrovia e dessa região
T ocantins-Araguaia, é bom que se diga qUe já
O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA- A Vale
existe, além de existir a hidrovia, existe uma rodo- - do Rio Doce. Ela assinou um convênio com o
via, que integrou, que desenvolveu toda aquela
Ministério dos Transportes, e através desse convêregião.
nio supre o projeto nessa fase, enquanto a Va1ec
Então,- a ferrovia, no meu modo de entender,
se organiza e o Governo organiza a Valec.
não pode ser a alavanca do desenvolvimento, tem
de ser a resposta desse desenvolvimento regional.
O SR. RUY BACED\R- Houve ifregutaridades,
S_e_ eSsa região já tivesse um grande desenvolapesar da grande compreensão do meu eminente
vimento, já tivesse dado uma resposta significativa
e querido Senador Alexandre Costa, de que não
à rodovia que Já está, paralela a essa ferrovia que
houve nada de ilícito. Mas houve irregularidade,
se quer faz_er, então, se faria e se fará, quando b!:lja vista que o Governo declarou ter conhecinecessário, a ferrovia. Ê bem diferente de Carájâs. mento e já ter decidido, antes da revelação do
Em Carajás, tinha-se massa para transportar, ti- ~ândab, _do cancelamento da licitação. Então,
nha-se minériO para transportar. é bem diferente
na Nação ninguém tem dúvida de _que houve
da Ferrovia do Aço, que eStá" esScrJOUi:Ufa,-por- grandes Irregularidades na concorrência e na licique_lá também tinha carga para se_ transportar, tação. Quem cometeu eSsas irregúlãridades: as
apesar de já existir outra,- e diferente de outros enipi'E:"ite"iras, a Valec, ou, conjuntamente, empreiprojetos.
:teiras e Valec;
Eu não quero entrar nesse mérito, e O- PresiO SR. PAULO AUGUSTO-VIVÁCQUA- Gostei
dente da Valec não está aqui para isso, porque
a Valec foi alugada para construir essa ferTovia. da sua franqueza. Vou responder também de forma absolutamente franca. Respondo por essa
Pouco importa à Valec problema de viabilidade
empresa com um passado de probidade, bem
econômica, ou não. Pouco importa à Valec problema de quanto vai custar ou não, porque nin~ conhecido da empresa de onde venho, e dela
trouxe pessoas igualmente probas, tarimbadas,
guém sabe quem paga à Valec, hoje.
Daí el.i começar as minhas perguntas a V. S• terido passado por contratações, por rescisões
-de contratos, ao longo de toda a_ sua vida. ContraA Valec existe desde quando?
tações. rescisões, enfrentamento de concorrências complicadas fazem parte do nosso metiê.
O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA-A Yalec
E:u respondo pela probidade desse grupo. Esse
é uma empresa que foi criada - mais ou
grupo probo e competente foi colocado aqui para
menos, os números exatos eu poderia dar depois
fazer as concorrências. EsSe.grupo comportou-se
ao Senhor - . em 1972, cuidOu dos estudos de
com absoluta lisura e probidade o tempo todo.
viabilidade do Projeto Caré!iás; n~ época tili.ha um
Imediatamente ao sabermos que, potencialmen~
sódo americano, que era a OS Steel, sócia de
te, poder~se-ia suspeitar de combinação entre emCarajás. Mais tarde a OS Steel saiu, a Vale ficou
preiteiros, anulamos a concorrência, de pronto.
senhora de todas as suas ações, concluiu uma
Já havíamos feito e praticado ates desse tipo anfase expressiva do estudo de Carajás, depois -ela
tes, e no total anonimato das nossas vidas. Eu
foi desativada, usada pela Vale com outros fins,
até diria, já havíamos cometido ações desse tipo,
ao longo da sua história. E agora ela foi pedida
antes, na nossa vida, anulação de concorrências,
emprestada ao Governo pára suportai' esses estue no total anonimato, no interior da nos_sa empredos e a construção da Ferrovia Norte-Sul.
sa, de obras extremamente importantes.
Procuramos, de forma rigida e decisiva, proteO SR. RUY BACELAR- Quanto custou a Valec
ger os interesses daqueles que usam os nossos
ao Geipot e à Pórtobrás?
trabalhos, essa equipe aqui. Essa e outras equipes

ar

V.So?

O SR. RUY BACELAR - Então, V. S' Chega
à conclusão de que não houve nada de anormal;
tudo correu rrotmalmente, licitamente, nada houve de irregularidade?
O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCOO/L- Não
afinnei isso.

O SR. RUY -BACEl..AR - Estou perguntando

a v. s~

O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA - Nem
-se conclui isso do que falei. O que eu disse foi;
ao constatar uma potencia] irregularidade através
do conhedmento que tive, antecipado à abertura
dos envelopes da lista, cancelei imediatamente
a concorrência. Fiz o que me cabia fazer. Tenho
uma série de opiniões sobre o que aconteceu.
É lógico, agora não posso expor essas opiniões.
Estou depondo aqui, inclusive, sob juramento.
Devo expor aqui fatos sobre os quais ~u possa
depois comprovar. Opiniões sobre o que aconteceu, a minha prática de vida profissional me autoriza a tê-las, e até me obriga a tê-las.
O SR. RUY BACELAR - Pelo que me dá a
depreender, a compreender é que nada houve
de anormal. Entretanto, a VALEC dividiu, se não
me falha a mem6ria, 800 quilômetros, 800 e poucos, mais ou menos, em 18lotes. E, de conformidade com o edital de concorrência, aumentou
de tal [onna o capital das empresas que_ somente
21 se habilitaram. Então, v. s~ óão acha que isso
foi carta marcada, houve um ajeitamento?
O SR. PAULO AUGUSTO VIYÁCQUA- Não,
não houve.
O SR. RQY BACELAR - Afastaram ma~ 3 e
ficaram 18 empresas para concorrer, já qUe há
nesse Brasil centenas e centenas _de empresas
.com 200 milhões, 250 mühões e _300 milhões
de capital?
Por que se dividiu em 18 e s6 21 empresas
participaram dessa concorrência?
OSR.PAULOAUGUSTOVIVÁCQUA-Aidéia,
em toda obra, é a seguinte: separam-se os lotes
por tamanho, por homogeneidade, por coerência.
Tamanho dos lotes. Nesse caso estávamos tratanw
do dos lotes iniciais da ferrovia. Os dois lotes
iniciais da ferrovia são aqueles nos quais a ferrovia galga, mais ou menos, o vale do Tocantins
para a estrada de ferro de Carajás e do Vale do
Tocantins para cima, para ó"platüilto de Brasília.
Sáo os lotes mais pesados, lotes onde o volume,
por quilômetro .de construção, para falar de uma
forma sintética, é maior, nesses trechos. A1 deveriam ficar as empresas maiores, porque têm mais
equipamento. E nós precisaríamos desses lotes,
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antes, de forma antecipada, porque a critico da
contrução da Ferrovia Norte- Sul é o lançamento da linha. A linha vem pelas pontas e vai
passando sobre as. partes da infra-estrutüfa que
vão fic:ancto prontas. Nós tinhar:nos, então, que
ter aí as finnas com mais poderio de fazer esses
lotes em menor tempo. E, nUma SeQunda fase,
tínhamos o miolo, o centro. Este centro em lotes
coro _menos volume por quüõmetfi), acessíveis
a firmas menores.
O SR. RUY BACELAR ____: Qu•r d~er, V.

s• .•

a Valec. cQm toda a s"'a cti(e_tgria, na certa também com a participação dQ eminente: M.írJi.stro
dos Transportes, idealizou_ tr_anformar uma obra

aar

inoportuna numa obra sem possibilidade de
contin1,.1idade? Quer dizer, comes:_ando do Norte

e começando do Sul, ficã.ria o ocO, o centro, que
seria uma aberração deixar essa àbra para ser
concluida posteriormente. Isso é que m~_ dá a

entender.
O SR. PAULO AUGUSTO VWÁCQIJA- Não

houve essa intenção. O Ministro q.os Transportes
não teve interferência sobre esse planejamento
de obra. Deixou a nosso __cargo. O planejamento
foi feito de tal maneira que maiores volumes cQncentrados nos dois extremos fossem feitos imediatamente por finnas de porte cãpazes de faZê-lo
e o miolo seria contratado agora, por volta de
agosto._ Não foi uma que~o de_ çriar um caso
consumado. A posição da Valec nis_so tudo é õUtra A Va1ec foi chamada e não fo[ alugada no
sentido que o &enhor usou. Porql!e m~ parece
que esse nntido tem uma conotação um pouco
negativa, de mercenarismo. _
·
O SR ROY BACELAR - Não houve ta1 conotação.
_
· -O SR. PAULO AUGOSTO VIVÁCQUA -
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No

nosso ce~,so há um grande profissionalismo, no
meu e de meus colegas. Nós somos fun<;ionários
de empresa estatal, trabalhamos pelo bem dela
a vida inteira, temos uma conotação nacionalista
de certo ideal no que fazemos, Não fomos al_ug~
dos, fomos chamados.

com a g,egunda c::.oncorrência fçi _que &emos algumas modi_ficações. As moclificações que ,fize,:mos foram as seguintes. Vamos contratar -~m
grande número de lotes, ou melhor - íamos,
por~e a obra (oi adiada.~ J;stou falando de uma
coisa qu.e-ia ser reita. Agora teremos (rue--reprogramar toda a obra, discutir isso com O·sr. Minls·
tro, que nos dará instruções de como fazê-lo,
éiil face do adiamentO de 6 meses. Não tivemos
essa reUn-ião áinda com o Ministro, uma vez que
Sêidã-felra ocorreu J~sse._~diamentó _e nós esta·
mos, no primeiro dia útil, aqui na CPI. DepOis
é que vamos convetsar·com o Sr. Ministro. Portanto, não podemos: lhe adiantar nada sobre o plano
para os 6 meses. Agora, com relação à Qeva conçorrênçia, em -Vista da possibilidade d~_ ter hayido
uma coitibinclÇão "entre enipi"éite1tos ~não çligo
que haja; nã_o_ posso ·afirmar que houve~ nós
tomamos algumas outras providências~ Nós auméiltàmos uin ·PoUCO o húffieró de loteS. Pa~S$a,
mos para 23. Uma v~ ~e vamps s~r obrigadOs,
para rhanter 6 Cfo'hOgta(na, a fazer urria f~hte
a··mais de seMç:os, ncis permitimos bàixar_ J,lrt')
pOucõ do orçamento base, ein vez de permitir
descontos de-10%, permitimos descontos_de: até
15%, já começ~do a e:ntrªr tiV._mã faixa e_ni ijue
~e ·po-deria ter problemas de aviltam_énto. Mãs julgamos que não lica j>or aí 6 aviltamento, _Tenho
rriUito medo do aviltamento porque passei por
uma ~eriência direta em Carajás. Na segunda
vez. -~não _s-e1 se-v. Ex' ouViu·a pnmi!ira parte
da_minha explanação sobre ·a rriinha experiência
aecrrajás - ' nós fiiemo~ ufna conéorrênda
livre e sem limites. Ela foi dirigida em· grande
parte·por·nôs-. Nesta concorrência nós tínhamos
uffiói'Çatnento muito bem feito, mas o orÇamento
era-_ãpenas nossd, não revelamos'o-cálculo que
fizemospara if concotrênefa. Aó abrirrl-Jos as prcr
postas', nós observamos que elas não- atendiam

c!OS ·nosio$intefe5SeS~

o~=preço~.--se-

·grupavam

tõdõs acima -qo nosso orça:m~nto, e niui~ ~cima.
Nós,_então anulamos essa--cc:mcoiTênda-, Chamamos uma segunda conc.oJJ'"ênéia, m~s _ãí ~ ~e_Ve
OSR.RUYBACEl.AR-Sev.s~pensouassím,
l<mdo, entrando nesse sistema que estamOs agora
eu retiro a expressão.
·
de preço base revelado. E âemos a instrução de
O SR. PAULO AUGOSTO~ÁCQÓA- Muito
cotar~ali ·para baixo. Agora, não fixamos urn
obrigado. CC:fnVidados que fomos, nos deram liDfa
patamar inferior nessa.. ~Onco~ncia. ~ouve um
ferrovia para construir e um prazo para- fazê-lo,
despencar de preços para níveis obViamente.ínnada mais do que isso
_
compatíveis com~ custos. C:ontra~rrtQS as _obras
assim rrié-smo--: Houve, por causa disso, -wnâ. .séiie
O SR. RUYBACELAR- Como_tamPém teriam
dado a hidrovia.
de problemas na cond~ção dos c_ontratQS, porque
O SR: PAULO AUGOSTO VWÁCQOA- Pode·
o_s, construtores Ç<?J:Ileç_ararn a _perder dinheiro de
riam ter-me dado a hidroVia,- mas-nãO é esse~ o
me.neii'_a evidente. E depois como se faz isso, renecaso_. Talv!!t a hidrovia_ não tivess~ sidQ., daQa à - _gocía, etc:-Êntão, é um métodO de se; fazer, não
Vale do Rio. Doce, porque não -tem urila eXpedando o limite inferior. Eu vivi essa experiência
riência de hidrovia a apresentar._
__ _
desse avlltamento. Não queremos avijtamen~
O SR. ROY BACEU\R - Eu pergunto a V.
pOrque Ilão faz obra._ Nínguém faz obras com
S• o seguinte. Tenho lido,.e escutaQ.Q que Qé)rticiprejuizo, mas não ·queremos que o Govetno Seja
parão da nova concorrênc:ia as meSmas _elnpieeXplorado. Então, fixamos o superior e o infeifor.
sas. com capital estipulado em 400 miihOes, quer inferfor porque achamos qUe-se bem force a situadizer, as 18, e a Valec: au:mentará ou colocará
ça9 Já para os níveis que_ não são ainda de aviltaM
em licitação mais 5 lotes, podend_p participar desmenta, no meu entend~r. nos dá_ uma rpargem
ses outros 5 lot~ ery1presas com capital m.e-nõr,
para nos compensarmos de um eventual aumenM
onde haveria, então, uma demoC::rãtização da lici- -to de custos, que estaria embutido no fato de
tação. Quer dizer, Vai ser uma briga de doido,
que, para manter aquele cronograma original code louco, onde mais de 200 eríij)resa!fVãó se
me~do a obra mais tarde_, nós teremos que
coligar para disputar 5 lotes. V. 5'~ ficha isSo ju~o. _ter três frentes de lançamento de trilhos, três frensério, certo?
.J~s e nã.c! dv.a~~- uma frente a mais, Jllais custos.
Então, nós resoly~os brigar pelo preço, manter
O SR. PAULO AUGUSTO VWÁCQIJA --Isso
o mesmo_ preço c:om o mesmo prazo. Por isso
não é _o que está s~ndo feito, O qUe aconteceu
ba_i}mnlos esse limite. Permitimos, também, desde

logo, a entrada de consórciqs. De. maneira que
um número maior de concorrentes pOssà-c:ompetir tõdos os~lotes.

a

O SR. R<N BACELAR - Para terminar. Acho
que_ o Presidente está me olhando por causa do
problema do tempo, não é, Sr. Presidente? Ain$.
faltam 5 minutos?
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -'- Não.

Já se passaram os dnco.
- - -0 SR. ROY BACELAR- Eu vou terminar fazendo só a última pergunta. Sr. Presidente.
tli-~ Pªufo AUgt.istõ \livácqUa~ se V. S• fixar o
preço da ferrovia,_,tomando por base um anteprojeto - o projeto- fínãl de en"9enharla nãó exíste,
_exis\e JJm_~!it~dci de viabilidades; f~efido Correlação com a Ferrovia CãfciJáS-ItaquÇQUe i1.0 fue"u
enten~er, parece muito aleatório, mUito temerário.

O SR. PAOLO AUGOSTO VIVÁCQOA-Alinha

geral é essa, mas Os detalhes são irrir)ortanies,
aí. Nós, para forçarmos a ferrovia e projetarffios
a:Terrovia, fomos buscar até acertar em, a1gumas
das pessoas-chaves qu.e fu:eram esse trabalho em
Carã.jás. O trábalho conceítua.f, o trabalho cere·
bral, engenheiros que estiveram no camix:), na
época, vendo tudo aqu1lo. Conhe_c::er<ml o chão
e depois viram as estimativas originais, c:omo elas
tinham se _comportado em relação àquilo que foi
cOhtruído em cima. Então, nós tivemos a felicidade de contar com pessoas que tinham feito
desde a primeira estimativa, atê a verificação do
que aconteceu. {~_ nC?S. deu ua:na grande vantagem. Nós pegamos os mesmos homenS e- eis
plisemos~no ericargo do projeto desde o início,
-.especialmente em relação às estimativas. Então,
isso agrega ao nosso projeto: uma .Qarga de infor~
mzrções, frescas e recentes, enormes, que foi o
que nós aplicamos aqui. Além disso, nós tr-abalhamos em dma de restituições aerofotogramétricas
feiUlsem escalas 1:10.000laçamoslinha de cima,
planta e perfil. Ein cima dessa planta e perfil,
calculamçs os volumes para chegar à nossa estimativa. Então, tiramos volumes do nosso próprio
terreno, o tefreno da FetioV.jà 'Norte ~ Sul. oepois, com isso· em mãos, compusemos os çustos
unltário_s: Nesta composiçãO, olhariros como a
.~região era, adaptamos as equações de custo à
região, calc:ulamos ~es custos para a região e
.comparamos coni os nossos de 4iáj4S._Os deta!!Jes s.ã_? muit_Q_ iJ_n.Qgrta_n~s. Nesta_ comparação
coin os rioSsàS g~_Cârajás, os noss-os Custó_s estão
uni ·pouco ri)ais baixos do que os de Carajás.
Isso ê wna inforfnac;ão acessível a V. Ex"s, -todas
essas que acab_ei de falar com esse grau de detalhes ou maior. Não são custos simplesmente chapados, copiados:
_- O SR. RUY BACELAR _- Não podem ser os
mesmos. Isso, infelizmente o Ministro José Reinaldo Tavares disse que não poderiam ser os
mesmos. Ele disse na televisão. para quem quisesse_ ouvir, que eram os rnesmps custos. Achei
impossível que fossem os mesmos. SãO custos
adaptados à Ferrovia Norte -Sul: ·2444 bilhões
de dólares. Eu lhe perguntO, eminente Presidente,
e o material rodante? Quanto custará e quem
vai bancar esse materiaf rodante? Quem vai explorar essa ferr_ovia,já que não exíst_eainda produção
Para que se__ CQnstrua uma ferrovia de~e quilate?
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O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA- Não
existe ainda, Sr. Senador. Poderá ser a alavanca

indutora da produção. Mas, ainda existe.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -

Essa

é a última pergunta.

Esse é o depoiinento que li para V. Sa. e gostaria
de ouvir algum depoimento sobre o que está aqui,
neste editoriaJ, da revista Portos e Navios, n~
333. A denúncia não é minha, estou lendo.
~ O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQuA- Posso
responder?

O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA- Sena-

OSR. PRESIDENTE (José Menezes) -Já ter-

dor, quanto à produção da região, não somos
pessoas, somos empresa que entende de ferrovias e tem um passado profiSSional atrás de si.

minou o prazo do ilustre Senador, já demos 10
minutos e agora temos para ouvir em seguida
o Dr. Stanley Fortes Baptista, Presidente do GEI-

Fomos olhar a Ferrovia, sob o ponto de vista

POT.

de ser ela viável ou não. A região que essa Ferrovia
atravessa é extremamente rica, vai desenvolver-se,
as taxas atuais de desenvolvimento da região são

muito altas. Ao olharmos isso, nos convencemos
de que vai ter carga para essa Ferrovia, se estivermos errados estaremos errando com absoluta
boa-fé. Aciedito que esse Brasil daqui desenvolva-se, porque tenho visto o que acontece em Ca-

rajás, ali em cima. Muito bem, então haverá carga,
haverá necessidade de material rodante em volumes crescentes com a carga. A medida que esses
volumes forem entrando, a frota vai-se expandindo para acompanhar, ao longo -da vida da ferrovia, esta expansão, o material rodante vfrá no

futuro.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Quem
vai bancar, quem vai explorar: O Governo?
O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA- O Governo não pretende explorar essa ferrovia. O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -

Peço

a V. EJc9 que sintetize a resposta.
O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA- O Go-

verno nos deu como um modelo de exploração
a divisão dessa empresa numa operadora fublr
que operará com capital próprio, essa ferrovia,
e bancará esses investimentos como empresa pri·
vada.
E õ" Governo, na certa, atravéS ae- dinheiro a
fundo perdido irá...
O SR. REU\TOR (Mansueto de Lavor) -Isso

é apenas uma posição. Mas, para concluir, Sr.
Presidente, gostaria de dizer_9 s_eguinte: a outorga
à Valec; de poderes excepcionais e ilimitados,
até para assinar contratos de textos ainda desconhecidos, em nome da União, atende sob medida
os interesses da Valec. Observando-se, entretanto, que a Valec tem a sua idoneidade severamente questionada, em relatório do Ministério dos
Transportes e Geipot, subscrito pelo ex-Ministro
Oora1dino Severo, em 1975. Onde se lê:

A propósito de sua atuação em Carajás,
que deixou de considerar importantes os in·
teresse.s nacionais, que subestimou altamen·
te os custos ferrovi(uios, .que o orçamento
da ferrovia passou de 326 milhões de dólares
em janeiro de 1973, para 1 bilhão e 84 mi·
lhões em maio de 1975; que o porto paraen·
se condenado pela VALEC era técnica e economicamente viável; que os custos foram orçados sem projeto fina] de engenharia e outras graves irregutaridades.
V"e--se assim que a VALE e a VALEC não
estão habituadas a agir de acordo com os
interesses nacionais, nem sequer setoriais,
mas apenas com aqueles que dizem respeito
aos seus negócios de empresa.

O SR. OLAVO PIRES- Pela ordem, Sr. Presi-

dente.

·

O SR. PRESIDENTE (José Menezes) -

Com

licença, temos aqui ainda 4 pessoas para serem
ouvidas. Temos o Dr. Stanley Fortes Baptista, te-·
mos o Dr. Francisco de Pau1a Cunha, temos o
jornalista Jânio de Freitas, da Folha de S. Paulo.
Então, s6 ouvimos até agora uma pessoa, vamos
ouvir mais uma e as duas outras ficarão para
depois.
O SR. ALEXANDRE: COSTA- Sr. Presidente.

são 13_ horas_ e 30 minutos, Sugiro a V. Ext qúe
suspenda a reunião por uma hora. Depois do
almoço teremos o tempo total, ate à noite, se
necessário.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Vejam
V. EJc!'l', temos um prazo cwto para cumprir as
determinações desta CPJ. É voz gera1 que não
cumpriremos esse prazo, então, estamos todos
empenhados em cumprir esta CPI e levá-la até
o final. Hoje s6 ouvimos uma pessoa, um depoente, se suspendermos agora vamos ficar com três
para a tarde. Chega à tarde não ouviremos três,
temos que ouvir, porque alguns vieram de fora.
Vou atender agora o pedido da Comissão, contra
o meu desejo, que era continuar e ouvir mais
um. Então, vou suspender a reunião, que recomeçará às 15 horas.
Concedo a palavra a V. Ex'

"-

a-s~ RELATOR (~nsueto de Lavor)- Eu
queria informar que, quanto ao jomaJista Jânio
de Freitas, em comunicação com o nosso gabinete, S. Sa. mandou informar que não recebeu
comunicação oficial, daí por que não pôde estar
aqui hoje, uma vez que não recebeu comunicaM
ção~ Agora, sobre as informações aqui prestadas
pelo Sr. Presidente da VALEC, eu pediria a permissão de V. Ex' para fazer ainda 3 perguntas, que
considero essenciais para as informações que
preciso. Permita-me, Sr. Presidente, entre 3 a 5
minutos.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) agora não.

Não,

O SR. IRAM SAAAIVA ·- Questão de ordem,
Sr. Presidente. Acho que uma vez que o Relator
tem necessidade de esclarecer e o depoente se
encontra ainda na Comissão, acho que o único
equívoco que cometemos foi oolocar4 depoentes
para o mesmo· dia. Esse é um erro inominável
que a experiência agora nos mostra que não podemos cometer. Acho que o Relator não deve
ficar sem as soluções, sob pena de termos de
convocar novamente·o Dr. Vivacqua. Preferível
seria que a ComiSsão ouvisse as três indagações,
logicamente as respostas, e nos reunissimos para
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decidir o melhor andamento já que prazo temos
para isto.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) --Senador, é que o n9bre Relator já teve o tempo suficiente enecr!sSárfà pará fazer todas as indagações
que quis, e s_e fórmos abrir exceções para cada
um que peça agora a palavra, não vamos terminar.
Vou conceder excepcionalmente a V. Ex~ como
Relator, para que não se diga que se está querendo Impedir qualquer informação. V. f:x1' tem
a palavra, faça as perguntas sucintas, o Dr, Vivacqua responderá agora às perguntas ou ele se
comprometerá a nos mandar a resposta. Con*
cedo a palavra a V. Ex'

O SR.. RELATOR (Mansueto de Lavor1 _-_Sr.
Presidente, quero louvar o esforço que V. Ex' está
faz.endo para que esta ComiSsão curilpra os seus
objetívos; esse- é o interesse de todos nós.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- V. EX'

tem a pa1avra para fazer as perguntas. Faça-as.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Vou
fazê-las. Quero esclarecer que esse prazo--é em
funçãO dos objetivos e do interesse da sociedade,
mas o prazo não foi feito para Comissão como
um instrumento absoluto. Temos que- nos aprofundar no assunto. Acho, conforme corroborou
aqui o companheiro Iram Sar{liva, que é fundamental pedir ainda alguns esclarecimentos finais.
E Oeste sentido, eu queria apenas informar a V.
Ex' que! PeçO~ diante dos depoimentos que foram
feitos aqui e colocações dos nobres senadores,
que sejam convocadas as pessoas que relacionei
depois, entre elas, o Professor Aédo dos Santos
Cunha; o ex-Ministro dos Transportes, Cloraldino
Severo; o Sr. Murilo Mendes, da Construtora Mendes Júnior, o Sr. Sebastião Camargo, da Construtora Camargo Corréa; o- Sr: Norberto Odebrecht. da Norberto Odebrecht Construtora; o Sr.
Eduardo Andrade, da Andrade Gutierrez; e o Sr.
Cecílio Rego de Almeida, da Construtora CR AI·
meida.
Peço, então, apenàs,_ com a brevidade possível,
esdareclmento ao Sr. Presidente ·da Valec sobre
trêS questões que-não foram eSclarecidas aqui.
O Diário Oficial de hoje, Sr. Presidente, publica quatro editais acerca da Ferrovia Norte-sul,
para quatro lotes. Esses quatro editais são publicados por engano ou porque a Valec não tomou
ero consideração a suspensão dos trabalhos da
Norte-Sul feita pelo Presidente _da Repúbica?

a

O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA -

Nós

não tivemos, como eu dizia a V. Ex', tempo para
ir ao Ministro, porque saímos na sexta~feira para
cá, para esta CPI. Então, nós ainda vamos conversar sobre que passoS tomar; no dia de hoje,
com ele.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Então,

deve ter sido uma publicação, em vista dos trâmites normais. Quer dizer que isso aqui não vale?
~_segundo lugar, o Porto de Itaqui _é o porto
conjugado com a Ferrovia CaráíáS, qtié,- por Sua
vez, vaiMse interligar com a Ferrovia Norte~Sul.
Esse porto terá capacidade para o escoamento
de toda a produção, ou precisa construir outro
porto?
O SR. PAULO AUGUSTOVIVÁCQUA- Não.

d Porto de Itaqui tem -capacidade de expansão
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muito ampla.
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A rnedldi:l que for aumentando a

O SR. ALEXANDRE COSTA--' Então, V. Ex•,

carga que o demande, ele será, aos poucos, ex~
pandido para acomodá-la. Ele é um _porto expà.n-

deveria ter começado assi_m.

sível.

titulo de ilustração, citando o Cógido Penal. Eu
queria, então, perguntar, para obedecer o nosso
Presideilte, que está muito preocupado com o
nosso louvor, acerca dos nossos prazos, qual é
a opinião do Presidente da Valec, sobre esse problema. Por que, realmente, do Geipot ~ que nós
vamos ouvir daqui a pouco - diz que houve irregularidade, houve omissão quanto à forma, quanto ao conteúdo, o que for, mas houve omissão
conf~.ssada, nãQ, declarada_ oficialmente pelo reiatório do Geipot Então, é claro que a Valec que
é a acusada, tem que responder. Estou dando
uma oportunidade ao Presidente da Valec para,
diante desta Comissão, defender-se.

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Então,

para atender ao escoamento_. principaJmente de
exportação de grãos, seria preciso construir prati-

camente outro porto ao lado do atual porto, que

é para exportação de minérios?
O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA -

Não

é bem assim, porque, lá, Senador, existe um porto
de minérios e existe um porto de cargas geral
da Portobrás, que lida com outras cargas. Este
porto tem lá o seu plano piloto, o seu projeto
de expansão. Não é construir um novo porto, é
expandir as insta1ações existentes.

O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor}- V.
s~ já tem os custos desse projeto de expansão?
O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA- Não.

Porque não é da nossa competência.
O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor) - A
última pergunta é sobre o problema da anulaçao
da concorrência. O relatório do CorOnel Stanley,
Presidente do GEIPOT, que nós vamos Ouvir daqui a pouco, mas já um relatório ofiCial, publicado,
conclui taxativamente:

"Ocorreram omissãq e irregularidades
quanto,à forma do _proc:esso ilícito."_

Ora, isso perante o Código Penal, Sr. Presidente,
no art. 335,
"Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública, promovida pela administração
federal, estadual ou municipal ou por entidade paraestatal, afastar ou procurar afastar
concorrente ou licitante por melo de violência
grave etc. é um_ilíd~ penal previsto"- inclusive é uma resposta que estou dando também ao Senador Alexandre Costa - "com
pena de detenção de sei~ meses a dois anos".
O SR. ALEXANDRE CQSTA -V. Exo me per-

mitia um aparte. Nós não somos tribunal nem
juízado, nem delegacia de polfcia. V. ~está inteiramente equivocado. V. Ex' não vai condenar ninguém e ninguém se subordina à condenação de
V.Exo
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Nem

eu ~tou decretando, porque não sou juiz. Estou,
c6mo Relator, fazendo uma pergunta que compete ao Presidente. Diante de uma pergunta do
Senador Ruy Bacelar, ele declarou que respondia
pela probidade, pela lisura e pela llcltude da concorrência anulada. Então, eu tinha o direito_ de
perguntar, como essa afumação prevalece, diante
da conclusão oficial feita em um relatório, por
uma ComissãO de Inquérito Administrativa pelo
Presidente do Geipot, que concluiu que ocorreu
omissão e irregularidade quanto à forma de processo. Apenas a titulo de ilustração e respondendo
uma questão levantada por V. Ex", que perguntou
onde há ilicitude no caso, eu digo "Sim, houve
ilícito penal", mas não sou eu que vou aplicar,
Ex' Nós temos a .obrigação, como V. Ex', pela
experiência, sabe muito bem, de enviar à Justiça,
depois. Então, eu estou apenas, a titulo de ilustração, ...

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -

A

O SR. ALEXANDRE COSTA- Leve em consi-

deração que a Valec é uin patrimônio dõ Geipot
É problema de filho com pai.
O SR. PRESIDENTE (JÓão Menezes) -

Dr.

Vwacqua; V. Sa. para dar uma resposta sucinta,
por favor.
O SR. PAULO AUGUSTOVIVÁCQUA-0 rela-

tório em causa fala em omissão e irregularidades
no processo formal. Assim foi interpretado pelo
Presidente...
O SR. RELATOR (Manusueto de Lavor)- Mas

esse processo formal é da essência da concorrência_._ O piOcesso é- obrigatório, inclusive é exigência da Lei n9 2.300.
O SR. PAULO AUGUSTO VIVÁCQUA- O relatório -do Geipat <3;firma que houve omissã-o- e
irfegUlaridades quanto à forma do processo. Dentro desse Relatório também concluí que esta
omissão e irregularidades quanta à forma não
causou prejuízos ao proceSso licitat6rlo, à Valec.
aos licitantes ou ao Governo. É do corpo do relatórió- eSsa iúirmativa. De maneira que, se por wn
lado apontou o fato, por outro lado também concluiu pela sua relati.vidade, afirmando que dele
não decorreu perigO, risc:ó~ qtiaJquer prejuízo, no
caso, para o nosso pro-cesso. O telatódo em causa
não aponta ilíCitos penais. Reafirmo a V. EX que
o prinCipal, na condução de uma concorrência,
é o backgrounde, a tradição, o currículo dos
que a conduzem. Porque, sem uma boa tradição,
não há lei, nãõ há processo que acabe bem.
O SR. OLAVO PIRES-~ Sr. Presidente, quero
a oportunidade de fazer uffia pergunta. Ela rião
~ pOlê-mTca, é esclarecedora. Não me permito sair
desta reunião sem que ela seja formulada.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -V. EX'

tem a palavra.

·o-sR. OLAVO PIRES -_Se eu nãq entendi
·mai, pelo que v. s• esclareceu, deveremos ter,
já-que aquela mínha proposta da Ferrovía a ser
construída, através dos batalhões ferrovjárias, não
foi muita bem recebida por V. S•, nós teríamos
uma nova licitação, em que seriam obedecido§:
dois parâmetros: um parâmetro para os 18 fotes,
em que partciparfam, vamos assim d~r. as grandes construtoras;_ e um outro parâmetro para os
5 lotes, em que participariam as construtoras de
menor porte. Pergunto a V. S! se já não é wna
prática previamente condenada, se não é 1,1ma
prática dúbia e por que não elaborarmos wna
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licitação que permita uma igualdade na particip_a:ção. -_ -_
"
_
~
O SR. PAULO AUGuSTO VIVÁCQUA.__ Inicial-.

mente, a·sua sUgestão, quanto aos batalhões ferroviários, não foi mal recebida, está: anotada aqul
Vou ievá-la ao Ministro dos Transportes. Essa concorrência próxima permite consórcios de firmas.
OSR_PRESJDENTE(JoãoMeJ1ezes)-APresidência vai suspender os trabalhos da presente
reunião, convocando os membros desta CPI para
às 15~00 h continuarmos os debates.
Está suspensa a reunião.
(Suspende--se a reunião às 13 horas_~ 51 mínu·
tos.)

O SR. PReS[I)ENTE (João Menezes) -Vamos
dar. continuação à reunião iniciada -peta ffialmã.
Em seguimento, vamos--ouvir o Engenheiro Dr.
Stanley _Fortes Ba~sta, Presidente do Geipot, a
que convido para sentar-se à mesa.
De acordo com as normas dos nossos trabalhos, o Sr. Depoente poderá se -faZer acoin~nhar
de seus assessores, que se sentarão a sua retaguarda, não podendo depor. Se tiyere_m _aifiuirla
informação, o farão a V. EX', qUe-arr-etame~te informará à casa.
~eço a V. Ex• que preSte o ·seguinte juramento,
repetindo --co~i~o:
·~uro, cpri'lo d~er de_ consciência, dizer
tod!H.\ ~_rçlade, nada Omitindo ·do· que_ seja
do rOeu conh_ecimento, s_c;>bte quaisqu_er fqtqs
relacionados com_ a inve~tigação, a cargo
desta Comig;$ãQ ParlaJD,entar_ de Inquérito,
destinada a apurar irregularidades na_ concorrência para implantação da Ferrovia NorteSul, e analisar todos os aspectos da viabilidade sócio-ec_onômic:a daquela ferrovia".

Para que v:Ex~tome c-onhecimento dos termos
do reqUerimento que criou esta com~o•.tr~ta~
se do seguinte:
"Resolução.: constitui C:offiissão de inCjUérito, nos termos <;lo art. 170, alínea "a" do
RegimentO In-t"emo.
E constituída no Senad_o F~deral umã comissão de inquérito, composta de nove
membros, para o fim de, no prazo de 60
dias, apurar as irregularidades divulgadas na
jornal Folha de S. Pau1o, na cone,orrência
para a implantação da Ferrovi~ Norte-Sul,
e analisar todas os aspectos da viabilidade
sócio_-e_conômica d_a<nJela ferrOvia~··
De acordo com as normas que estamos adotando nesta Comissão, V. S 9 terá 40 minutos para
fazer a sua exposfção, se achar que é suficiente;
poderá ser menos ou mais desse tempo. Durante
a exposição, V. Ex' poderá aceitar ou não apartes.
Dirá se prefere fazer uma exposição <::orrida e deixar os apartes para depois ou se prefere ser aparteado durante o seu_depoimento.
O SR, STANLEY FORTES BAPTISTA- Pref•o

fazer a exposição conida.

·

Li SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Tem
v. s~ a palavra.
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA--Sr. Presidente, se~adOI--.JOão_~ene:l~_§, Sr. Relator, SeJ!ador Mansueto de lavor, Srs. Seo_aaor~s-çlue integram esta Comissão.
-
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Inicialmente, faço uma colocação como Presidente do Geipot. Nessa condição, abordarei o aspecto ligado à viabilidade da Ferrovia Norte-Sul
Ertr segando lugar, de maneira mais breve, eu

lhes farei uma colocação como presidente de
uma comissão de sindicãncia, nomeado pelo Ministro dos Transportes.
A FERROVIA NORTE-suL NO CONTEXTO DO
CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS
Os estudos visando a concepção de um progra-

ma nacionaJ de corredores estratégicos foram iniciados pelo Geipot, em abril de 1986, por determinação do Ministério dos

Tl:'~hsportes.

O objetívo

do Programa é o de defmír os investimentos plurianuais do setor, em áreas de novas fronteiras,
consoante as diretrizes da política nacional de de-

senvolvimento.
O termo Corredor Estratégico, na conceltuação
dada pelo Ministério dos Transportes, refere-se

ao conjunto de facilidades e meios de locomoção
que, ao longo de determinados eixos de penetração, serão implantados em apoio à ampliação
da fronteira e<::onômica do País. lnduem-se mais
precisamente nesta conceituação os meios de
transporte (tanto de escoamento quanto de captação/distnbulção), a rede de armazenagem e as
facilidade_s de transbordo, de uma modalidade
para outra, tudo dentro de uma visão de multimodalidade, ou seja, de transporte combinado, desde
a origem até o destino fmal do es·coamento.
Foram definidos, neste sentido, à época, cinco
corredores estratégicos, cujos estágios de consolidação variam desde espaços de ocupação ainda
rarefeitos até regiões em que já se observam atividades económicas de razoável expressividade.
Esses Corredores, são, conforme consta na
transparência:
a) Fronteira Noroeste, tendo por vertentes
principais de_ escoamento os rlos Madaira e Paraguaia e a rodovia BR-364 (Porto Velho-Vil_henaCáceres-Cuiabá);
b) O Corredor Cuiabá-Santarém, ao longo da
BR-1 '63, cõns1derada seu principal eixo de escoamento, dirigido a Santarém, na Bacia Amazónica
e Cuiabá, no entroncamento com a BR-364;
c) O Corredor do Cerrado, estruturado sobre
a malha ferroviária da SR-2 (RFFSA), sediada em
Belo Horizonte, correspondendo ao eixo, VitóriaMinas Gerais, tendo por vertentes de_escoamento
os complexos portuários de Tubarão, Sepetiba
e Santos, ou ainda, os centros consumidores/produtores do Sudeste;
d) O Corredor do São Franc_i_sco, estruturado
sobre o seu trecho médio, entre Pirapora e Petrolina/Juazeiro, a ser elevado, futuramente, à c_ondi·
ção de hidrovia, tendo por vertentes principais
de escoamento os sistemas ferroviário e rodoviário regionais do Nordeste e Sudeste; e
e) O Corredor Araguaiâ-Tocantins definido
ao longo destes cursos tendo, ainda, por diretriz
o eixo da Rodovia Belém-BrasíJia.
Uma vez identificados e devidamente delimitados em suas respectivas áreas de influência,
foi iniciado o estudo de possíveis formas de operacionalização desses corredores, começando-se
pelo Araguaia/Tocantins e pelo São Francisco,
que já dispunham de informações fomeddas por
pesquisas de desenvolvimento regional, recentemente conduzidas por diversas entidades como
o Prodiat, a Sudene e o próprio Geipot

No caso do Araguaiaffocantins," os trabalhos

foram conduzidos de _forma preliminar com base
nessas informações, então disponíveis, julgadas,
entretanto, suficientes para que, a este nível, fosse
feita uma análise da demanda do corredor e dos
investimentos e beneficias associados a cada uma
das alternativas consideradas.
O trabalho procurou ser amplo no sentido de
abranger as formas mais usuais de transporte,
com posslbilidades de aplicação ao -corredor AraM
guaia/Tocantins.- Na avaliação foi utilizada uma
metodologia simplificada em face do caráter ainM
da preliminar da aná1ise que se punha em prática.
Toma-se importante observar, para o entendi~
menta do que vem a seguir, que a primeira alternativa examinada corresponde à decisão de "nada
faz_er", ou seja, de manter a oferta de transporte
da área, na forma em que, hoje, se encontra. Esta
é uma prática usual em análise de projetas, fazendo-se com que cada um dos esquemas avaliados
tenha seus investimentos e conseqUentes benefícios cotejados com a opção de "nada fazer".
A demanda básica de transporte na área do
Correaor Araguaia/Tocantins foi estimada segundo dois posslveis cenários de ocupação:
a) Um primefro cenário, em que a ocupação
seria feita na forma espontânea em que vem ocorrendo, extrapolando-se as tendências passadas
e considerando-se o impacto de projetas já em
desenvolvimento_na região; acoplando .este cenário as-àlterfiãtiVãS de operacionalização temos os
resu1tados indicados na Figura 13; - -b) Uma segunda hip6tese em que a demanda
futura fo~ estimada a partir da implantação de
grandes projetas de desenvolvimento, utilizandose toda a disponibilidade das terras, com aptidão
agr'fcola, ao nível das produtividades médias regionais, bem como computando os insumos (fertilizantes, corretivos, combustíveis etc.), requeridos pelo processo produtivo a ser implementado
na área; este segundo cenário leva aos resultados
indicados na Figura 14.
Veremos, a seguir, que foram feitas 9 alternativas de operacionalização no ·corredor. Em todas
elas, a rodovia está sempre presente. Num único
caso, batizado de alternativa "A", ela se encontra
isoladamente. Nos demais casos, a rodovia, ora
se agrega à ferrovia, ora à hidrovia, ora a uma
e outra, varíarido a intensidade para mais ou para
menos, em cada uma das alternativas. Das 9,
8 têm sustentação na ferrovia ou na hidrovia ou
em ambas. No Çenário 1, que não chega a grande
volume de cargas, nós vamos ver que a rodovia
leva nítidas vantagens sobre as demais alternativas. Já no Cenário 2, a rodovia perde para a
hidrovia e a ferrovia, como veremos. E, agora,
para termos uma idéia dessas alternativas, eu peço_perril.issão para projetar as transparências que,
rapidamente, dão Uma idéia sobre cada uma de-

las.
Partindo do Cenário· 1, este cenário que aqui
está, eu relembro que é um cenário onde se partiu
do pressuposto de um crescimento vegetativo da
produção, sem nada de mais ser feito no corredor
Araguaia-Tocantins. E peço, dispensando toda a
nur!l~r()logia de_ todoS esses qUã:dros, que noS
atenhamos Já na últlmã- cÕluna, ali, colorida, qUe
serve de_índice dassificatório das diferentes alternativas, desde a melhor até a pior. A primeira
delas, colocada aqui nesta outra transparência,
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é a alternativa onde se faz a solução puramente
rodoviária, onde aproveita-se a malha rodoviária
existente e se_ reforça a malha com alguns trechos,
conforme aqui está indicando, ela avalia a melhor
resposta.
_
Na seguinte, trabalha~se em dma de um trecho
hidroviário, entre ConceiçãQ do Araguaia e Aruanã, e combin<)-se esse tr.echo melhorado da hidravia com a malha rodoviária existente, ela dariaa segunda resposta.
Na terceira, o trecho ferroviário entre Anápolis
e Gurup!. Esse trecho, ao sul, conectava-se com
a malha ferroviária da RFFSA e ao norte com
a rodovia e, mais ao norte, a combinação"da rodovia com a ferrovia.
Na seguinte, a combinação, agora, do trecho
Aruanã~Conceiçáo do AragUaia da hidrovia, com
o trecho ferroviário de Conceição· do Naguaia
até Marabá. A partlt dãf, ã: c·onlbinação ferroviária
e rodoviária e, ao sul, rodoviária.
Na seguinte, o trecho, novamente, Conceição
do Araguaia-Aruanã, agora combinado com o trecho ferroviário de Aruanã até Anápolis. A posição
ao norte sem modifica_ç_ã_p, conforme a anterior
à anterior.
Nesta seguinte, uma solução onde se cole<:a
dpis treçhos ferroviários - J3rasília a Gi..ul..ipi e
de Araguarina a Açailândia. Combinando, aqui,
com a Ferrovia dos Carajás, com_ a rodovia e,
ao sul, com a malha da RFFSA; a alternativa ''B",
a FerroVia Norte-sul, entre Açailândia e Anápolis.
A alternativa "D", a alternatiVa hJdroviária desde
Barcarena até Aruanã, complementada com um
pequeno trecho ferroviário entre Aruanã_e Anápolis. Aqui, indicada a barragem de Santa Isabel
e sua eclusa e a eclusa da barragem de Tucuruí.
E a_ penúltima alternativa - a "Ci" - ainda Aruanã. indo até Marabá,_ çom a b-arragem de Santa
Isabel, e a alternativa 'T' que não está aí.
Então, vejam bem: este Cenário 1 leva a esta
seqüência de alternativas que n6s acabamos de
colocar. Agora, eu lembro o Cenário 2 onde se
partiu do pressuposto do aumento da_ produtividade agrfcola da região, em que esta colocação
que ai está coloc_ada sofreria uma inversão. Então,
no Cenário 2, a nova ordem seria aquela que
está indicada, e me permitam, mais uma vez, repetir as projeções que são das mesmas alternativas
apenas em·ordem diferente.
A prúneira, passaria a ser a "F", já identificada.
A segunda passaria a ser "H", também já identificada A terceira passaria a "C", também já identificada A seguinte seria a '1", ar identificada. A outra,
a "E", também já identificada na anterior. A ahernativa "B", a Ferrovia Norte-Sul. A alternativa "A'',
a rodoviária. Verifiquem que a rodoviária, agora,
já passou quase que para o fim do elenco, a hidraviária próxlma da rodoviária e. da ferroviária, e
a parcial, rodoviária, sem chegar até Barcarena.
Eu sei, meus Srs., que esta colocação rápida
de transparêridãs, evidentemente, não permitiu
um melhor esclarecimento. A idéia foi apenas lhes
mostrar que trabalhamos sobre todas essas hipóteses. E agora, sim, gostaria de ressaltar que; de
todas essas hipóteses, apenas três delas- a rOdovlárla, a ferroviária, ou seja, a Norte-sul - e a
hidroviária, desde B-afcareriã até Aru_anã, cOmbinado com o trecho ferrovi_ário até Anápolis, são
as únicas que atendem ao transporte, ao longo
de todo o eixo Norte-Sul, assegurando o tráfego.
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de passagem. Todas as _outra$ 6 são alternativas

parciais que atendem apenas a parte da região
e não a região como um todo. ~_epito: a ligação
Norte-sul, através do Centro-Oeste_ e -perrn_iti~do
o tráfego de passagem, ao longo de toda a sua
extensão.
Acamas em cima de três alternativas, Ji;:rilbrando que, à medida em que a carga cresce, a rodovia

tende para a exaustão, e a partir

4e um certo

momento, essa alternativa foi escoimaQa, e ficamos, então, com duas alternativas. EU Vou pedir
para projetar, novamente, as transparências: a alternativa ferroviária e a alternativa hidroviária, que

eu batizei, agora, pela seqüênda, de JK, apenãs
o JK foi

umc:~.

pura coincidência, não tem nenhu-

neffdos, foi levada a uma posição nitidamente
duas outras, Brasília
desfavorável em .relação
e -Anápolis. Note-se que o presente eStudo foi
Coridicionado t;lmbém pelo quadro restritivo que
atravessa -o Pais quanto à capacidade de investimentos. Optou-se, asS!im, por examinar cada alternativa de traçado, em diferentes etapas de implantação, de forma a melhor avaliar a viabiltdade
dos investimentos e graduar o ritmo de sua aplicaÇão. As etapas para implantação de cada alternativa -estão indicadas nesta transparência. No caso
de Anãjjolis-Açailâodia, o primeiro trecho a implantar seria Anápolis-Gurupi; o segundo Aç:ailândia--Araguaína e, por último, o trecho total
da Ferrovia Norte-8ul.

as·

ma segunda intenção. Por favor, projete.
Raciocínio semelhante pode ser feito para a
Eritáo, aí estão estas duas alternativas. Esta.s
segunda e para a terc:eira alternativas. Na metodosão, realmente, as alternativas sobre as quais nós logia de avaliação utilizada partiu-se da considedeveremos discutir o p~oblema, porque são elas _ração de uma demanda básica de transporte a
que atendem ao objetivo da interligação e de asse- que se seguiu uma análise de investimentos, bem
gurar o fluxo de passagem.
como de custos e tarifas a serem praticadas na
nova Ferrovia para fim de c:omparação com a
Estas duas alternativas merecem, realmente,
opção rodoviária. Veja bem que se restringe ao
uma atenção diferenciada, e elas assim çonsjdeproblema da comparação com a rodovia. Procuradas, e estou deixando demorar um pouco para
rou-se dessa forma estimar o retomo para o capique fique mais registrado em cad.;l uma, as duas
tal a ser investido e, em conseqüênda, o grau
alternativas. E se nós levannos para o quadro
de atrativídade do empreendimento para o invesdo Cenário 2, nós vamos encontt:_ar os seguintes
tidor privado. É importante ressaltar que, nessa
fnd.ices: aquela tem o índice de 6.0, e essa tem
segunda fase dos trabalhos, não mais estávamos
o 'índice de _!).7._Se levarmos em conta o _nível
lidando com beneficio-custp, _enfocan_d_o _investide trabalho feito pelo <.iEIPOT ein cima de estimamento Público, e sim rentabilidade fmanceir;i e
tivas, onde não é demais admitir-se erros de até
até oride isso seria ~trativo para o setor privado,
20%, eu diria que, tecnicamente, -as- duas-ãJtemaassim:
tivas se equivalem. Sobre essa.s alternativas, assim
Primeiro, a demanda básica foi estimada a partir
equivalentes foi feita uma opção política e a partir
do patamar da produção agrícola fixada para o
daí saiu o GEIPOT e entrou uma determinação
final do triénio pelo atual Plano de Metas, acompaa ser cumprida. Vem a segunda colocação do
·nru,_ndo, ~partir daí, os níveis máximos de produproblema, que faremos a partir deste momento.
ção permitidos pela disponibilidade de solos e
Passou-se a analisar a ~gação ferroviária NorteSul, c_omo segmento de continW9ade entre a ~ -insumos, mantido, porém, o atual modelo de oçypação da área.
trada de Ferro de Carajás e Aç:ailândia e a malha
Segundo: o tráfego de passagem, aquele que
ferroviária da Centro-Oeste (Anápolis e BraSllia).
hoje percorre a Belém-Brasília, foi c_onsldera._à_o
Mais precisamente, foram estudados três traçados
no que diz respeito à sua parcela locável à Ferroa partir de Açailândia, tendia o primeiro para Brasívia, ou seja, aquele passível de ser unítizado, tirado
lia, o segundo para Anápolis e o terceiro para
Pirapora. Agora já estamos trabalhando na ligação _do caminhão e colocado no trem.
Terceiro: os investimentos tiveram sua quantififerroviária Norte-_Sul. O GElPOT considerou essas
cação feita com baSe em traçados prelimin~res,
três alternativas que aí' estão. Na esco!lw desses
três traçados foram considerados aspectos de to- lançados em carta de 1 por 1 milhão e 1 por
100 mil e em_ cuSto médio de implantação estiM
pografia, hidrografia e, particularmente, a presenmados.
ça dos reservatórios a serem criados pelo aprovei- Quarto: a_ remun~rãÇãO média do capital para
tamento hidroelétrico programado para a área.
fim de anâlise foi fJXa_do e.m 8% como l'!linimo
Igualmente importante foi o mapeamento de aptiatrativo para o setor privado, taxa essa que o GEJdão de solos e a kx::alizaç_~o de áreas indígenas,
POT incorporou à sua análise. Admitiu-se ser essa
como pode ser vi_sualizado nesta transparên<:ia.
taxa suportável pela iniciativa privada, por tratar-se
No e aso, quando se considerou aqueles três traçade investimentos a serem, de certa fõrma, incentidos, a que me referi há pouco, indo a Anápolis,
vados por mecanismos específicos do Governo.
a Brasília e a Pirapora, considerou-se também
Quinto e último: os demais parâmetros utilizatodos ess_es lagos que aí estão, lagos que, no
dos na avaliação foram obtidos nas práticas rod.ofuturo, serão criados pela necesslda_cte de aproveivi~rias e ferroviárias da experiência nacionaL
tamento de energia; considerou-se as reservas
indígenas que estão representadas em amarelo . . CànC:1USiVárnenté, os· estudos levaram aos seguintes resultados: novamente peço-lhes a fineza
e as terras agricultáveis que estão coloridas em
de se absterem da numerologia e atentarem para
verde. Em c::irna de tudo _isso foram feitas essas
três hipóteses e os traçados situados mais próxi- -a última coluna da transparência ali colorida.
Os trechos mais ao sul da ferrovia, Anápolismos do eixo da rodovia Belém-8rasllia foram
GiJrupi, ou na alternativa II, Brasília-:-.aurup~ apreos que melhor se <Uustaram a essas cOridíc::io·
sentam perspectivas de retomo econõmico, sennantes e, por isso concentraram a atenção dos
do, coriseqüêtltemente, passíveis de interesse panossos estudos. Os próprios resultad_os da avaliação confrrmaram, posteriormente, o acerto da de- -rei Osetor privado. Ficaram apenas 10,07% abaixo
dos requisitos mínimos da demanda exigida pelo
cisão, uma vez que a alternativa Pirapora, por exiseta r privado; segundo: o trecho Açailândia--Ara·
gir maiores investimentos e produzir menores be-
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guaína, comum a ambas as alternativas mostrou
que para a sua viabilizaçáo necessitaria acréscimos da ordem de 126% em sua demanda básica,
isto é, na demanda que ora se estim:a com base
nos atuais modelos de ocupação vigentes. Se nada fosse feito, essa demanda, p~ra viabilizar esse
trecho, careceria de crescer 126%; terceiro: finalmente quando considerada a FerroVia Norte-8ul
como um todo, quer na alternativa I, quer na alternativa II exiglria para a sua viabilização acrésc:inio
de 6Q%_._numa hipótese, e 56%- na OUt:ra,_na: dem~da projetada - repito mais uma vez..:.... coin
dados atuais do modelo de ocupação na área.
Optou-se por considerar a relação demanda
de viabilização, demanda-básica, penúltima coluna derilanda de viabilização terceira coluna: demanda básLca; demanda que seria _obtida com
a atual condição de exploração da área; demanda
de Viabilização, necessária- para tomar a Ferrovia
exeqüível e atrativa.

O SR. RCN BACELAR -Isso na atual col'\iuntura?
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA -Na
época em que foi feito, sim. Não sei se ficou
claro, se atendeu à sua pergunta.
A demanda básica é a aquela que obtivemos
levando em Consideração o desenvolvimento da
produção como vem sendo trabalhada a região
hoje; hoje é outubro do ano passado. A demanda
·de viabilização seria a carga necessária a existir
na região, para que se justificasse a implantação
da Ferrovia.

O SR. PRESIOENTE (João Mo_n~,.,.)- O depoente pediu para fazer a exposição Sem interrupção. Peço a V. EX que aguarde S. S• terminar
para depois formular as perguntas.
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA -Optou-se por considerar a relação demanda de viabilização demanda básica, como indicativa das posições comparativas entre o investimento. Essa
relação expressa o quanto deveria ser multiplicada
a demanda básica, factível de ser obtida nas condições atuais de ocupação da área, como disse,
para alcançar-se níveis que tomassem ·a projeto
atraente para o investidor privado.

Corno se depreende do conteúdo dos quadros
contidos nesta transparência as alternativas Anápolis-Aç:ailândia e Brasília-Açailândia, apresentaram-se praticamente iguais, com uma ligeira
predominância desta óltima, em face _dOs melhores resultados oferecidos pelo primeiro trecho
Brasília-Gurupi. A alternativa Pirapora foi desprezada. Esses resultados fortaleceram a idêía de
que se desse ao projeto um tratamento gradual
quanto à sua implantação, permitindo-se, desta
forma, ao longo do processo de implantação e
operação da cada trecho, avaliar os impactos decorrentes dos investimentos marginais.
ComO ficou com'prova;dO na aValiação premilinar da Ferrovia Norte!$u1 à simples manutenção
das atuais tendêndas do crescimento económico
em s_uª-6rea de influência, dificilmente permitiria
viabilizar a particip.3ção privada no processo da
ferrovia como ur:n tóçlo, já que somente o trecho
Si.JI, como ouvimos há pouco, oferecia-se vanta·
joso. Foram, então simuladas algumas precon·
dlções para que se alcançassem novos requisitos
de dem~nda. A primeira preoondição foi elevar
a produtividade agrfcola, e isto poderia ser assegu-..

1878 ·Quinta-feira I O

rado pela introdução de melhores técnicas e_ àe
insumos na agricu1tura, pela implantação de uma
adequada estrutura fund@ria e, acima de tudo,
por um efetivo cumprimento das metas do programa nacional de irrigação fvcadas para aquela

ár_ea. Tal elevação de produtividad.e, pelo menos,
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, O sR. PRESIDENTE (João Menez~s)- Quan-do ten:nina.:em Q$ 40 minutos de v. S' se v. s•
quiser mais alguns minutos, pode pedir que os
darei.
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Pois

não. Ogrigado.
Em ·_SiiJ{e~e. ·à guisa de conclusão: primêiro,
de ações a serem con.d.uzidas nÇJ âmbito do próno período abril/julho d..e_1986, ~ferrovia foi analiprio Ministério dos Transportes. Essas ações sesada pelo GEIPOT quanto aos seus méritos, frente
riam destinadas a favorecer o transporte unitizado
às demais altern~tivas de operacionalização do
para a implantação de melhores práticas de maCorredor Araguaia.rfocantins. Seus custos de in·
nuseío e de .facilidade d~ transbordo que encora- _ye.s_tjmento foram estimados a partir de um traçajasse a transferência de cargas entre modaJ_idade_s
do muito preliminar em carta de um por um midistintas. Igualmente importante neste sentido selhão, alcançando o equivalente a 1.4 bilhão de
ria melhorar as conçl.içQe~ _çie n.:wegabilidade do
dólares.~ A este nível de investimento a ferrovia
tre_cho hidroviárlo entre Imperatriz até Barcarena
não se mostrou viável em termos de investimento
e a ampliação da capacidade de transporte nos
público analisado atrav~s da relação beneficio/
segmentos ferroviários da malha da .RFFSA no
custo. Segundo, depois, em agosto e setembro
Centro..Oeste.
·
_______ ~~ __ _
do mesmo·ano,- a ferrovia foi examinada em seus
Em suma, estimava-se que, nesta nova concep- -- mêritos absolutos. n<;'lqui!O em que pudesse inteção, a FerrOvia Norte/Sul seria urna verdadeira
n:.s~r ao investid~r privado, examinado neste
extensão da malha ferroviária do Sudeste que,
contexto e utilizando-se a anáJise financeira em
assim, ficaria conectada ao sistema hidroviário
fluxO de caixa descontada·a·a% ao anO, Os resultaamazônico, ao Norte, principalmente através de
dos mOstraram qUe o rét()mo econÓmicO da ferrooperações de transborJo em Imperatriz no Maravia, considerada na totalidade da sua extensão,
nhão. Segundo se estimQtJ a implantação do mo- -estava abaixo do que se poderia considerar como
delo aqui preconfzado teria que induzir transfeatraente para o investidor, necessitando, para se
_tomar atraente, um acréscimo de 60% na demanrências de 40% das cargas que hoje utilizam a
da que então se estimava. ·
rodovia Belém-Brasília para, junto com a elevação da produtividade agrícola da área, viabilizar
uma demanda ferroviária, agora sim, de cerca
Verificou-se, todavia, que o trecho mais ao sul
de 15 milhões de toneladas, como média anual
da ferrovia, o trecho entre Brasília ou Anápolis
para a vida útil da ferrovia, considerada de 35
e Gulupi, com cerca de 55_0 km, {}presentava raanos, exigência mfnima de sustentação do projeto
zoáveis perspectivas de atratividade, mc;'!sr:no cocomo um todo...
_
mO investimento privado, desde que fossem com
Cumpridas estas condições a Ferrovia Norteinvestimentos públicos, melhoradas as condições
Sul poderia oferecer ao investidor privado uma
operacionais da malha ferroviária da RFFSA, que
rentabilidade anual, não de oito, mais sim de doze
com ela conectaria.
por cento, desde que o setor público participasse,
Terceiro, em outubro_ainda do mesmo anO de
a fundo perdido e a título de fon:nação de capital
1986, o GEIPOT registrava que dificilmente a Fersocial básico daquela região, com 25% do investirovia Norte-Sul, como um todo, teria condições
mento da infra-estrutura do projeto. Entre as posde êxito, sem uma ação C:onscient~ e deliberada,
síveis formas de se induzirem condições favoráno sentido de promover um assentamento ordeveis ao futuro êxito da FerroVia Norte-Sul, optou- _nado na área, fazendo convergir para lá o esforço
se por sua inserção no âmbito de um empreengovernamental, mobilizando seus programas de
dimento multisetorial, dirigido ao desenvolvimenirrigação, seuS programas de reflorestamento,
to _econôroic-o de suq, â_fea~ d.e influência.
seus pTogramas de reforma agrária e de desenvolNeste sentido, sugeriu-se a criação de uma emvimento reQional. Caso- tal nao ocorresse, isto é,
pl'esa de desenvolvimento, não a empresa de
mantidas as tendências do -crescimento esp_cintâconstrução ferroviária, cOm o objetivo de implanneos atual, o projeto somente daria retomo aceitátar e gerir a ferrovia, sim, mas também corri o
vel para o setor privado no ano 2025.
objetivo de promover as demais ações necessáQuarto e último: ª- fefróvia loi então avaliada
rias à consolidação do c;lesenvolvimento econóno contexto de uma ação planejada, dirigida ao
mico da região.
desenvolvimento de sua área de.influência com
o_aPOio de investinientos multissetorlais, públicos
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Dr.
e privados. Nesta abordagem, onde seriam alcanStanley Fortes, V. S• tem 5 minutos para concluir
_çªdos 15 milhões já referidos, seria imprescinsua exposição.
dível:
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Con1 -Participação dá Setor público, a fundo perdido e a titulo de formação de capital social básico
cluirei em 5 minutos, sr. Presidente.
na região, com-25% de investimento.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr: Presidente,
2 - Participação do setor privado com os 75%
espero que V. Ex!' deixe que o Dr. Stanley Fortes
restantes. _ .
ultrapasse o_momento.
. 3 - Atuação especifica dos setores do Governo
ligados à prodt..ção agrícola, de modo a elevar
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Pois
não. Se S._S• quiser mais alguns minutos posso _a produtividade no mínimo à média nacional.
4 - Atuação do Ministério dos Transportes, didar.
rigida ao incentivo da intennodaüdade do trans·
O SR. ALEXANDRE COSTA- Muito interesporte, no eixo Ferrovía Norte- Sul~ Hidrovia dos
sante o trabaJho e para todos nós interessa
Tocantins, Sistema Amazônico, que permitissem
deveria atingir a média nacional.
A segunda precondiçao colocada dependeria
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ass1m tirada a Belém - Brasília, jogar sobre a
fefrOVÍa pelo menos 40% do trafégo ora registrado
naqUela rOdovia.
_ .
Obedecido tais requisitos, o projeto podena remunerar os seus investimentos em cerca de 12%
e assim tomar-se atrat:Jvo_ à iniciativa privada:
E aSsim, meu prezado-Presidente, teririiilO a
primefra parte da exposição. (Palmas.)
O -SR-PRESIDENTE (João Menezes)- Terrnin~d.;: esta- primeira parte, vamos-agora, ãS j:ferguntas.
A lista é a seguinte: em primeiro lugar está
0 Senador A(fonSÇl _CamargO, que pOde fazer as
perfJuntas aõ CorOnel Stanley Fortes.
O SR. AFFONSO CAMARGO- Sr. Presidente,

ouvi. inclusive, o Plenário aplaudir o depoente e,
por questão de consciência, tenho que dar ~
depoimento. O Cel~.S'ª-nley foi meu c~_mpanherro
de equipe, quando fui Ministro dos Transportes.
O SR. STANLEY FORlES BAPTISTA -Com
muita honra, Senador Affonso_ Camargo.

- O SR AFFÓNSO CAMARGO - A impressão
que tive foi clara, de uin homerri IT)Uito tranSPa-rente. É isto o-que estamos querendo no País.
S.$' é um horilem sério, WTi homem responsável,
qüe deixou bem claro aqui o momento de uma
decisão política. Simplesmente_ está-lie cumprin·
do ai uma decisão, inclusive parece que foram
duas deOsões: a p~rrú~lra quando se definiu que
este corredor deveria ter sido rodoviário e ferroviário, a segunda, uma decisão política porque
aqui nas opções do GEIPOT, aquela opção "G",
que não seria fazer o trecho ferroviário aqui em
baixo, que seria. em termos de rentabilidade, mas
conveniente e .aproveitaria o sistema rodoviário.
Mas se a decisão é política, esse corredor tem
que ser hidrõviário e ferroviário. Então, ficamos
só com as duas opções aparentemente parecidas
erii matéria de retomo, que é aquela de 6, 5 e
"7~E o'que ·sempfe _se quis fazer exatamente-:aquilo que se debateu, se discutiu, e a$ denúncias
que foram feitas - era a forma, que temos dito,
atropelada. como sendo feita pela Rodovia Norte
-=-Sul. Felizmente agora com uma atitude responsável do Presidente da República, ela foi adiada
para que se pudesSe est_udar. Não há dinheiro
do Governo, o dinheiro é do povo que o Governo
administra; não há dinheiro do Governo-. Esse dinheiro tem que s_er administrado com muito cWdado, Então, vemos aqui, inclusive pela palavra
dãra do Presidente do Geipot, que as opções foram examinadas, que havia a opção hidroviária,
chegaram a dizer que_ não via a opção hidroviária.
~ provado que eXiste a opção hldroviária, foi
- estudada pela Prodiat. A proposta do _Prodiat tem
preferência pela opção hidroviária. Pelo contráriq
o estUdo do Prodiat não fala em Rodovia Norte
- Sul. V. s.- sabe disso, nem toca em Ferrovia
Norte - S~l. Então, temos realmente_ agora a
_
oportunidade de discutir tudo isto.
GOstaria apenas de fazer uina pergunta, e já
sei qua] vai ser a resposta, será mais uma âf~rma
ção de que foi nesta opção hidroviária que existe
pãra ·se completar a Barragem de Santa Isabel,
que envolveria um planejamento com a Eletronorte, com o Ministério das Minas _e Energia onde
surgiria mais uma usina hidrelétrica, que me pare·
ce absolutamente fundamental para o crescimento da região, porque não se faz desenvolvimento
econômic-o só com transporte, é com transporte
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e energia. Quer dizer, acho que a opção hodroviária, que tinha uma posição naqueles números

mais convenientes que a_ ferroviária, além de ser
uma opção melhor, era a melhor porque levaria
o Governo a uma malha integrada, a ter que fazer

a hidrelétrica de Santa Isabel.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)

-Tem

a palavra o nobre Sen;;tdor Alexandre Costa.
O SR. ALEXANDRE COSTA -Sr. Presidente,

não s6 me orgulho de ver_~_ ~osição que-- fot
feita pelo Cel. Stanley Bap~ta. pelo trabalho exce-

saria, em termos de _barragens, mais do que essas
duas ban:a,gens. Precisaria, sim, repito, investimentos nesse trecho para transfonnar o rio natural, que existe lá, hoje, uma hidrovia. Isso exige
investimentos, mas não da envergadura de uma
barragem como esta.
. O SR. ALEXANDRE COSTA -

Cel. Stanley,

aceito a explicação de V. Ex', que riaturalinente
estudou. Mas não seria apénas uma simples construção da barragem que o tornaria navegável no
trecho.

lente que presta a um órgão como o Geipot, que

O SR. STANLEY FORTES BAPllSTA- Nõo,

não poderia deixar de ser porque Ia das minhas
bandas, nordestino como eu, meio norte, como
hoje é chamado, sempre conheci o Dr. Stanley

precisaria de mais uma série de outros investimentos.

Baptista como expoente da seriedade, da compe-

outros investimentos que deverJ, ter sido calCU~
lados e que poderiam proporcionar a construção
de, talvez, outras barragens nesse trecho, ·com
UfT! cuSto inferior a todo esse sistema a que V.
f:xf se refere.
·
·

tência e da probidade.
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Muito

obrigado.
O SR. ALEXANDRE COSTA -

Logo aqui, no

~u

nome indevida-

Senado, foi mutto usado o

mente porque, pela sua exposição, o Geipot conclui no final por duas opções: a ferroviária e a
hidroViária, sendo que, o que acaba de dizer o
nobre Senador Affonso Cainargo, não 56 a Barragem de Santa Isabel seria a soluçã-o, porquanto
todos sabemos que uma só barragem era navegável no lago que ela propordona, e para que
o Tocantins se tomasse navegâvel_em todo e~s~
trecho haveria uma sétie de barragens, em degraus por degraus de barragem, até ·que se obtivesse a solução hldroviária, que o GEPOT também ooncluiu com seriedade ~través dos estudos
que realizou.
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Está

havendo confusão _de r;los._ Nl?S ,est~os falando
do rio Araguaia e não do rio Tocantins.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Mos, seja que

rio for, qual é o rio que se toma navegável numa
extensão daquela com uma única barragem?
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA-O rlo

Araguaía.
O SR. ALEXANDRE COSTA --'- Esse? Então,
V. E.x:' é um professor e eu devo aprender com
V. Ex', porque pelo que aprendi, s6 se toma navegável onde há barragem, no lago em que a barragem proporciona.
o·SR STANLEY FORTES BAPTISTA- A co-

meçar pêlo rio Amazonas.
O SR. ALEXANDRE COSTA -

O trecho da

Barragem de Santa Isabel não atinge 300 quilómetros e seria navegável apenas com 300 quilómetros.
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Sena-

dor Alexandre Costa, V. Ex" poderia me perffiitir
uma pequena contribuição?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Pois não.
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Se

trabalharmos na solução hidroviária, que atingiria
toda a ligação Norte-Sul, ela precisará de um
trecho ferroviário ligando Aruanã à Amazônia, a
Barragem de Santa Isabel e a eclusa da Barragem
de Santa !sabe~ à eclusa de Tucuruí e o trecho
entre ConceiçãO do AragUaia Aruarlã fosse tra·
balhado também executando um trabalho de acabamento necessário paritomar esse trcichO navegáve~ como uma hidrovia. Mas, a rigor, não preci-

e

O SR. ALEXANDRE COSTA- Uma série de

b Sl5. STANLEY FORTES

BAPTISTA- Só

que no trabalho, ao nível que foi feito, não se
oonstatou essa neces_sldade. Esse, o esclareci·
menta que queria dar a V. Ex'
O SR. AFFONSO CAMAR(JO -

Permite um

aparte, só para completar esse esclarecimento?

nand_O evau· dar o aparte a V. Ex' '
--PoiS bem, isso pouco importa.

O SR. ALEXANDRE COSTA -

Estou terml·

O SR. ÀFFONSO cAMAR<lO -

Não. importa

multo. S~ V. Ex' me conceder o aparte vou dizer
por que importa multo.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Então, tem V.

Ex' o aparte?
O SR. AFFONSO CAMAR(JO- Toda essa celeuffi~ _ãConteceil, Cel: Stanley, porque por confusão de rios, provavebnente. o Ministro José Reina1do Tavares declarou na televisão, e todo mundo assistiu, que teriamos que fazer 31 barragens
com eclusas e que esse trecho de construção
do Araguala-Aruanã seria uma escadaria. Isso deu
a únpressão que inviabilizou todo o processo do
Araguaia~

O S"R.

STANLEY FORTEs BAPTISTA -

No

Tocãt)tins.
O SR. AFFONSO CAMAR(JO- No Tocantins,

não no Araguaia. Então, por ísso que estou dizendo que até~-6- Senador Alexandre Costa ficou com
isso na cabeça porque o Ministro declarou que
precisava de 3 I barragens nesse trecho.
O SR. AI..EXANDRE COSTA- Eu tenho que

me louvar nos estudos que os técnicos fazem.
que são publicados. Mas o Dr. Stanley apresenta
uma sugestão, isto não invalida a sugestão de
·Outros técnicos.

o- SR. AFF'ONSO CAMAROO- Há cinco anos
que se tem estudado isso, Senador Alexandre
Costa.
O SR. ALEXANDRE CÓSTA -

Não invalida

absolutamente a su9estão de outros técnicos.
Pois bem, diziam aciui qu_e V. ~ afirm.ava que
_era inviável a co~ç:âo da estrada de ferro, mesmo -com essas exi_9êndas todas qüe o Geipot
fez para que ela se to.masse viável. E o Governo
que se propõe realizar todas essas exigências que
o Geipot coloca para que ela atinja esta_çondlção
para ser construída.
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A pergunta que faço a V. Sa. é a seguinte, Dr.
StanleY: V. f:x' é centre:~ a constru;~ão da Férrovia
Norte-Sul?
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Sena-

dor, não sou contra a construção da Ferrovia Norte-:-Sul, apenas, de sã consciência, não poderia
fazer de maneira diferente, eu diria que a forma
de conduzir a constniçâo e a operãção da Ferrovia
Norte-SuJ pode ser feita de maneira diferente.
O SR. ALEXANDRE COSTA -'Caro.

Então isso significa que V. Sa. é contra como
aqui diziam?
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA -Não

sou c-ontra.
OSR.ALEXANDRECOSTA-Hoje chegou-se

aqui até a abordar um Código Penal dízendo que
V. f:xf havi~ condufdo no seu relatório - que
ouvi ler já no final- e vt que um homem sensato
como V. Sa. não poderia fazer Isso. V. Ex' conclui
aqui e assina.
·
O SR. RELATOR (Mansueto de l..ovor)- Sena-

dor, V. EX' me permite um ãparte?
OSR.ALEXANDRECOSTA-Deixe-meterrni·

nar, depois concedo o aparte a V. Ex• o primeiro
signatário ê V. So.
Não tendo a Comlssâo de Sindicância apurado
qualquer ato que pudesse ser consJderado ilícito

penal, (submete à elevada consideração de V. Sa.
a conveniência de encaminhar o presente relatório ao Departamento de Polícia Federal vez que
no mesmo tramita inquérito sobre a matéria.
O SR RELATOR {Mclilsueto de Lavor)- Não,
nesse campo não tenho dúvida.
O SR. ALEXANDRE COSTA - Qaro, V. EX'
não pode ter dúvida e nem poderia partir de V.
EX' isso, A tradição é a tradição, a seriedade é
a seriedade, e não seria nessa altura da vida que
um homem do seu gabarito iria negar todo um
Passado de glórias.
Concedo o aparte a V. Ext
O SR. RELATOR (Monsueto de l..ovor) -Sena-

dor, quanto ao problema da apuração das irregularidades. não vou comentar as afirmações de
V. EX' porque deixO para a segunda parte.
Apenas quero dizer que V. Ex' se referiu a que
alguém teria dito que o Dr. Stanley era contra
a ferrovia. No âmbito desta comissão ninguém
fez tal afirmativa.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Quem me disse

foi o Senador Affonso Camargo.
O SR. RELATOR (Mansueto de l..ovor)- Então

deve ter dito fora daqui.
O SR. ALEXANDRE COSTA- S. EX' não me

pediu segredos, logo não tenho porque não revelar. E acho que o interesse público não pode haver
segredos.
O SR RELATOR (Monsueto de l..ovor) - N;;o
ouvi isso porque, como relator, me interessaria

8J1otar coisas desse tipo. Mas, realmente, no âmbito desta CPI não houve nenhuma afirmação nesse sentido.
Agora, o que dissemos na parte da_ manhã,
q1.,1ando do debate <:OI'\1 o Presidente da Vaiec,
é_o que o Geipot não estava considerando a ferrovia Norte -Sul como prioridade absoluta e isso
acaba de ser confirmado que foi feita na parte

TO

DIARI6 DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

da manhã pelo pr6prio Presidente do Geipol Então, aquilo que foi confirmado aqui n_a parte da
manhã, confirma-se agora pela própria palavra
e depoimento do PresJdente_do Geipot

·-o SR: RElATOR (Mansueto de Lavor)- Senador, o C6diQO Penal foi trazido aqui a seu pedido.
V. E:xf:J:ierg_Uh10u Cjuãn5- ilícitO que havia. Então
fOi êotêJádo ufu"'-a·rngo dq_ tódigo Penal, o art.
335, com oS dados do relatório dizendO que houve
omissão e irregularidade.
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O SR. ALEXANDRE COSTA - ' Mas o Geipot

não foi consultado sobre prioridade absoluta. O
Geipot foi encâiTegado de um estudo de viabili-

dade. E -nesse estUdo de _viabilidade. el.e deu as

condições para ela toma_r-se viá,vel; disse como
ela poderia se tornar viável ou inviáVet COm a

maior clareza, com a maior honestidade, com
a maior seriedade. Não podemos duvidar que o
Governo, que se propõe construí-la, não vá aten-

der àquilo que o Geipot pede, que e]a._.c_QI]_struída
tome-se viável. Mas V, E'x' disse também_qUe o

GeipofOrç:ara aferrOvia Norte-Sul em 1,5 b_ilhão
de d61ares, mas não quis_ dizer_que data, que-época o Geipot Tez isso. E':o p-r6piio Presidente quem
disse que fez orçamentos preliminares em abril
do ano passado.
O SR. RElATOR JM•nsueto d~ .l,avor) -

É

em dólares, não em crozados.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Já tem quase

18meses...

OSR.
pef9ufit~i

ALExANDRE ·cosTA ..:... Mas qúando
V._ Ex" disse que era o relatório-do GEI-

__ POJ", t é ·o

FréSidente_ do CiEIPOT que diz_ que
não há o iTíclto pehal.
· ·O SR. ~TQR (Mansueto de L.avor)- Não,

S. S'-- disse- riO relatório _que não há ilícito penal
e não é obrigado a dizer i~o. Agora, s._§i~_dis,s~
qi.ie_hotwe omissão e irreg~ridades ,no processç;._._.~·

--

- 0 SR. ALEXANDRE COSTA- Houve. Disse
que hotwe as irregUlaridades, mas.disse taml;>ém,
V. Ex• omitiu, que são formais. Uma delas, por
exemplo, que há um processo e que tudo que
dev(:lria ser juntado ao processo foi funtado em
-pastaS separadaS. :___O SR. REUt.TOR (Mansueto de Lavor)- ~ta
mente, s6 que_ uma coricorrênda ...

É

O SR. ALEXANDRE COSTA- Onde o ilícfto?

em dólar. A inflação do dólar não acompanha

OSR. RELATOR (Mansueto de L.avor) -Sena·

O SR. RELATOR (Mansueto. de L.avor) -

à do cruzado, Senador, FQi_e;m dólares, em abril
do ano passado: 1,5 bilhão de dólares.
Consta aqui, das mfnftas perguntas ao s-r. Presi·
dente do GEIPOT, es-sa-questão do preço.
O SR. ALEXANDRE COSTA -Mas S. S• con·

fessa a V. Ex" que fez-prenminannente, mas não
fez um estudo detalhado de preços e de custos.

SR:

O
RELATOR (Mansueto de Lavor) - Os_
investimentoS foram calculados pelos custos médios de implantação estimados para as condições
equivalentes na área.
O SR. ALEXANDRE COSTA-Requeiro o estudo que o GEIPOT tenha do orçamento porque
isto é básico.
O SR. RELATOR (Mansueto de_Lavor).:foi um_a e~rnativa leViana.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Isto

dor, V. Exa. está antecipando boa parte do meu
questionário. Ent_ão está_ contribuindo comigo,
com o relatório.-Agorã~ ciuero-apenas perguntar,
-em -"i,parte- a V. f:x'!," se -quando o Gelpot- estima
o custo da Ferrovia Norte-Sul em 1.4 bilhão
de dólares e quando o cusfu pela Valec...
O SR. ALEXANDRE COSTA- Não confunda

estimativa: cõm custo.
---o SR. RELATOR (Mansu~to- de Lavor).- Mas
não é uma estimativa Ç.e um leigo, é a estimativa
de um órgão que é obrigado a saber das coisas.
A empresa de planejamento dos transportes...
O-SR. ALEXANDRE COSTA-V. Ex> não me

venha_ensinar o que é o GEIPOT porque eu tambéri) -sOu enQenhelrO- e conheÇo o GEIPOT.

N~o

é básico.

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Tudo
bem, nós fotwamos o GEIPOT aqui. E por isso.
V. EX' deu a entender que essa estimativa do GEl- POT foi irresponsável e queJ"Q defender essa ~sti
ma~a porqUe...

O GEIPOT concluir que no dia de hoje essa estra·
da pode ser construida por 1 bilhão e melo de
dólares, ela estando orçada pela VALEC ou pelo
OSR.ALEXANOREC::OSTA-V.Ex'estáfa!an·
Ministério dos Transportes, por2,4, é wn-·escândo por mim. Eu não disse _que era irresponsável,
dalo sem precedentes~ Mas o GEIPOT, que tem
mas que queria ver onde estava_ o_ milagre. bem
na sua Presidência um homem da mais alta res·
diferente de dizer que foi Lima estimativa irrespon·
ponsabilidade, terá que trazer para nós um orçasável.
mento detalhado, um orçamento Jesponsável para que possamos nos basear, mesmo porque não
O SR. RELATOR (Mansueto de La.'lor)- Q!Jero
sou dos que, como V. Ext, abre Código Penal
saber onde está essa diferença, porqUe realmente
para intimidar os que aqui vêm, mesmo porque
há uma diferença, be_sse cálculo do Gl;J.POT e
nós, de COmissão de Inquérito, somos iguais a
o custo da ferrovia/ em mais de 60%. Então, quero
todos os que aqui são convoc:ados para depor,
S?tber, e daí a importância de saber porque de
não somos polícias, não somos juíz_es, não somos
manhã OPiesidente da VALEC não resPondeu.
desembargadores, não temos poderes nenhum
O SR. ALEXANDRE COSTA- Mas, eu quero.
de incriminar, porque assim como-Poderri vii ãqui
Por isso é que V. Ex' deu a _entender que essa
homens que praticam a ilicitude~ aqui vêm homens também de tradiçã"o, de serie®de c:omo -estimativa do GEJPOT foi ilresponsável, e quero
é o caso do Presid(':-"~t~ do GElPOT e quantos defender a_ estimativa do GEIPOT porque...
aquí se encontram.
.. -oSR.ALExANDRECOSTA-V.Ex>estáfalan·
Então, por [sso- desejaria que o- GEIPOT me
do por mim. Não disse em momento algum que
apresentasse no dia de_hoje, para que eu pudesse
era irresponsável. Disse que queria ver onde esta·
fazer um julgamento, não para aplicar o C6digo
va o--milagre. É bem diferente de dizer que foi
Penal, mas para firmar a minha posição: -- wna estimativa irresponsável.
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O SR. RELATOR (Mansueto de l,avor)- Queremos saber onde é que está-essa diferença_, porque realmente há uma diferença nesse cálculo
do GEIPOT e o custo da ferrovia de mais de 60%,
Então," quererriOs saber. Daí a importância" de,
se V. Ex" me permite apenas, Sabermos, porque
de m~nh~ o Presidente da VALE::C não respondeu.
O SR.ALEXANDRE-COSTA..:_ Mas foi eu quem

_d.i!;!se __ que quero saber. Eu é quem_ quero ver,
estou certo qu~ o GEIPOT não trará aqui '?: orçamento de custo que _de.u,_ 1,4 bilhão de dólares
numa-estrada que foi orçada agora por 2,4 bilhões
de dólares.

·n SR. AFFONSO CAMARGO -

Mas V. Ex'

devia torcer-para que-o GEIPOT estar certo, porqUe -gailhafíãfn.Os 1 bilhão de dólares, nós povo,
contribuinte.
O SR. ALEXANDRE COSTA-V. Ex' está intei-

ramente por fora, não.está compreendendo o que
estou dizendo. Está sonhandO com_ outra _coisa.
Acho que 0 ProfeSsOr sfanley_Baptista -está Jjle
enterídendo. Quero ver assinada pelo GEIPOT,
pelos seus t~cnicos, um orçamento de ç.~~o_r_eal,
no dia hojE:!, des_sa estrada _no valc;>r d~ 1,4 bilhão
de dóiãres. Não vou dUvidar se-ele_ me apresentar.
Não vou duvidar e nem vou contestãr. E"u quero
é ver para poder comparar ao outro. NãP posso
me basear em estimativa, nem em R_r~liminares.
OSR.AFFONSOCAMARGO-Sóestoudizendo que devemos torç_e_r para que o GElPOT esteja
certo. É e<:onomia para o País. V. EX"' e~ torceod.o
-pela alternativa mais cara.
O SR. ALEXAtiDRE COSTA- Não, não estou
áqui erri jOgo -de fútebol pãra torcer. Estou aqui
mitna realidade. Quero· é ver Os dados para comprovar um es-cândalo que ainda não_fo_i comprovado. E acredito que o GEIPOT não tenha trazido
esses estudos aprofundados do orçamento-custo
no dia de hoje, para que eu possa comparar com
aquele que_ foi lançaQ.o na conco~ncia ~_foi vencida, A não ser o que o Professor Stanley Baptista
me afirme agora que o preço base foi Superestimado. É a pergunta que faço.
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA -

Não,

Senador. Permita-me c::olocar um pouco antes ao
invés da resposta à pergunta final colocada por
V. Ex' Não tenho o orçamento aqui, mas_ p-osso
antecipar algumas coisas e_desde já f~r o compromisso de fazer .Q orça~;nento para a CPI, sobre
o qual nós trabalhamos. Mas eu podetia antecipar
algumas coisas em cima de$Se 1,4 bilhão de dólares, que se pegarmoS o número completo é 1,490
qualquer coisa bilhão de dólares, é 1A em números redondos..
O estudo do GEIPQT feito à época foi para
fins comparativos d"s várias alternativas da liga-

ção Norte..Sul. Trabalhando nuní- períodO de três
e meio sobre escarpas de escala de 1:1.000.000
e escala de 1:100.000, usando as informações
disponíveis à época de outros órgãos que constam do_ trabalho devidamente registra.dos, que são
6 PRODIAT, a Sudene, a Portobrás, o GEIPOT
- e pàrece qlie tem mais uffi qué nãO _reCordO agOra,
parece que a Sunaman e dai chegou a núniero
médio do valor de 1 milhão de dólares por quilôIrietró de ferrovia, consiçlerando também .o traçado que o GEIPOT tinha feito opção, por ele em
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um terreno quase pleno, multo pouco ondulado,
sobrejo qual se obteve uma extensão menor _do
que aquela que está se_n_do trabalhada pelo Valec,

em cima de uma superestrutura de bitola métrica,
quando hoje se projeta uma estrutura de bitola

O SR. ALEXANDRE COSTA - Uma estrada
européia, mas !"Ião precisa ser européia, pode ser

mesmo americana ou russa.
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Não,

larga, de 1,60 metro, e partindo de uma demanda
que era aquela e.ldstente à época do início da

os americanos têm economia, na R(Jssia també_m.

construção, e que se previa e que se projetava
e que cresceria gradualmente ao longo de 35
anos, e que à média que tal ocorresse se faria
o necessário investimento para assegurar o transporte, melhorando por exemplo, o trilho de 35
para 47, para 55, etc., e não partindo, de início,
de uma ferrovia tipo ferrovia do aço, com raio
de mil metros, rampa de meio centímetro, e jo-

O SR. ALEXANDRE COSTA - Não, não. Há
grandes estradas na Rússia. Eu as conheço~ __.e

gando o dinheiro da Naçã.o fora
Desculpem-me prezados Srs. Senãdores, mas

é o temperamentO nordestino que me leva a tais
excessos.
Então, foi em cima desse_ tipo de estimativa
e de concepção que o QEPOT, trabalhou com
esses números. Nós traremos a prova desses nú~
meros, nós não...
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Eu

s6 queria concluir, por favor, Senador.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Diante das condições que V. Ex' projetou, os outros partem com
outro tipo de trabalho, claro que tern _que dar
preço superior. O que eu perguntei é se nas condições de hoje, tal como foi colocado em çoncorrência pública, se o GEIPOT áCha que pode fazer
por 1,4 bilhão de dólares essa estrada de ferro.
São as condições em que a VALEC lançou em
conc;:orrência.
O SR STANLEY FORTES BAPTISTA- V. Ex'
me: permite concluir? Quanto aos cu_stos que fo- _
rari1 lançados na concorrência, que chega a cerca
de 2,4 bilhões de dólares, a Valec, ~té onde estou
informado - e confesso que não acompanhei
isso, até ond_e estou inforrnadq, ~ um pecado que
confesso e justificarei na oportunidade em que
me 'for feita a pergunta - eles trabalhar~m já
em címa de um anteprojeto feito em escalas muito menores que a nossa, 1:10.000, em cima de
um traçado que não é o nosso, e em cima. de
uma bitola que não é a nossa.
O SR. ROY BACElAR - (Inaudível. Fora do
microfone.)
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leiro, também no Paraná, não por concorrência
pública, também a fez ccnveniado com o Estado.
OSR. AFFONSO CAMÀR.dO- E no Mãra_ohão
também, em Goiás também.
O SR. ALEXANDRE COSTA~ V. Ex' que deu,
está corlfessandõ cjue
Logo, entende pouco
de concorrência pública, porque quase não fez. ..
---o-sR. AFFONSO CAMARGO- E-quem e!lten·
deéaVALEC

·ae_u.

j~

andei em todas elas, _nas da Rússia, nas dos

Estados Unidos. Tive a honra de andar em todas

elas, inclusive na grande estrada que_ nós temos,
que é a estrada_ de Carajás. De maneira que V.
Ex' não está falando nem com um leigo, nem
com um homem que apenas _está dizendo aqui
o que leu, mas o que leu e o que viu.
Então, vejo que fica tudo expUcado, é que o
Senador Affonso Cama_rgo omi~ o que é sério.
O que é sério é aquilo que ele disse.
O SR. AFFONSO ~GO -~E: o que eu

disse _que não é sério?

--'-'--·O SR. ALEXANDRE COSTA- Não, o que V.
E.:<' diz é que foi orç.,.do nas mesmas condições
do projeto...
. O SR. Af'FONSO CAMARGP disSe: is_sa. -~ãà, eu não falei isso.

Não, eu não

O SR. ALEXANDRE COSTA -~V. Ex' disse
ao Relator, que 1.4 é 1 bilhão de dólares de diferença..-.
0 SR. AFFONSO CAMARGO- Tudo que eu

falei aqui é muito sério, Senado.r....
O SR. ALEXANDRE. COSTA- Disse que tem
um orçamento do GEIPOT, esse_ orçamento não
existe, _existe urna estimativa. Estimativa não é
-custo de_ obra.
O SK AFFONSO CAMARGO -"' Será que V.

Ex' não compreendeu a seriedade de tudo que
o Sr~ Stanl~r ~ortes_falou aqui?
O SR. ALEXANDRE COSTA- S. S• é~ meu

vizinho, sou de Caxias do Maranhão e S. S! é
dali do Piauí. Somos velhos conterrâneos, conhe..cemo-nos de perto.
V. Ex" não precisa fazer nem intriga, nem elogio,
deixe comigo isso.
O SR. AFFONSO CAMARGO -

V. Ex• perce·

O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Próxi-

beu a comparação mais do que preocapante que
S. S• fez. com que ferrovia ele comparou? Cóm
a FerroVia do Aço - essa que ficou parada durante anl?s.

O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Exata-

tem? E V. Bc quando foi _Ministro,

ma à Belém-6n~sília. serri j)i-6idma à BelérriBrasília.
O SR. ROY BACELAR - (Inaudível. Fora do
microfone.)
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O SR. ALEXANDRE COSTA ~ E o que que
tcl~c:ou?

mente.
- O SR. AFFONSO CAMARGO - Encontrei ela
Quero pedir encarecidamente aos Srs. Sena· paradã.
dores desculpas pelos excessos. Coloquem nos
O SR. AlEXANDRE COSTA - E tocou? ~
termos o sentimento norQestino.
O' SR. AFFONSO CAMARGO - Procuramos
O SR. ALEXANDRE COSTA- V. Ex' não está
se excedendo. V. Ex" está esclarecendo e muito -dar uma sofuç~o.
bem esclarecido. V. e:x-. estaaizendO que o orça- " O SR. ALEXANDRE COSTA - Pergunto se
mento feito pelo GEIPOT não acompanha o traça- tocoU ou não tocou?
do em que o GEIPOT se baseou para fazer o
OSR AFFONSO CAMARGO- Não tocamos,
orçamento de 1,4 bilhão de dólares, que aumen·
tou os raios ou que fez uma superestrada, é a porqUe nào havia recursos do Governo para tocar.
que V. S• se referi_u jogando o dinheiro da Nação
O SR ALEXANDRE COSTA - E em que to·
fora.
cou? Sei bem que V. w·toCou a duplicãção da
Via Curitiba-Ponta GroSS'ã, não por concorrência
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Uma
pública. Deu ao Estado para fazer, e a de Armeestrada européia.

O SR. ALEXANDRE COSTA -

Fez tudo de

convênios, às vésperas eleitorais. _É _muito fácil
convênio às vésperas eleitorais quando os governadores pertencem a gente.
O-SR. AFFONSO CAMARGO- Porque eu não
gosto de lidar c:om empreiteiras, Senador.
O SR. ALEXANDRE ÇOSTA - Quase b.ã.Q tEl. nho pergunta a fazer, S. s~ esclareceu taoto, que
esgotou, não tenho mesmo o que perguntar. Um
trafi"alhO imenso; muito bem-feitó~-QUêria tnesino
dirimir essas duas dúvidas que ficaram aqui na
escuridão, pela manhã S. s~ não trouxe o Código
Penal para não colocar ninguém na cadeia e assinou, aqui, o Presidente Dr. Stanley, eximindo-se
de culpabilidade ou de má fé. No_ seu relatório,
a vp.p:.c a~nas diz que- ho~e _irreg!Jladdades ...

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Ape·
nas? Apenas irregularidades, apenas?
O SR. ALEXANDRE COSTA- Mas V. Ex' leia,
é o que está escrito, se quiser me dªr tempo,
-'eifl~JO.

---

----~

----

-

OSR RELATOR (Mansueto de Layor)~_lrregu·
!aridades significa âesoDeâiência às leis, Senador. _ O SR. ALEXANDRE_ COSTA -:-: Mas.:ir~egula
ridades que não constituem_ilícito.lrregularidades,
-todos nós praticamos, nobre Senador. Pratico eu,
pratica V. Ex•, praticamos todos nós. Quero_saber
se é _a má fé ou se é ilícito. Nós não _somos santos,
abSolutamente, Todos nós erramos. O que se precisa saber no erro é se há má fé, se há a intenção,
o dolo. Mas o Presidente do GEIPOT ~me-se
de dolo aqui, assinando com seis companheiros
da ComissãO encarregada do inquérito da concorrência pública. A Comissão de Inquérito não_frisou
apenas a concorrência, mas a suPerestimação
do preço base, onde estaria incluída na concorrência,
.
_
O relatório não diz nada, não diz se ho_uve superestimação do preço base e poderia ter dito, porque fazia parte do encargo a que foi destinado.
Essa é a realidade, está aqui. Se tempo houver,
~wmos ler. A leitura não interessa ao Senador Affonso Camargo, porque S. Ex" é _colitrn; é contra
não à Ferrovia, é contra não a concorrência, S.
Ex' é contra o Governo. _
OSRAFFONSO CAMARGO'-' V. &não pode

afirmar isso, nobre Senádoi'.

-

O SR ALEXANDRE COSTA - E esse País
é um país em qlle ·quando não se gosta _de alguém, quando não se gosta de Governo, que as
. ferrovias, as rod~~s, os técnicos sejam acusados, vá para o Código Penal, não sejânl realizadas
as obras ...
OSR. AFFONSO CAMARGO :_V. Ex' me citou
norTtinalmente... V. Ex" está faltando com a verdade, porque o Cel. Stanley é testemunha que esse -
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tratamento e as preocupações que tenho com
a Ferrovia Norte--S_ul, eu as tive exatamente iguais
com a Ferrovia da Produção, que seria feita total·

mente no meu Estado, integralmente no meu Estado, então eu pedi para fazer viabilidade e<:onêr
mica...
O SR. ALEXANDRE COSTA- Não vou dizer
que V. EX' faltou com a verdade, vou dizer que
V. Ex' está mentindo, porque sou homem mais
franco. V. Ex' está mentindo, porque é sua prática

mentir, desde que lhe interesse, sempre foi a sua
conduta, tanto na sua terra como aqui dentro,
no Senado da RepúbUca.
Sr. Presidente, agradeço a V. Ex' a generosidade. V. Ex', Cel. Stan1ey, cumprimento-o pelo
seu trabalho, pelas suas opiniões, por toda contribuição que trouxe para elucidar esse caso. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Com
a palavra agora o Senador Mauro Borges, para
fazer as perguntas ao Dr. Stanley,

O SR. .MAURO BORGES- QUerO teci:r.alguns
comentários sobre a eXcelente e_brilhante palestra
que nos fez o Dr. Stanley.
__ __
__
Quando se falou inicialmente, preliminarmente
nas opções, nos corredores, falou~se no Sâo Fran~
cisco. Queria apenas de- passagem abordar uma
outra falta de planejamento total deste País, que
nos levou até a fazer uma sugestão constituciona1
que nos pudesse fazer em grandes rios navegáveis, projetas isolados. Tem que fazer, pelo menos, um projeto global de aproveitamento múlti~
pio-integrado e_ depois sucessivamente, à medida
das necessidades, se iriam Coitstruindo as obras.
A usina de Xingó, que está contratada agora,
é wn crime. Não tem nada referente à eciLJsa,
não tem irrigação, não se prevê nada na região
seca como o- Nordeste. N_uma _áre:!J de ac;YmU·
lação como aquela, não se fala e_rn irrigação, não
se fala em proteção do melo ambiente, não se
fala em nada, só se fala em aproveitar a capacidade de produção hidroe:létrica.
Quero ressaltar isso, porque é um crime que
se faz contra o País.
Com relação à hidrovla, tem-se falado aí seguidamente no trecho Santa Isabel a Aruanã Realmente é o trecho mais fácil de se fazer, mas a
previsão vai mais acima, mais talvez uns 300 km
ou mais, até Araguaiana, naturalmente tendo que
se fazer algumas usinas edusa,das, mas ela irá
bem mais acima, talvez atinja um paralelo que
passa ao sul de Brasília Isso é muito importante,
porque no plano de Viação anterior - o úJtimo
plano aprovado- falava-se na ligação de Goiânia
a Araguaiana, aí s6 se fala em Anâpolis, Goiânia
está com a ferrovia pronta até lá em condições
de traçado melhor que aquelas que vão de Leopoldo Bulhões a Anápolis.
De maneira que é preciso induir Anápolis não por questões de bairrismo, sou goiano: Anápolis ou Goiânia é a mesma coisa: Devo ressaltar
que em Goiânia já há um traçado moderno e
há uma previsão·, um estudo jã-feitb, v. s• deve
ter conhecido o engenheiro Ciridião que fez o
estudo até Araguaiana.
E também nesta questã_o de An.tanã_ a Anápolis,
já há uma estrada asfaltada de primeira classe
de Goiânia à Aruanã. Quer dizer, nurn"a primeira
etapa, pode-se uti1izar o trecho ~faltado, depois,

então, se fosse ·o caso, far-se-ia a fcrr_pvia.. ~~
&cho que a ferrovia deveria ser feita rriais ao Sul.
possivelment~ fazendo unia conexão·~-~LeS
te/Oeste.
• .
. ..
_.
Çom relação aç -dese11v_9lvimento integrado
que o Sr. fala da necessidade de não considerar
o problema s6 da consbução da ferrovia, porque
isso poderia demorar muito tempo para que ela
pudesse ser a\ftQooSUfidente, ou pelo menos (1âO
desse prejuízo. Realmente, é preciso que se faça
um plano integrado. Nos Estados Unidos, naquela
época de crise, quando era inoportuno fazer qualquer obra, eles fizeram TI/A- Tennessees V.:illey
Anthority- que foi um estudo em conjut:rto _que
vivificou a região atrasada, das piores dos Estados
Unidos, e que hoje é uma .das ~giões prósperas
-construíram inclusive a grande represa de Bim~
verdan (?)
Agora, realmente _a conquista do ceuado, ql!e

é a reQíãõ -rriãfs promiSSoiã, hoje, para o desenvorvimento da nossa agricultura, porque as regiões
tradicionais produtoras de grãos, no Rio Grande,
SanU, Catarina e no P~raná, são regiões que já
utilizaram a maior parte das terras disponíveis.
O apelo seria não da ampliação da agricultura.
mas sim da ampliação da produtividade. E no
nosso-caso ·aqui creiO que ·seria mais fácil, a conquista de novas áreas na região do cerrado, áreas
planas, fáceis de mecanizar, com bastante água,
enflm com condiçõ~s de coloçação, _perante o
País, numa posição geoconômic., muito mais favorável que o Sul.
O Governo teria cjue, realmente, fazer uma opção para_ o desenvolvimento dessa região e teria
que começar fazendo a opção pela agricultura,
que n~o se tem, porque nós não temos nem sequer uma politica_ agrícola ainda, e isso foi discu·
tido demasiadamente na Comissão de Política
Agrícola e Fundiária e Reforma Agrária. !"fão se
pode nunca pensar em reforma agrária sem que
ariféS haja uma política agrícola que justifique as
atiVidades no campo.
É_[yndament.al a opção pela agricultura e, naturalemente, um planejamento e a irrigação. Essa
região nQSsa, aqui do Planalto Centra1, é urna das
regiões que mais favorece a irrigação do País não
sQ pela abundância de águas, de grandes barra__gens, como também o clima, porque estamos
vivendo exat.amente nesta fase; muito sol durante
o dia, estamos em Pleno inverno; não choVe, tudo
facilita para a irrigação e iria nos dar a oportu~
nldade de fazer duas e até três safras. A reforma
agrária, evidente, seria um corolário disso tudo.
A questão da eletrificação também, sobretudo
da eletrlficação rural. Seria tim rol de providências
· que teria de Ser- falada, para que houvesse esse
desenvolviJne:nto int~açiq da região.
De maneirá que, nõs estamos inteiramente de
acordo com a visão dê V. Ex!' e não basta apenas
fazer a ferrovia, é preciso fazer reabnente um plano
de desenvolvimento conJunto da região.
Para terminar, eu gostaria de sugerir ao presidente da Coinissão que, ou o próprio Dr. Stanley,
que fez ·corri tanto brilhantiSmo ~ sua exposlção,
ou alguém da Portobrás, fizesse uma exposição
também do PRODIAT, custo da implantação da
hidrovia do Araguaia ao Tocantins _ero um, c!,ois,
ou três estágios. Um estágio preliminar, digamOs,
l,l_ma hidrovia de segunda classe, ou de terceira
classe. e que depois até cheg~r ao ponto de uma

hidrovia de primeira classe. E muito importante
que estabeleçá as comparações. Não que uma
eXclua a o$a. Já_ tive a oportunidade de dizer
hoje aqui que realmente o que está se peilsando
fazer,- óu que pelá menos está embutido nesse
conjunto Oe pensamenlOS, -é aBertUI'cfde urna nQoo
va frente para o País, os po-rtos de Be:lém, os
portos de São_Luiz_ e temos que pensar em-utilizar
não apenas urna via, mas a três vias: rodoviária,
.
ferroviária e hidioviária.
Era exatamente essa a intervenção Que eu queria fazer.
-Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João M~Q~es)--: Continuando, vai usar da palavra agora o Senado.r Ruy
Bacelar, a quem dou a palavra.

O SR. RUY BACELAR - Sr, Presidente, em
relação às perguntas feitas pelos eminentes Senadores, é de importância fundamental para que
n6s outros possamos também formular algumas
perguntas.
O SR. PRESIDENTE-(João Menezes)- Tenho
a impressão que o Dr. Stan1ey respondeu às perguntas que_ foram feitas. Agora, o emi!lente Senador _Mauro Borges fei uma: exposição e não fe.z
pergunta
O SR. RUY BACElAR- Fez perguntas.

O SR~ PRESIDENTE (João Menezes) - Não
ouvi nenhuma. V. EX' tem a palavra e faça as
perguntas que achar conveniente agora, aproveite
a oportwlidade.
O SR. RUY BACElAR - Agradeço a V. Ex',
eminente presidente dest~ ÇomissãO,-:e quero
saudar o eminente professor e amigo, Coronel
Stimley, Presidente do GEIPOT e Presidente de
outros- 6f9ãõ5, que mUito rrabalho tem realizado
por este Brasil e que merece-~ consideração de
toda Nação brasijeira.
Acho que vim aqui mais aprender do que perguntar; mas pelo depoimento do eminente presi·
dente, nos faz crer que a solução ideal para está
área do País seria uma cqmbinação, i_ntegração
de várias modalidades de transportes: hidroviário,
rodoviário ferroviário. I;:ntretant,_o, é bom que
se diga qua a hidrovia tem, com a cabotagem,
primazia nos transportes. Depois, logo de imediato, vem a ferrovia, que foi o fator de integração,
do desbravamento, do descobrimento, do desen·
volvimento_ e por úJtimo, nós temos .,__Jodovia,
que até o presente momento ninguém negar, que
é o transporte de porta em porta, de casa em
casa, e é esse que integra, é esse que leva. que
induz ao desenvolvimento. A ferrovia, não tenho
dóvidas, que no próximo século e à man~jra, que
o mundo for se desenvolvendo, for crescendo,
será o transporte ideal, ninguém tem dúvida nisso,
eu não tenho de maneira alguma.
Entretanto, no Brasil, principalmente nessa área
que se quer desenvoJv.er ~ Tocantin:?fAraguaia, o
que liga o Maranhão, Pará a Brasília, o Oest~ do
Brasil - nO meu entender, a ferrovia teiTI q~e
ser resposta do desenvolvimento, não o fator que
induzirá ã esse desenvoMmento. _Ad~o que a fer·
revia virá posteriormente a um& ~!iPOsta desse
desenvolvimento, porque está se processando lá.
Prova evidente disso é que V. EX', éminente presidente do GEIPOT, diz com muit.a,~bedoria, que
para essa obra ferroviária se tome at!atlVa para.
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o se_tor privado, necessário s~::: toma invcs~ento _ C!"atas e desenvolvidos. Acredito que V. Ex'!, como
a fundo perdido, por parte do .Oovemo, necesSário
graride. técnico que é,· nâo pode pensar muito
se toma um programa infraestrutura{, por parte
dife(ente. Mas, já falo em relação à LestewOeste
do Governo, no setor da agricultura e em vários
e à Norte.-Sul. No momento, qual a mais importante para o Brasil?
· setores, para Cjue haja uma produçáo, a fim de
que essa ferrovia se tome, no momento, necés·
Essa_" uma das perguntas que eu gostaria de
sária.
-Iazér .a V. EJcf Logo -depois, far-Jhe~ei outras em
relaçãO aliCitação e ao inquérito que v. ~ presi·
Isso foi o que pude depreender, foi o que pude
diú., pela Portaria n" 277, de 14 de maio de 1987,
entender da exposição- de V. Ex', através desse
do Sr. Mioist;ro dos Transportes.
depoimento, desse relatório. Mas, aJgumas dúvidas ficaram em relação a essa ferrovia, não para
O SR. PRESIDENTE- (João Menezes) - Não
o momento, mas para o futuro. quando ela for
seria interesSante fazer de uma vez todas as perimplantada- que acredito que será daqui a cinco
gú.iltis, ·para que fossem respondidas seguidaanos, a dez anos, não será em 1988, nem 1989
mente?
-isso é sonho, é ilusão, é utopia, no meu modo
O SR. RUY BACELAR - Em assim fazendo,
de pensar, de entender, porque acho que, apeSar
da"tiá""uma cOrifUSão mtJito 9rande.

de ser umé\ dec::isã_o política, nosso grande Presidente, Dr. José Samey, há de entender, de compreender que não é obra que a região está. a
exigir esse sacrifíçio de todo o País, no momento.
Mas, ficam algumas dúvidas: qual é mais impor-

~~~~~a~:!o~r~~~e~~as::~e:~~~-t:~d:

· o SR. PRESÍDENTE (Joeio Menezes)- O que
quero é evitar .confusão.
Ext-tem ~palavra para responder à primeira
_ pergunta.

-v.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
. .Dei2fhE::apalavra· e perguntei .se queria ser inter_ rogado, durante o depoimento ou se queria falar
de uma vez e depois se sujeitasse às perguntas.
É 0 que estamos fazendo.
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ram na primeira concorrência, regular ou irregu. larmente, e mais cinco trechos que es_tão a $tigir
capital inferior aos 400 milhões das dezoito s~an
des empreiteiras do Pais e onde deyeJ'áa partlçipar
emPresas· e mais empresas com capital de 100,
200, 300 milhões?

É lícito, é lógico, e onde deverão participar empresas e mais empresas CC!m c.apital de 100, 200
ou 300_ milhões ou coi® semelhante. Então, é
lícito, é lógico, é justo, é sério, irregUlaridades houve, rião tenho dúvida, todos sabem. Essas empresas continuam numa posi_ção privilegiada em relaw
ção a tantas outras que aí estão e infelizmente
não participam por não possuirem capital tão
avantajado, de 400 milhões.
Sáà essas· as perguntas que faço a V. Ex'

O: SR. PRESIDEI"'TE (João Mert.ezes) :-. Concedõ ·a··palavra a V. & para responder às per·
guntas.
OSR.STANJ..EYFORTESBAPTISTA-Primeira

pergunta das que registrei, &ConstitUinte: ~ Çielj)Ot
adquiriu a Valec? S.im, por 9 mil cruzados, através
de uma exposição de motivos feita pelo Sr. Ministro

já existe urna paralela a essa futura ferrovia, óilde
já existe uma hidrovia, que, com pouco dinheiro
dos Transportes, Ministro das Minas e Energia, apro-creio que com400miihõesde d6Iares-torp.a
Vada pelo Presidente da República,
navegáveis mais de 2.300 quilómetros com a b~onde foi esquematizado através dessa exposição
ragem ou a eclusa de Tucuruí 11. ~-a necessidade
premente de se construir Santa Isabel, por uma
o·sR.STANLEYFORTESBAPTISTA-Preza- ·de motivos a transferência da Valec, do Minis~
questão energética, porque em determinados pedo Senador Ruy Bacelar, sobre a colocação Leste- tério das Minas e Energia para o Ministério dos
riodos do ano, acredito que Tucun1í II só irá funOeste versus Norte-$u1, lãmento por não ter po- TranSportes. Por decisão d,o Ministro dos TransCíonar com a Barragem de Santa Isabel. Então,
sição. Aquc;:les cinco corredores estratégicos que portes, em caráter de transição, estimado num
será investimento necessário e urgente de ser feito
foram colocados há pouco numa transferência, periodo de 90 .dias, o Qeipot, e a Portobrás assupela área de Minas e Energia. Além ·da via "hidrohoje, passado um ano, dentro do novo programa miriam a Valec, até que, através de um nova
viária, hâ o problema de irrigação, de piséiéultura
de des.envolvimento do setor de transportes, que in_strumenfo legal, provavelmente um decreto, a
e outros que irá trazer.
vem sendo conduzido pelo Ministério, com o Va1ec. passaria a ficar vinculada diretarnente ao
Mesmo assim, pergunto-lhe: a Ferrovia Leste·apóio do Oclpot, esses corredores se d~obra- Ministério dos Transportes, à semelhança elo_ ejUe
Oeste, partindo de Porto Velho, Vilhena, .cu_..iabá,
ram, são da orctem de quinze. Nesses co.rredores, acontece <;om outras. empresas que são vincuonde estamos trabalhando -. e também no Ara- ladas diretamente ao Ministério dõs TransQo~es.
atravessando Goíãs, Brasili~ pegando uma Slran~
de extensão de Minas Gerais, varando a Bahia,
guaia-Tocantinsnãopacarnosdetrabalhar,estaw . Enquanto decorria, e decorre, esse período de
indo a Qlnpinas, não ·sefá· ess~.a ft;!r:rov:ia fr!.aiS
mostrabalhandoemtodoseles-oGeipotainda tempo, vez_que a expoSição de motivos é de 21
de janeiro, -salvo engano, e o decreto que deter~
necessária no momento? Não irâ economizar · não ~~111 urna posição firmada sobre cada um
minou a formalização da passa1;1em do Ministério
quase setecentos quilômet:Tos, em relação à prodeles e muito. menos. uma definição de póoódade
dução e ao transporte da produção, ·em relaçáo
entre ele~. Lamento não ter condições de responw das Minas e Energia para o Ministério dos Tran~
portes é de 20 de maio. Nesse inte[Valo de tempo,
ao Porto de ltaqui, no Maranhão, em relação a
der.
o Ministério dos Transportes assinOu com a Vale
Campinhos? Se não a:-r·le falha a memória, são
SR.
RuY
BACElAR
_
o
"Geipot
adquiriu
0
do Rio Doce çontinuaóa a manter a Valec, assu~
2.150 quilômetros, pa·rtindo de Brasfiiâ, à intê"i-ceV~ec. _É verdade? Pelo que me consta, 0 Geip_ot;
do Rio Doce cOntfuuana a manter a VALEC. assu·
ção com a Fcirovia Carajás até o porto, ao passo
juntamente com a Portobrás, adquiriu a Valec.
mindo as despesas iniciais que ela exercesSe e
que, de Brasflia a Camj)inhcis, _$_ã0_1 ..t:t21 <:Juilôme·--GoStaria de saber se é verdadeira essa af~rmaw
seria reembolsada pelo próprio Ministério dos
tros, ondejá existem trechos ferrovlârióS prontos, · ção e.quanto custou essa.transação?
Transportes, até que ocorresse;: a formalização da
implantados. Então, há urh- alongamento na: pi"o-. SegundO, v. Ex' sabe quanto já se gastou com
passagem e que, então, a Vale do Rio Doce reemdução de 700 quilómetros.
-- estudos. consultaria, viabil~dade econômic:a, pro-- bolsada das despesas efetuadas e as despesas
O Ministro dos Transportes disse que, chegan- jetos de engenharia, etc:., Íla Ferrovía Norte-Súl?
da Valec passariam a ser feitas por ela,· que
doaltaqui,émaisfáclltransportarominériocomo E .o Cieipot ou o Ministério d® Jransport~ que .a partir de então teria autonomia para fazê-lo.
transportar os grãos, Via cabotagem, para Outros está pagando esses gastos com a ferrovia?
~~- foi o esquema _montado pelo Minisf:ério,
países do mundo. Entretanto, no meu modo de . "f1z Uina pergunta ao presidente da Va1ec: e gos·é o esquema que .está em vigor- qU~ estarr!os
pensar- e o Ministro tambéni disse - o maior taria de fazê-la a V. ~. que presidiu o- inquérito
na etapa final, diríamos assim, onde já se elabocou
custo é no setor interno, não no externo, porque administratiVO. Ninguéri1 tem dúvida, a Nação inuma minuta de escritura pública, na qual o Cieipot
aí já é via cabotagem_ e é muito mais baratO do _ t~ira tem conhecimento, o próprio Presidente da
transfere suas ações à União, representada
que via ferroviária o~ rodoviária, ~~ levar em Repóblica de:dâró.u que Já ti~ conhecimento
pelo Ministério dos Transportes. e deixa de partidas. irregUlaridades na concorrên<;ia ou na lic\taw cipar formalmente da Va1ec, vez que, de fato,
consideração a via hidrovíáiia, cuJo custo é tão
barato quanto o sistema de Cabotag_em: _.. __
·-~Ção da FerrOvia· Norte-Sul, anteS qUe· .Os jornais
não participou, me-sma na fase de transição. PareNão vou levac nem em. consideração_ o proble- re.velasS!em. g1quele escândalo. Perguntei ao presice-me que responde às indagações de V. Ex',
ma da hídrovía e da ferrovia, porqUe, no meu _.dente....da Vide~:: se a irregularidade partia da Vale<:
no que·· diZ respeito à participação do Geipot na
modo de entender, a hidrovia está muito além . ..ou da.s. empreiteiras, ou de ambas. V. EX' consiValec e no quanto já g~s~u.
da ferrovía. E transportar carga grariel, com dera licita que essa emprelteiras, se cometeram
_ Faltou uma informação: Quanto já aplicOu até
mll ou dois mU quilómetros em ferrovia, q~do ,-sPguma irregularidade,· continuem Participando
agora? Não acompanhamos o controle .. desse
existe a posSJbOidade _de. vias·· navegáveis dispo-- _ -Privilegiadamente de~ {lava concotrêrtcia, onde
conVênio do Ministério dos Tráli.Sporte~ CónSeníveis, no meu entender é a subversão dos trans- _ foram divididos os dezoito trechos, já como carta _qüentemente, também não tenho cohdiç:ões de
portes, .o que é inadm_issível em países demo- _. n:laTcada parã as -~-e~ito empreiteiras que ganharesponder quanto jâ foi gasto .

ª

e

a

•

1884

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

Quinta-feira 10

Ã segunda parte da pergunta, consulto a V.
Ex', Sr. Presidente, pois lamentãvelmente, fruto

desse meu temperamento um tanto azo_ugado,
não me ftz claro, mas realmente não abordei a
segunda parte da minha colocação perante a Co-

missão, que dizia respeito ao problema da concorrênda, que até disse que não colocaria cOmo
Presidente do GEIPOT, mas cOmo Presidente de
uma comissão de sindicância, e lhe pediria não
mais do que 8 minutos, marcados no relógio,
para fazer uma colocação em relação a esse pro-

blema...

_

__

O SR OlAVO PIRES -Sr. Presidente, permi-

ta-me. pela ordem? (Assentimento do Sr. Presidente.) Ficou claro, pela sua colocação inicial,
que a exposição de v. s• teria duas partes: á primeira, especificamente sobre a questão da viabili-

dade de custo da ferrovia, e a segunda parte seria
acerca das irregularidades que levaram à anuJa~
ção da. concorrência Então eu pediria, já que
estamos tratando da primeira parte, que o nobre
Presidente_desta CPI desse_um tempo a V. S• depois de esgotado esse primeiro assunto. Acho
que _esse método facilitaria melhor o nosso trabalho, e é nesse sentiJo qu_e depois da exposição
de V. S•, dc1 segunda parte, teríamos uma rOdada
também de perguntas acerca desse assunto. Colocaria à Mesa esse pecüdo. _
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Realmente há uma interpretação falha, que S. S• teve
40 minutos para fazer a exposição que quiSesse
e que entendesse, não fo_i pertUrbado por ninguém, se não usou dos 40 minutos, por qualquer
circunstância, não deu tempo e não o fez. Então,
essa questão de dividir em duas partes não procede. Quando S. S• foi falar teve 40 minutos ·para
fazer a exposição geral e não quis ser interrofnpldo
por ninguém, isso aconteceu e assegurei-lhe os
40 minutos. Agora pergunto: Constituinte Ruy Bacelar, V. Ex' já terminou as perguntaS?

O SR. RUY BACELAR -Já agora estou esperando a resposta e acho que o eminente Presidente do GEIPOT poderá a-proveitar para fazer
a explanação sobre essa participação que ele teve.
Acho que é de uma importância fundamental,
são somente 8 minutos, Sr. Presidente.
.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Tenho
a impressão de que ele já respondeu às perguntas
de V. Ex", mas vou conceder a ele não 8 minutos,
vou dar 10 minutos, marcados aqui. V. Er tem
a palavra, por 1O minutos.
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- O
Jornalista Jânio de Freitas - segundo se_ infere
do artigo denúncia publicado na Folh@ de S.
Paulo de 13 de mato, por ele assinado- <;hegou
ao resultado antecipado dos 18-vencedores. em
face do conluio geral que afirma ter existido, inquinando assim a concorrência pública da Ferrovia

Norte-Sul.
A Comissão que presidi teve o seguinte proceclimento: examinou documentação (transparência
14 e 14-A), que permitiu que fosse a1~'1hada essa
seqüência de eventos que aí está projetada nessas
transparências. Esses eventos são importantes,
porque da seqüênda deles poderemos tirar algumas ilações. Ficará aí projetado e poderá ser
acompanhado, enquanto isso, diria que, após examinar essas docurnen~es, ouvimos 21 p_essoas, por dirigentes da VAlEC oU Comi5Sã9julga-

dera da VALEC, 28, e 21 empresas que participaram. Dos depoimentos_dos_dirigentes daVALEC retiro o seguinte: a licitação foi autorizada
pelo Presidente, a responsabilidade diretá pela elaboração do processo _coube ao Diretor de Engenharia; o Diretor-Presfdente acompanhou o desenrolar dos trabalhos medictnte informação recebida do Diretor de_ Engenharia A decisão de divulgar a pontuação obtida na pré-qualificação, antes
do recebimento das propostas técnicas e comerdai foi tomada pelo Diretor de Engenharia com
o conhecimento do Diretor-Prepidente. O diredonamento das firmas, em f;:wor d~ste ou daquele
lote, que lhes fosse mais interessante geograficamente, poderia ter resultado da corn!.!nicação desepoimento dos dois dirigentes da VAI.EC.
O depoimento da Comissão julgadora disse o
seguinte:

O coordenador da Comissão foi consultado e opinou favôravelmente à divuJQação
dos pontos obtidos pelas empresas antes da
proposta ser entregue por elas. E mais, a
--~vulgação da pontuação obtida ria pré-qualificação poderia facilitar a esc_olha", por parte
das empresas, do lote mais coinpatível com
suas condições.
-

as

Do depoimento das 21 empresas, segundo
eles, nenhwna empresa pré-qualificada, inclusive
as duas perdedoras e a única que não ofereceu
propostas, apresentou protesto ou fez restrições
aos atas e procedimentos da VALEC. Ainda segundo eles, o conhecimento da pontuação obtida
na pré-qualificação permitiu o natural posiciona~
menta das empresas em relação ao valor e ao
volume dos serviços, dlrecionando aquelas de
htaior porte para os maiores lotes, e os de menores portes para os menores lotes.
Posicionamento da Comissão que presidi:
No qu~ diz respeito ao Decreto-Lei n~ 2.386,
õ -princípio da publicidade foi resPeitado pelaValec; o princípio da probidade foi respeitado pela
Valec, o princípio do julgamento objetivo foi res-- peitado pela Valec,
No que diz respeito ao princípio da vinculação
ao instrumento convo_c;.atório, a Comissão convenceu-se de que, não obstante a objetividade
· dos critérios, a comunicação da pontuação aos
que se candidataram à pré-qualificação, em 27
de março, não correspondeu às instruções contidas no Edital de Pré-qualificação, uma vez que
o item 6 estabelecia que os pré-qualificados devenam·s-er, apenas. declaradoS ha"bmtados ou não,
sem qualquer classificação. Embora a divulgação
da pontUação tenha sido feita no _próprio texto
d.o ~ditai da concorrência, atra:Vés do Aditamento
n<:t 1 gUe incluiu nas instruções da carta~convite
relà"ção das notaS atribuídas a todas as licitantes
nà pré-qualificação (Anexo lll -folhas 115), a
COmissão de Sindicância entende que a divulga_SãO da referida pontUaçãO cOntribuiu para diredo--n.ar Bs empresas em relação aos lotes. A divulgação da pontuação, porém, é justificada pelo Coordenador da ücitacã.o. que, em seu depoimento
de folh~ 41, -deciárou ~·qu~ oS critériOs de-Pféqtialificação foram fiXados- Pelo declarante; que
_o exame dos docüfn.entos de pré-qualificação foi
feito pela equtJ>e da diretoria de engenharia e ql,le,
posteriormente, constituiu a comissão julgaaora
da ~ncorrência; que a pontuação resultante da
apUcaÇão dos critérios àdma -também foi feita

-a
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pelo declarante; que os critérioS acima também
foi feita pelo declarante; que os critérios de pontuação_ foran) de.finidos após a publicação dos
editais de convocação para a pré-qualificação, peJo próprio declarante e -com o objetivo de permitir
uma avaliação o menOs subjetiva possível; ... Que
não foi feita a ata relativa a pontuação, mas sim
enviada comunicação a cada um dos licitantes
dizendo do resultado por ele obtido; que a corTlUnlcação da pontuação individualmente a cada fir-ma teve por objetivo demonstrar a lisura da avaliação feita pala Vale c _e possibilitar que a interessada
fizesse a sua conferência, não acreditando que
tal pudesse servir para entendimento entre asempresas licitantes, pofs, dificilmente, seria dada credibilidade à informação de uma pelas demais..."
Toçl.;rvja, a Comissão reconheceu que, -em face
da já registrada transparência dos atos praticados
pelos responsáveis pela licitação, tal proCedimen~
to, se por um lado extrapola as instruções do
Edital de_ Pré-qualificação, de outro lado induz
ao convencimento de que não teria havido conluio
geral. Aliás, a denúnda de conluio geral, sugerida
pelo jornalista, esbarraria neste e no princípio anterior. Em ve_rdade,_ a hipótese de combinação
geral só se justificaria se, no julgamento das propostas houvesse prevalecido critérios subjetivos.
Tal não ocorreu, vez que, da instrução probatória.
resta cristalino que os critérios previstos no Edital
foram de indiscutível objetividade_.
V -PRINCÍPIO DA FORMAUDADE
A Comissão verificou, e não é_ dfsplciendo repe·
tir, que, no exame da documentação apresentada
pela Valec, não houve uma autuação formaJ do
processo licitatório, ainda que houvesse respeito
qJJanto à formalidade dos atas principais da licitação. A sucessão ordenada de atas, como já repetidas vezes ficou registrado, não obedeceu a uma
autuação formal do processo Jicitafõrio, e outros
defeitos de menor relevânçiz;~, an9tados pela ComisSão de Sindicânci@ e que possam ser aporitados na formalização dos atas e documento da
Concorrê_ncia, ainda que possam caracterizar-se
çQmo omissão ou, irregularidade, ou mesmo terem acarretado risco, não causaram prejUízoS aOs
licitantes, à Valec e, de modo geral à Adminis·traçãÕ Pública, nem interferiiam no resultado da
mesma Concorrênd.a. Aliás. é_ regra dominante
nas licitações públicas, que não s_e deve ser formalista a ponto de fazer exi_gências qu~ causem prejuízos à Administração e aos concorrentes. iodavia, vista a autuação à lu~ da legislação vigente,
o procedimento licitatório ·será iniciado com a
abertura de prOcesso administrativo, devidamente
autuado, protocolado e numet:ado (art. 31, caput,
do Decreto-Lei nY _2.300/8_6}. Isto,_ efetivamente,
não ocorreu no procedimento licitatório p.i.ua a
execução das obras de infra-estrutura da Ferrovia
Norte-Sul.
V- PRINCÍPIO DA IGUAlDADE
A igualdade entre os licitantes, por sua vez, é
princípio lrrelegável da licitação. Por ele se enten~
de que não pode haver procedimento Jicitatório
çp_()1__ disc.timina_ç~o _entre C>S _se_us participantes.
MaS, ê preci~Jerfibrãr <:ilie tal ecjüiciistãnaa
ser ~ecida entre a Administração e oslicitan_tes, não entre os licitantes entre si. Com efeito,
entre os li_cita_ntes, em _razão do porte econômico
de cada um, da quantidade de equipamento que
possuem, de seu quadro técnico, estes podem
se colocar ~m ·c;:ondições mais ou menos v~ta~
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josas para a realização do trabalho que pretendem
executar. O conhecimento de sua pontuação e
da pontuação dos demais licitantes, no entender
da Comissão, possibilítou a cada licitante capaci~
tar-se a determinados lotes que, pela sua localiza-

cada um em relação aos 18 lotes de serviços,
a saber:
1) O conhecimento das empresas pré-qua1ificadas;

ção, exigência de equipamento e dimensões,

quaJiflcação;
'
3) A fJXação de preço-base, que indicou o valor
dos serviços relativos a cada lote, com a admissão
de urna variação máxima de 1O% para menos;
4) O critério de que cada_ empresa somente
poderia ficar com um único lo~. sendo necessário
para ganhá-lo a qiferença mínima de 11 pontos,
na pontuação obtida na pré-qualificação;
5) A fvcação prévia da ordem de recebimento
e abertura das propostas por lote.
Essa orientação propiciou que as empresas,
considerando os fatores_ de natureza técnica, logística e empresarial pertinentes, em particuJar,
a cada uma, decidissem pela participação na licitação dos lotes mais adequados às suas conveniências empresariais e à sua classificação na préqualificação. Dessa forma, tendo em vista a objetividade e a transparência dos critérios e da orfentaçãoa adotada, o resultado da licitação, a cada
passo, foi se tomando mais evidente. Além dissq,
é lícíto concluir que essa orientação levou as empresas a oferecer o menor preço· admitido, sob
pena de perder a licitação, o que constitui argumento favorável à negação de conluio geral Por
outro lado, se combinação houve entre as empresas licitantejs, teria a mesma se restringido a uma
composição de interesses em relação a lotes,_sem
repercussão económica no resuJtado da licitação.
não acarretando, portanto, prejuizo financeiro para a VaJec e para a Administração Pública, e, bem
assim, sem repercussão, igualmente, na quallda·
de técnica dos serviços, vez que todas as pré~qua
lificadas foram consideradas com idoneidade técnica adequada à sua execução.
Finalmente. quanto à publicação antecipada do
resuJtado, na "Folha de S. Paulo", de 8 de mato
!1ltirrto, a Comissão acredita _que o fato pode ter
explicação, como as indicadas a seguir.
A partir do dia 5 de maio, quando ficaram conhecidas as empresas participantes em cada lote,
e quando o sigilo não se fazia mais necessário
entre as licitantes, tomou-se possível que um técnico ou equipe, conhecedora dos dados da concorrência e com informações sobre a identificação dos lotes preferidos por sete ou mais licitantes, pudesse montar o quadro das vencedoras,
tal como o publicado na "Folha de S. Paulo".
Assim, partindo do pressuposto de que a empresa
interessada em determinado lote ofertaria para
o mesmo a redução máxima, condição primeira
para vencer a concorrência, chegou-se ao seguin·

ariloldava-se aos seus interesses. Isto, aliás, foi
reconhecido pelo Coordenador da Licitação, ao
afirmar em seu depoimento de folhas 42 que o

conhecimento antecipado da pontuação das licitantes poderia ter possibilitado um direcionamen-

to das firmas, em favor deste ou daquele lote,
que lhe fosse mais interessante goegraficamente.
A aná1ise deste principio será feita logo a seguir.

RESGLTADO DA CONCORfltNCJA
Atestada, no curso das averiguações, a observância da mais completa lisura nos procedimen-

tos de entrega, abertura e julgamento~ propostas, os resultados foram os melhores que oferece-rama redução máxima sobre os "preços-base"
estabelecidos.
.
Cabe observar, todavia. que, pelo menos, as
três últimas pré-qualfiicadas, uma das quais nem
chegou a apresentar proposta, entraram no processo em desigualdade de condições com as anteriores, devendo-se Isto à classi_flcação decorrente do processo anterior de pré-qualificação.
A pontuação estabelecida para efeito de desempate (critêrio do Edital, item 10.4, letra "e") levou
que as firmas pudessem ser colocadas em classes
distintas, limitada cada classe pelo diferencial de
10 pontos. Como resultado prático, admitindo
que as 18 firmas, cóin melhor pontuação, dt?:ssem
preço com o percentual de redução máxima, teriam cada uma a obtenç&o de um lote.
Esta interUgação dós critérios de julgamento_
da concorrência com os crltêrfos da pré-qualificação, aliada à divulgação antecipada da pontuação, contribuiu para direcionar as empresas parti·
dpantes na escolha dos lotes.
Sendo lícito reconhecer a ausência de má fé,
antes cumprindo qualificá-lo como decorrente da
preocupação de tomar o processo transparente
e o juJgamento o mais objetivo possfvel, o certo
é que a Valec, em assim procedendo, tornou discutível a observância do princípio da igualdade,
entre as concorrentes.
Nestas condições, 1o resultado da concorrência,
se bem que satisfatório no aspecto dos preços
obtidos, tomou-se de justiça discutfvel.

CONCLUSÃO
À vista do exposto, a Comissão é de parecer

que:
I-Ocorreram orillssão e irregularidade quanto à forma do processo licitatório, como um todo
e em relação a determinados atos nele praticados,
especialmente a inobservância do disposto nos
arts. 39 e 31, do Decreto-lei n"' 2300/86, as quais
embora possam ter propiciado rlsco, não causaram prejuizo às licitantes, à VALEC e, de modo
geral, à Adrrrlnistração Pública.
O-A orientação imprimida ao processo licita·
tório, aliada ao tipo da licitação escolhido, ou seja,
a de "preço-base", forneceu aos participantes o
conhecimento de informações que definiram, de
fonna bastante aproximada, as possibilidades de

2) A divulgação da pontuação obtida na pré·

te (vér Anexo U):
1) Identificados os lotes das empresas coloca-

das pela pontuação em primeiro, segundo, terceiro lugares, ter-se-ia o lote da·empresa quarta colocada;
2} Identificado o iot~ da empresa em quinto
lugar, ter-se--ia o lote da empresa colocada em
sexto lugar e o lote da empresa colocada em
sétiinõ lugar;
3) Identificado o lote da empresa colocada em
oitavo lugar, fur-se~ia o lote da empreSa colocada
em nono lugar;
4)1dentificados os lotes das empresas coloca~
das em décimo e décimo primeiro lugares terse-la os lotes das demais empresas licitantes, so-
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brando as três empresas que obtiveram menor
pontuação, ou seja, as colocadas em décimo nono, vigésimo e vigésimo primeiro lugares.
De uma forma mais simples, caso fossem conhecidos os lotes das onze primeiras empresas
colocadas em pontuação, com base no mesmo
quadro utilizado rio raciocínio acima, ter-se-ia elementos para identificar os lotes das sete empresas
seguinte e cOncluir que as três ú1timas colocadas
não ganhariam nenhum lote.
Outra explicação para a publicação antecipada
do resultado da concorrência feita pela "Folha
de S. Paulo", seria a de que, entre 16 horas do
dia 27 de abril de 1987 e o dia 4 de maio de
1987, um grupo de licitantes, com o objetivo de
ganhar o lote que mais vantagens pudesse oferecer, combinasse os lotes para os quais ofertaria
percentual de redução máxima de preço. E, posteriormente, entre 18 horas do dia 5 de maio de
1987 e a noite de 7 para 8 de maio de 1987,
alguém, que houvesse participado do menciona,do encontro õu tiVE:SSe tido conhe.clme_oto: çl._os_
dados a ele rel~tivos, os combinasse corrl ac.jueles
outros dados já conhecidos em decorrência da
abertura das propostas técnicas, em 5 de maio
de 1987, e montasse o·quadro publicado na "Folha de S. Paulo".
A hipótese de combinação entre licitantes foi
examinada em toda a instrução desta sindicância,
não V!"do a Comissão identificado fato o~jetivo
que pudess_e comprová-la, inobstante tivesse esgotado todos os recursos que os seus limites funcionais e de prazo lhe Impunham.
Assim, em síntese, a Comissão de Sindicância
conclu_iu:
_
a) Que, quanto à forma, ã licitação_não observou integralmente os arts. 3' e 31, do Decreto-lei

n• 2300/86· ··

.
··
.
·
o_c_b) Que ~s infOrmaÇões indicadaS nQ it~iTI II,
desta Conclusão, direcionaram as licitantes na es-colha dos lotes_que lhe eram mais convenientes;
c) Que a publicação antecipada do resultado
da concorrência na "Folha_ de S._ Paulo''. pode
ter decorrido de cOmbinação entre liCitantes, mas
a Comissão de Sindlcãnciã, tendo esgotado todos
os meios de prova de que dispunha na instrução
desenvolvida, não Identificou nenhum fato objetivo que pudesse comprovar combinação entre
licitantes e a Valec e licitantes entre si;
d) Que-é possível exPliCar publicação antecipada do resultado da concorrência na "Folha de
S. Paulo", partindo da identificação dos lotes pre-feridos por, no mfnimo, sete licitantes.
Por último, não tendo a Comissão de Sindicância apurado qualquer ato que pudesse ser
considerado ilícito penal, submete à elevada consideração de V. Ex!' a conveniência de encaminhar
o __presente Relatório_ ao _Departamento de Polícia
. Federal, vez que no mesm<;> tramita inquérito so-

a

b~.

BraSília,2d~junh~~eyt:ortês-

Baptlsta, Presidente- Estevam Augusto Sa_ntos
Pereira, Membro- Fernando HeJ__Ui~e de Menezes OUvelra, Membro - Alberto Burocfto..
e M.Bia., Mem~
vitch, Membro - Helena
bro - Ellana MeDo Baars Miranda, Membro.

:zuma

-E perffiitam-me, já- que estou tendÓ- üma-Oportunidade impar de falar a tão seleto auditório nu·
ma CPI como esta. Sexagenário, 40 anos de servi~
ços públicos prestados com honestidade e dedi-
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cação, sou um velho sim, mas um velho capaz
de resistir firmemente a uma campanha sórdida
como esta que vem_ sendo _4esenvolvida, distor-

mentes, que o Geipot não dispunha à época. Repí.:to, o Geipot, na época, fez um tral]a1ho comparativo de soluções ferroviário, hidroviârio e _r~do

cendo a minha postura como Presid~nte desta
Comissão. por determin~d9s vei~_os da Imprensa. Creia, Senhores, que é um lenitivo, para mim,

viâiio, etc.A Valec trabalhou já sobre uma deciSão

falar-lhes, razão pela qual agradeço-lhes e haja
o que houver depois desse meu depoimento ago-

transportes já defmidos.

ra. agradeço de coração.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -

tomada

de

cOnstruir uma ferrovia ril.lma- _região

que atendesse a determinadas demandas de
o-SR. OLAVO

·

PiRES --certo,-mas insistó ·na

pergUnta Pof(jiie···a "'GEIPOT não- elaboroU Um
Con-

cedo a palavra ao nobre Senador O lavo Pires para
fonnular as perguntas que julgar conveniente. V.
EX dispõe de 10 minutos.
O SR. OU\VO PIRES -Sr. Presidente, pelo
que pude entender, considerando o GEIPOT tim
órgão consultivo, a consulta feita ao GEIPOT e·
o resultado
desta consulta não serviram de
base para o edital. É certo isto?
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Por
favor não entendi.

O SR. OLAVO PlRES - Pelo que entendi o
GEIPOT fe2; uma consulta para que se construísse
um detenninado tipo de ferrovia, e depois elabo~
rou-se um edital para construção de um outro
tipo de ferrovia, fato este que justifica esta defasa·
gem de preço. Foi o- que eu entendi.
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Não,
não sei se V. Exi' assistiu o inido de minha_exp~si~
ção, a colocação que nós fizemos é que a posição
da ferrovia, como a hidrovia, como a combinação
de outra modalidade de transporte, foi dentro de
wn corredor de transportes. E, dentro do corredor
foi feita uma série de alternativa$.__ concluindo-se
por algumas prioridades em relaçãO _-aS-OUtras.
Colocadas todas as altemativ~s _puma seqüência
de forma mais favorável e menos favoráveL a ferrovia, juntamente com a hid~ovia, ficqU sftU.;dã
numa posição flllal, em tomo de 6.0 -e 5.7 de
índice.
0SR.OU\VOPIRES--6~erripreço?

O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Não
benefido custo. E em dma disto foi feita uma
opção politica, de ser feita a ferrovia, o Geipot
não participou a partir daí.
o SR. OU\VO PIRES-_ Eri.teri.di 0 seguinte,
Sr. Presidente, que 0 GEIPOT-elaboieu um. ~estudo
para construir um tipo de ferrovia, que tinha Uffia
bitola "X', que tinha determinados índices de ç1.,1r-.
vas, e que essa ferrovia não foi Ucita~a._
OSRSTANLEYFORTESBAPTISTA-Entendi agora
OSR. QLAVO PIRES-::-Folliçitada.WJ!a ~!l'_ovia mais dimensionada, com uma bitola maior,
com um !nç:llce de curva tecnlcaf11ent~ mais ªpropriada; não foi isto? P~rgunto a V. 5' {oi isto que
foi feito?
O SR. STANLEY FÓRTES BAPTISTA- Certo.·
Foi isto que "roi fejto,-1einb!~do _?-estágio. N6s
trabalhamos no estágio preliminar de estimativas
de custos, e agora se trabalh_a n_o estágio final
de implantação de obras.
O SR. OLAVO PIRES - Então, tendo em vio;ta

oqueocQ~uchega-seàconc.l!Jsão_qu.-ea.VALEC

estudo, um trabaJhõ dentro das_ normas que seriam depois adotad.as para a construção da ferrovia?
O -SR. STANLEY FORTES SAPT!STA- Por-

que há uma série natural de andamento no estudo
d__g_uma obra qualquer, sobretudo numa obra de
grande envergadura, onde se faz estudoS preliminares, uma pré-viabilidade, depois um anteprojeto, em seguida um projeto básico, e fmalmente
um projeto final. O Geipot ficou na parte inicial,
a partir daí, pass_ou o bastão.
O SR. OLAVO PIRES- Mas quando o GEIPOT

opinou pelo custo 1,4. ele deve ter concluído
seu trabalho.

Q

OSR.STANLEYFORTESBAPTISTA-Comparativamente sim.
O SR. _QLA.VO PIRES - Se ele Concluiu esse
trabalho dentro desse parâJl:letro, a VALEC não
poderia elaborar um edital para uma ferroVia-que
obedecesse a outras normas, a outros parâmetros
téctlicos;
-O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Não,
ai discordo de V~ Ei'P, porqúe - repítO - a Valec
jâ preparou o edital-em ~ima de um projeto básico
que o Geipot não &;punha. O Geipot -trabalhou
em documento mujto _mais prelin}inar do que o
projeto básico. E, repit:9, não com vista a Construir
ferrovias, mas -com Vfstas a comparar ferrovia,
combidrovia, rodoViã e combinações destas alternativas de transpo~. Não sei se consigo me fazer
claro.
- ·-·--·
--O SR. OL.AVO PIRES - Olha, sinceramente
eu não entendi.
OSR..AfFONSOCAJ'I\ARGO_.:::Senador,deixa
eu contribuir. O que aconteceu foi o seguinte:
a partir do momento em que o Govemb decidiu
t:onstruír a FerroVia Norte-Sul, uma decisão políti·
ca~-o GEIPOT sâiU do- problema, e o Governo
deixou de usar o GEIPOT porque o GEIPOT estaVcf eStudando ahemativ:as, e foi uina decísão polític:::a, então, passou a ser feito à revelia do GEIPOT.
O SR. OLAVO PIR!;S _Pergunto a V. S• o

seguinte, 0 preço base estabelecido, foi es~elecido por quem?
.
-QFORTES BAPi1àTA -:_-Pela
·
·
·
·
Valec.
. CJSR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Pela
Vàíec. O edital é da Valec.
SR.
PIRES- Então, frabalho dÕ
Qeipot praticamente foi encostado, foi d~ixado
de lado.

SR.-STANLEY

o

O.SR

OLA.vo

o

srANLEY FORTES BAPTISTA -: Não,

eu não misturaria as duas coisas, nós continuaEIPO mos trabalhando em corredores de transportes,
desçonsiderou o trabalho do G
T.
este é 0 papel do GeipOt. o_ GE:ipot é uma empresa
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA -.Não
de planejamento, nós nunca fazemos projeto finai
necessariamente, por que a Valec dispõe de ele-_ _ de engenharia, a não ser em caso de exceção
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como estamos fazendo da T ransnordestina, mas
é ~,~_ma_exc:eç;ão. Contip.uamos a trabalhar_eJ11 cima
do ~ouedor Araguaia-Tocaiitins, como tràbalhamos no corr~dor do São Franc;isco, e no Ceritro_.
Oeste, etc., etc. O n·osso trabalho_ não implica
effi sofrer modifiCações porque-a VALEC-está fazendo a Ferrovia Norte-Sul: são fatos diStintos.

·o SR. OLAVO PIRES -Estas rri.iilhas perguntas são, inclusive, baseadas no que. consta nas
suaS consideraçôes finais, onde o GEIPOT menciona que__seus custos de investimentos foram
estimados a partir de um traçado multo preliminar
em cartas ao milionésimo, alcançado o equivalente a 1,4 milhões de dólares.
O SR STANLEY FORTES BAPTISTA- Posi·

tivo, este é o valor, e lamento profundamente V.
EX' ter perdido -o inido da exposição. Porque passamos- aqüi exatariieõte 15 niinutos exPlicando
o trabalho da ferrovia Norte-Sul, conduzido pelo
GEJPOT; em- três etapas. Numa primeira etapa
dentro do corredor Araguaia-Tocantins, e é isto
<júe e&a-eScH.tõ. Nós colocamos a ferrovia contra
a hidrovia, contra a Rodovia, contra a combiriação
dessas modalida,des, e _chegamos ao que está
estrito, e que V. Ex' está lendo. Concluímos que
é inexeqüível a ferrovia. SàímõS Com a outra aher·
nativa de ~alocar a ferrovia, agora, dentro de um
enfoque diferente._ Cãnside~an..do que pafã átender o eixo Norte/Sul, nós só' dispomos de duas
alternativas, a partir de um certo momento de
cãrQã, que é a ferroViárí;:f'cóiripleta e a hidroviária
cOmpleta, nós então li'aba1hamos em cima destas
duas, fazendo wn enfoque agora diferente: o que
seria atrativo para a iniciatiVa pn:va-da investir nessa
o_bra. E aí n6s fizemos uma série de considerações, diferentes, já8band0natl.do estas- anteriores ---é a segunda colocação que está ai no
depolmefrtó ....:... e OOhdu(mos, nOvamente, a ferrovia ainda é inexe(Jüível, não é factível. Saímos para
uma terceira hipótese: vamos colocar a ferrovia
dentro de um plano de asão integrada na região
- é o te_rcelro enfe>que ·que e~ dado aí - e
a ferrovia se mostrou inexeqUível, desde que fos..
sem seguidos os aspectos ai sugeridos.
O SR. MAURO BORGES- Qual a ferrovia brasileira que dá lucro? Quais as ferrovias que dão
lucros?

o·SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Vale
do Rio Doe~ Mas, Oque dâ lucro_ é a empresa
Vale do Rio Doce, onde ela uSa a ferràvia dentro
de um conjunto de atividades ·outras.
O SR. MAURO BORGES - Essa questão de
lucro ferroviário é uma questão realmente difícil
de se obter.
·
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA-:- Com

ae-

a ferrovia, iSoladamerite,r é cüfí~il
se obter.
O sR. QLAVG_ PIRE;$- Então, continuando,
pelo que V. S• explicoU; o GEIPOT elaborou estudos que não serviu de base_ para a elaboração
do edital_~isso?
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Posi-

tivo, o edital foi feita partindo de outras premissas
completamente distintas das nossas.
O SR. O~VO PIRES - Baseado em que a
VALEC adrriitiu esse preço base de 2,4 ou 2,5?
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA -Não

conheço o projeto da- vãlec, mas a '{a1& baseOu·
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se, pelo que vi, nos depoimentos, no projeto, no
anteprojeto que elaborou através da contratação
de uma série de construtoras.
O SR. OLAVO PIRES- V. S• não acha_ que
seria lóg!co a VALEC ter tomado por prerriissa,
por base, este número fornecido pelo GEIP017
O SR STANLEY FORTES BAPTISTA~Nega

tivo, traba1hamos na escala de 1 por 1.000.000.

Ninguém pode lançar concorrênc_iª_nes.s_a escala.
Tem que ser, pelo menos, na escala de 1 por
10.000. Eles tinham que trabalhar em cima de
escala de 1 por 10.000 e para isso uSaram as
construtoras trabahando em cima de escala de
I por 10.000
O SR. OLAVO PIRES - Sr. Presidente, noto
o seguinte: existe uma defasagem mufto grande.
O SR STANLEY FORTES BAPTISTA também, acho.

Eu

O SR. OLAVO PIRES- I;ntão, se ii-defasagem
fosse menor, a aceitação seria mais tranqüila.
Quero adiantar que não tenho predisposJção con·

tra a ferrovia, não tenho predisposição contra o
Presidente José Samey, muito pelo contrário, tenho predisposição natural contra tudo que se chama conupção, tudo que se chama bandalileira
e tudo que se chama impunidade. O que ·precisamos neste País, através de uma ação conjunta
é trabalhar para que tudo isso passe a não existir
em nossa Pátria. Quero completar a minha pergunta...
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Poderia dar uma explicação em cima disso? ·
OSR,OLAVO PIRES-Pois nõo.
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA - 86
que em relação a essa divergência de preços,
tínhamos feito uma colocação anterior e vou-me
permitir repetir rapidamente, paréi não me alongar
muito: é que quando o Geipot fez esse 1,4 bilhão
ele trabalhou com vistas ct fazer comparações:
trabalhando em_mapa de escala de 1:1.000.000,
escala de mapa de 1:100.000, usando as informações disponíveis que tinha na época, quer da Sudene, quer da PRODIAT, quer_daJ)'ortobrás, quer
do próprio Geipot e, conseqüentemente, adotou
o valor médio por quilómetro que foj um milhão
de dólares; considerando, também, que o tr_açado
que o Geipot escolheu era numa região quase
plana, de pequena ondulação, e que dava uma
extensão menor do que aquela que a Valec_obteve
em seu traçado; e que nós traba1harnos em dma
de bitola mébica, enquanto a Valec- trabalhou em
bitola larga. As demandas que consideramos são
demandas baixas, porque imaginamos que essa
ferrovia, àquela época em que nós trabalhamos
no corredor, seria implantada durante um periodo
de tempo não inferior a 9 anos, o que permitiria
que, ao logo do tempo, à medida em que crescesse a demanda se fiZesse melhoria da ferrovia
para suportar aquela demanda nova. Citeí o exemplo até do trilho que se podia mudar a bitola
de 37 para 47 ou 50 e tantos etc., e falei também
nas características que poderiam ser trabalhadas,
pode-se trabalhar com v_ária_s características que
somente o estudo do projeto, já em final de engenharia, lhe indica, dependendo da orientação que
se pretenda, da pressa, do volume dos serviços
e da prioridade que se dê e falei até da ferrovia
do aço, onde dei como exemplo que se trabalhou
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às 19 ou 20 horas. Mas não é s6 pela extensão
desse dia de trabalho, mas é pela sua intens~d~<!_e
e sua densidade e açredito_ que hoje chega a um
momento culminante neSSe depoimento do Cel.
O SR. OLAVO PIRES - Pergunto a V. 5' o
Stanley Fortes, Presidente do GEIPOT. Ein- um
seQuinte: considerando inclusive esse adiamenfo
certo momento o Presidente ficou, inclusive, arr~w
da Obra por seis meses, não- seria interessante
batado pela convicção com que nos transmitia
que o GEIPOT em conson~cia com ~ VALEC
suas informações e logo depois achou por bem
efel;_t,!_aliõse um trabalho - redundante porque eu
pedir desculpas. Não vejo porquê. S. 5' foi nada
disSe um traba1ho em consonância - em conmais, nada menos, do que traído pelo seu excesso
junto paÍ'a que talvez se chegasse a um preço
de telo pela coisa pública~ Nesse ponto, quero
base inferior a esse que foi estipulado nesse edital?
apenas reiterar aqueles depoimentos introdutórios que me antecederam aqui e louvo a ,;;,.tua_ção
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- O Gei·
do Preside-nte do GEIPOT, inclusive também das
pot cumpre ordens e as executa, desde que as
feceba.
- suas funções e das suas missões anteriores, conhecidas de todos nós, inclusive de sua carreira
O SR. OIAVO PlRES-- Vamos providenciar
militar e é claro... E' claro que esse depoimento
que essas ordens sejam autorizadas. Quero fazer
vem trazer um subsidio importante para o nosso
mais uma pergunta a V. s~ e concluo com esta.
trabalho. Um subsídio duplo: o aspecto relativo
inclusive: essa obra, eu disse hoje de manhã,
à Ferrovia em si e o aspecto relativo à apuração
e repito, sou favorável a ela desde que seja feita
das irregularidades apontadas pelo Jornalista Jâw
por outros caminhos, ela não seria de custo muito
nio de Freitas, constantes do seu relatório que
menor se fosse executada através de uma admitivemos ocasião de ler anteriormente, que ele renistração direta, através dos batalhões ferroviários,
sumiu na parte final da sua exposição.
talvez num consórcio com os próprios batalhões
Quero apenas reiterar aqui as palavras elogiode construções com os BECs, isso não iria custar
sas que foram feitas ao depoente e à súa equipe
muito menos para a Nação?
do GEJPOT. Temos que considerar_que oGEIPOT
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Resé dum órgão técnico de_ alto conceito e que está
pondo com muita. tranqüilidade: comandei bataaqui representado pelo seu Presideote, e que não
lhão de construção, fiz 300 kms de rodovia pavitemos que fugir do seu depoimento, dos documentada para a administração direta; a idéia é
mentos_que nos trouxe e daquilo que pediremos
válida não considerada isoladamente. Ela pode
que _S. Ex'" acrescente, através dQ. Sr. Presidente~
Ser -urulzada como uma contribuição, porque os
posteriormente, e considero muito importante esbatalhões têm uma determinada estrutura, V. Ex'
se depoimento para o nosso relatório, que espei-tão pode mudar essa estrutura de um dia para
lhará pura e simplesmente aqw1o que foi colhido
a noite -para exercerem Uina obra de tal enverganos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Indura, mesino porqUe seria um grande desperdício
quérito.
e talvez saísse até mais caro, do q~.Je_ fazendo com
um empreiteirO. O que se poderia fazer é apro-Êm:Seguhdo lugar, é preciso deixar bem claro
aqui, que acredito que todos nós, Senadores dos
veitar a ~tura de alguns batalhões desses, para
executar parte da obra
diversos Estados, que compomos esta CPT, desejamos que essa região do CenfrowSul do País se
O SR OLAVO PIRES--Já representa alguma
desenvolva, que tenha a oportunidade que outras
coisa. Te mos urn _exemplo no meu Estado de
regiões já tiveram, que avance também-. estimuRondônia, a BR-364: o trecho constru[do pelo
lando inclusive o crescimento de outras áreas,
5~ BEC, que é -de 500 kms que vai exatamente
áreas de sua influência. Ninguém é contra - .e
de Porto Velho a Ariquemes.
aqui já foi afirmado e repetido por oütrOs colegas
O SR STANLEY FORTES BAPTISTA- CdSenadores- ferrovjas,Qem hidrovias, nem muito
nheço. -menos, o desenvolvimento dessa região do Cen0 SR. OLAVO PIRES -Então V. 8' vai concortro-Oeste, que é o coração do Brasil, é um grande
dar com o que vou dizer agora: tecnicamente
celeiro. Queria então, com essa parte introdutória,
é o melhor trecho da rodovia, tem o acostamento
chegar a algumas perguntas que realmente commelhor, tem o piso melhor, então talvez esta partiw
pletam aquelas informações que foram colhidas,
cipação total ou parcial dos batalhões nessa ferro-tanto no depoimento como nas perguntas feitas
via pudesse não só reduzir os custos como melhopelos meus nobres Pares.
rar o padrão técnico da obra. Quero que essa
Sr. Presidente do Geipot, se há um tão estreito
minha proposição, que essa minha sugestão seja
relacionamento jurídico entre o Oeipot e a Valec;
levada em consideração.
o Geipot; pelo menos atua1mente é provisoriaO SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Está
mente, é o dono da Valec; segundo informações
incluida.
do Presidente da Valec, tem 99% das quotasO SR PRESIDENTE (João Menezes)~ E agopartes, uma vez que ainda não é uma sOCiedade
ra o (l]tirno inscrito para fazer perguntas ao repreanónima, não há ações. Como explicar esse total,
sentante do GEIPOT é o Relator. Senador. fv\anesse absoluto distancimento administrativo de um
sueto de Lavor, a quein dou a palavra e que dispõe
órgão para com o outro, do Qelpot p·ara com
do prazo que já conhece.
a Valec? Ainda mais quando se sabe que o Geipot
O SR. MANSQETO DE LAVOR - Sr. Presié um órgão que planeja e a Valec é uma empresa
dente, Srs._S_enadOres, Sr. Presidente do GEIPOT,
que executa. Como se explicar o distanciamento
no primeiro dia em que esta CP! colhe depoitão grande entre o órgão planejador e o órgão
mentos, fica demonstrada sob~amente a sua imexecutor do mesmo Ministério dos-Transpsortes?
portância. Desde I O da manhã estamos aqui traSeria o Minfstério dos Transportes um arquipébalhando com i)ltervalo de apenas uma hora para
lago adminsitrativo? É a primeira pergunta que
o almoço e vamos trabalhar possivelmente até
faço e, se V. 5' prefere ou permite eu poderia, _
com raios de mil metros, por exemplo, e que,
evidentemente, nós, em nossas considerações,
trabalhamos com raios de 250/300 metros.

\
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fazer a minha sêrie de perguntas, ou entáo, se
V. 5' quiser, logo responder esta ou outras, poderia
me interromper, de minha parte não há problemas.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Acho
que v. Ex' fazendo _tódas _as perguntas de uma
vez,. será melhor porque facilitará a resposta.
O SR. RELATOR (Mansueto de ~vor) -:- OPrigado! Entâo eu peço a v. S• que anot~
O SR. PRESlDENTE _(João Menezes) -V. $'
já anotou a primeira pergunta?
·

O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Sim,
já anotei.
-

O SR. ~TOR (Mansueto de Lavor)- Nobre
Senador Mauro Borges, essa vantagem deveria
ser dita não pelo ófgão executor da obra que
vai executá-!~ e o Presidente da VALEC foi. muito
CalfO cj:Uariêio disse que foi chamado para constriJir uma obra Então, essa resposta quem deveria
dar seria justamente o CiEIPOT, que é o órgão
planejador. Dai eSsa Sari~ ira do OÇISSO Presidente
do GEIPOT quando não'entendeu, e demonstrou
claramente que não entendia, porque se preferia
umª ferrovia: em primeiro lugar, a ferrovia foi uma
decisão política, logo, não há que discutir porque
ele é- subalterno de quem tomou essa decisão
politlca.
-

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - A
O SR. MAURO BORGES - Mas o GoVerno
segunda pergunta é com re(er~nçia ao problema
não estabi=1eceu 0 traçado; 0 traçado foi escolhido
da diferença de custos entre a estimativa_ feita
pela VALEC.
pelo GEIPOT de os custos, agora projetados pela
VALEC. Não colhemqs ainda, honestamente, Sr.
O SR. RELATOR (Mansueto de _Lavor)- Tudo
Presidente, como Relator d'ªsta CPI_L url}ª explica~
bem, o traçado deveria ser feito pelo GEIPOT
ção satisfatória. Se eu tjv~~e que redigir o mE:u
e não pelo órgão executor, que é a VALEC. V.
relatório hoje, eu diria que aind{\ não foi dadaEX"' tem ainda_ algum ponto a colocar?
uma explicação unânime, entre dois órgãos do
OSR.MAUROBORGES-Exatamente.Émui~
mesmo Ministério, Por quê? Porque a estimativa
to importante focalizar, dentro dessa idéia de V.
de 1,4 bilhão de dólares do GEIPOT ..::.... entendo - - ~. a: ·razão de se ter retirado o traçado ·de uma
que foi uma estima.tivã-- foi feita sobr<! cartas
área mais favorável para uma área mais cara. Deve
com escala de 1:1.000.000 e_ até: 1:100.000, o _ haver alguma razão explicativa.
que não é suficiente para fazer um orçamentO·
detalhado, etc._ teria que ser de 1:10.000, ou até
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Per~
uma escala abaixo -dessa. Entretanto, Sr. Presi~
feito, mas qUem deveria explicar seria o GEIPOT;
dente, as estimativas mundiais para ferrovias
é essa- é-uma pergunta que eu fareí.
construídas nas mesmas c:pndíções de favorabi~
O SR MA.URO BORGES- Todos os dois ór~
!idade da Ferrovia Norte- Sul batem COrri ã.s
gâos podem explicar.
estimativas feitas pelo GEIPOT, é nada mais nada
0 SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)_ Farei

:e~~: ~~ ~~~~~d~l:~~;~~~~il~u~~tr~~=

ferrovia construída. Esta é a média mundial, são
dados_correntesevamosterocasiãodeconversar
com outros depoentes. Então, como explicar
uma diferença, não de 10% nem de 20. ou de
30%' mas de mais de 60%? Isso não foi explicado
suficientemente.
_
"
m:;: ~~~~~~~~:é ~:é:
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res, conforme estimava o GEWQT; mas é agora
de 2,44 bilhão de dólares, conforme a VALEC,
é claro que todas essas estimativas de custo/be~
neffcio, de retorno, todas essas estimativas que
V· S~ apresentou aqui na sua exposição devem

ser reavaliadas para maís. Seria preciso que V.
5' falass_e _sobre isso também. Alterou~se 0 _custo
de investimento da ferrQvia, não é mais J ,4, mas
sim 2,44 bilhões de_ .dólares. então, alteram~se
todos esses dados.
O SR. MAURO BORGES- V. Ex' me concede
um breve aparte?
O SR. RELATOR (Mansueto de Lovor)- Pois

não!
O SR. MAURO BORGES. - É dentro dessa
Idéia de V. Ex' Uma das razões, a meu ver, fundamentais, nesta discrepância de custos é o proble·
ma justamente _a que se referiu o Cpronel Stanley
Fortes: em vez de irem para o divisor de águas
doAraguaiafíocantins, corno é_o cas9 c!a B~lém~
Brasilia, foi~se uma grande parte dentro de um
vale. En~o, é preciso que se _saiba também qual
é a vantagem do traçado ser em grande parte
mais dentro do Vale do Tocantins e não do divisor
de águas, do espigão. Isso é interessante para
se saber qual é o c:aminbQ mais conveniente.

tambem essa sua pergunta e gostaria que o ilustre
Presidente do GEIPOT anotasse também: por que
entre uma ferrovia mais barata, se escolhe construir uma ferrovia mais cara, se S. S• pUder responder isso tarnbéni.
Em quarto lugar, existem planos de desenvoJ~
vimento para a região, o que todos nós queremos.
Lutamos e vamos batalhar ao seu lado, Senador
Mauro Borges, ao lado do nobre companheiro
e-grande batalhador Ale:Kandre Costa, ao lado do
Senador Iram SaiéiiVa, que esteve aqUi hoje de
manhã. Mas 0 plano· praticamente ofic:ial de de·

senvoívimento dessa região, feito especificamente
para o desenvolvimento integrado, esse plano se
chama PRODIAT do Ministério do Interior. Esse
foi o plano global de des_envolv:ir:nento da região,
e de vários outros órgãos.
O SR. MAURO BORGES~ A Sudam também,

de certa fonna.
·a·SI<.RElJ>TOR-(I><;.,nsuetó de Lavçr}- Mas

o do Ministério do Interior inclui tudo.
Agora, pergunto exatamente qual a razão de
esse plano, o PRODJAT ter sido praticamente jog~do de lado. O PROD_IAT não contemplava a
f~rrovia.como prioritária, a não ser alguns trechos.
Mas houve outro Plano. Se eu· me referir ao CiEIPOT _e estiv~ sendo incorreto, V. ~. por g-enti~
leza, me c:onija, porque estamos <iqui prOcurando
a verdade; mas_ quarldo o GEIPOT fez um estudo
do corredor estratégico; deu nesse resultado a
que já me referi- pela manhã, e que foi conferido
à tarde pelo Presidente do GEIPOT. Nesse estudo
do corredor estratégico,' .essa ferrovia não é prioritária. Cotúere? No ~studo do corredpr estratégico
do Toçantms-Araguaia; A Ferrovia Norte-Sul, co-
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mo está hoje projetada para a cons_tJ:u_çâQ, não
eráa primeira prioridade. Confere? ·
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA -Não:

""-OSR. RElATOR (Mansueto ele Lavor)- Entretanto, houye uma- decisão política de construir
a ferroVia. Entâo, o GEIPOT, foi diante desse fato
novo, mesmo sendo prioridade -teve, põr wna de~
cisão superior, de cwnprir ordens vamos construir
essa ferrovia.
Para que essa ferrovia, nessa determinação, tenha retomo, tenha realmente explicação econô-mica e social, era ne.cessário, nas próprias palavras do Presidente, simular um conjunto-de prérequisitos, cumpridos os quais a ferrovia teria ex~
pJicação. Quer dizer, tinha que fazer um plano
e dizer: essa ferrovia não pode, sem ter a produção
X. sem ter, digamos assim, uma alta produção
e produtividade, e essa produção só pode ter em
tais condições, só pode ter com irrigação, com
estradas vicinais, etc. Houve esses cálculos e estes
é que precisam ser refeitos, tenQo em_ vista o custo
agora diferente da ferrovia.
Mesmo com essa condição, a VALEC ainda
não _obedeçeu_ ~ ditetrfzes do f)rgão pfanejador
que é o GEIPOT. porque ao invés de fazer aquela
ferrovia, cuja decisão política o GElPOT obedee.'eu, a VALEC ainda constrói uma ferrovia dife~
J:~Dte, faz uma bitola mais Jar"ga, faz um traçadoque sai mais caro, daí Por- C[ue a diferença de
quase _um bilhão de_ dólares entre as estimativas
do GEIPOT e o orçamento da VALEC.
O SR. RUY BACELAR -

Permfte V. Ex' um

aparte?
O SR. RELATOR (1>\ansueto de Lovor)- Tem

v_ Ex' a palavra.

.

O SR. RUY BACELAR ----:- Somente para uma
dúvida. A bitola da ferrovia Norte~Sul é um metia
ou um metro e sessenta?
O SR. RELATOR (Mansue\o de Lavor) -É
um metro e sessenta.

· Por último, Sr. Presidente, gostaria de fazer uma
outra pergunta: como explicar uma bitola de um
metro e sessenta, além dos c_y_:;tos, c:om integra~ão com a Rêde Ferroviária do Sui dó -Pats.? Com~
explicar isso?
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA:- Carajás~

_

O SR. RELATOR (Mansuoto deLavor)- Não,

porque Carajás é um metro e sessenta _Wmbém;
aí se int~gram. Mas para o Sul, que é hoje o
principal centro consumidor, como· explicar lss.o?
Gostaria_ ainda de lembrar- e é uma pergunta
- se ~sses pré~requisitos para a demanda que
desse explicação el:.onômka até soda! à ferrovia, foram calculados em termos ideais ou em
cima da nossa reaJidadé fmanceira -do Pafs? Por~
que o Presidente José_ Samey, no ano passado.
anunciou no Nordeste, na Cidade de Petrolina,
o seu plano louvável de Irrigar um milhão de hectares no Nordeste. Hoje, dee.orrido mais de um
ãno, ainda não se chegou a trinta mil hectares
irrigados. Quando s_e_ vai c:obrar do Minist~rio do
Jn~rior, a explicação é de que não há dinheiro
suficiente para a expansão da irrigação. Então,
está se procurando a iniciativa privada para a irrigação. OcOrre que a iniciativa privada irriga quando tem retomo;_ quando não tem não vai irrigar
lá no semi~árido, quer irrigar aqui.

e
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Pergunto: Como estimar a agricultura irrigada

para duplicar ou triplicar a produção de grãos
do cerrado, se o GEIPOT sabe se há recursos
para a irrigação? Claro que podemos convocar
aqui o Ministro da Irrigação, mas quando o GEIPOT fei esse cá1culo dizendo que é preciso haver
aumento da produção e_ da produtividade, se ele
se calcou em dados e em recursos do Ministério
da Irrigação para duplicar ou triplicar a produção

da área mecUante agricultura irrigada?
Gostaria de encerrar as minhas perQuntas e

as minhas considerações, dizendo que eu teria
uma série de documentos a pleitear, através do
Presidente da CPI, e eu agradeceria se me mandassem posteriormente. Direi a relação em momento oportuno.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Pode
V. Ex1' responder às perguntas o mais suscinta-

mente possível e que sua inteligência o pennitir,
para colaborar com nossos traba1hos.
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA -

Pois

não. O GeipOl airida- é dono da varec e cOrriO
se expltca o distanciamento de ambos? Uma pia~
neja, o outro é o executor, e o Ministério, parece-me, é o administrativo. É maiS oU Jnenos isto._
Apenas faria uma pequena ressalva: O Geipot não
é dono da Valec, houve, repito, uma fase de transição, onde tivemos uma participação, porém, a
Valec ficou dll"etamente sob a administração do
MirUstérlo, através do convênio feito entre este
e a Vale do Rio Doce, o Ministério assumiu diretamente a ação sobre a Valec.._ ____ _
A segunda pergunta, sobre a diferença:'de custo
Geipot-Valec, ainda não satisfaz: I A, 2.4.
Acredito que, agora, só vindo a documentação
de um e de outro, para que possa ser anaJ!sado,
e aí, creio que se pode permitir, porque, naturalmente, o Geipot está à disposição para complementar, porque o papel, em si, é muito frio e
a participação do técnico, parece-me, interessante~

Isto deve levar, se não a uma explicação, mas,
pelo menos, o por que cada um chegou a esses
valores, sempre fazendo ênfase a que as épocas
foram bem diferentes e os dados dispOníveis tam·
bém.
Terceira: se o preço é agora 2.4, a estimativa
de retomo deverá ser reavaliada. De acordo.
Quarta: se o órgão do Geipot é de planejamento,logo deveria dar o traçado e a Vale_c executá-lo. Não concordo, prazado Senador, por uma
razão muito simples: o Geipot é um órgãO de
planejamento global do setor transporte, não en·
tra na definição de_ projetas rodoviários, ferroviários e hidroviárlos. Recomenda que, no corredor
tal, Araguaia -Tocantins, por exemplo, se for
o caso, seja feita a solução ferroviária. Quem vai
tratar disso é o órgão competente, no caso, seria
a Rede Ferroviária.
O SR. RUY BACEIJ\R - Mas, Presidente, s6
para explicar. nesse caso, como órgão plenejador
global, ele aconselhou a solução hidroviária e não
fem;>viária, para o CorredorTocantíris-Araguaia.
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA -

Não

diria que aconselhou; fez um elenco- de alterna·
tivas, onde a hidroviária e ferroviária ficaram muito
próximas uma da outra. E lembrei, na hora que
falei, o nível de_ informação conhecido, sobre

o _qual se trabalhou, permitia erros da ordem de
até 20%. Como tal cüferença era inferior a 20%,
admitia-se, das dUas uma: ou se fazia um estudo
rigoroso, ao longo de um prazo de tempo que
permitisse it' ao fundo do pOço, e aí tomar uma
posição técnica segura ou, considerando, talvez.
a impossibilidade de dispor de tanto tempo; ser
dada a opção por quem o poderia fazer, à revelia
de técrUcos.
O .SR. AFFONSO CAMARGO -Quando foi

feito o estudo, foi feito na base de- um bilhão
e quatrocentos; ela .Joi próxima uma da outra,
mãs- aentrO de um outro cálcu1o de custo.
O SR STANLEY FOR1ES BAPTISTA- Posi-

tivo, Senãaor Affõnso Qmafgo, pb"f isso eu disse
que, em _tennos de 2.4, careceria de uma reavaliação.
O SR. AFFONSO CAMARGO isso. é importante. _

Muito bem,

O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Exis-

tem plano de desenvolViemnto pãra a Região, como no caso, o Prodiat, citado por V. ~ Qual
a razão da marginalização do Prodiat? Ele não
foi margínalizado; os planos, não- só o Prodiat,
como da Sudec; Sudene,_ ern suma, de toda a
região, foram utilizados taffibém nessa aval_iação.
Apenas o qUe se fez foi um direc::ionamento do
que existia nesses "pianos para aquela região que
estava sendo enfocada.
.. O SR: AFFONSO CAMARGO -

Para a Fer-

rovia.

1889

hoje, seria quase que uma previsão sem conteúdo.
Os pré-requisitos econômiCOs- fcirain calculados em termos ideais ou dentro da realidade atual
da falta de recursos? Não; foi dentro da realidade
atua1 da falta de recursos, tanto que sugerimos
no trabalho, que também se considera isto, que
era uma restrição, e em face da disponibilidade
de recursos, a ferrovia deveria avançai-por etapas,
à medida em que esses recursos se tomassem
disponíveis, até chegar ao seu final, que poderia
ocorrer em três, quatro, dnco, não sei quanto
anos.
0.-SR. RElATOR (Mansueto de Lavor)- Na
opinião de V. Ex', a ferrovia nãO deVe--ser construída no prazo estipulado?
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA-Aí V.

EX" me permita, não tenho condições de respander, prezadO SeiíãdQr, porque, realmente, esta é
umª questão de definição" de prioridades. Onde
o GOverno Viii locar os seUs reçursos, nós, do
Gelpot. não temos condições de fazer essa apreciação. Na hora em que houver decisão de que
vai ser_alocado, por exemplo, no ano de 1988,
dez bilhões, torna-se viável.
O SR REI.A.TOR (Mansueto de Lavor) -Se
V. Ex' considera também esse prazo da ferrovia
-uma âedsão política, como foi a decisão política
de escolher a ferrovia, em vez das outras alternativas, que s~am prioridades.

. -o SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Sem
dúvida.

O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Não;

para a regiáo onde a ferrovia faria a sua prestação
de serviços._
A Fertóvia Norte - Sul._
tennos de. hoje,
ão era prioritária, porque a demanda não a justificaria. Isto ficou, par~çe-me, sobejamente cOmprovado, que em tennos vegetativos não seria.

em-

O SR. RUY BACELAR - Se fosse_ em tennos
de hoje,_ seria_ um inv~mento para 2.025, como
V. EJr .citou, mantidas as c::_ondiçôeS de hoje.
O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA --Se

mantidas as condições de hoje, exatamente.

O SR. ROY BÃCELAR iriteresSa, é":Ciaro.
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O que a ninguém

O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA-

Eno

valor de 1.4.
O SR. RUY BACElAR- Colislderando~se 2.44
seria para o ano 3.000~ ou_ 2050.

O SR. STANLEY FORTES BAPTISTA- Esti-

mativa do Senador Ruy BaceJar_ (Risos.) Então,
seria necessário, realmente, uma ação integrada
do Governo, na região, conforme descrito.
Para ser viabilizada, teria que haver simu1ação,
que hoje precisam ser refeitas; já falamos. Como
explicar ser de 1,60 e não de 1,00, se a rede
é de 1,00 metro. Isto é um_tanto relativo. Poderse-ia partir da idéia de duas vertentes: uma vertende de escoamento de cargas para o Norte, e essa
teria 1_.6m, e outra para o SuJ, que teria 1,00 metro,
e, no futuro, à medida em que_se desenvolvessem
as duas vertentes, começar--se-ia chegar ao ponto
da intermodalidade de passagem de 1,60m piirã
l,OOin. E pOder-se-ia chegar num futuro mais
longlnquo, a fazér a .dupla via, bitola métrica e
bi_toJ_a_ es_t;r_e_lt.a, nas proximidades da Região Norte
ou da Região Sul. Mas, isto é uma coisa que,

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Com
os esdarec::imentos prestados, vamos continuar.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Om momento,

Sr. Presidente. Ficou assentado que, entre as várias opções apresentadas pelo GEIPOT, tão bem
expostas por V. S•, o GEIPOT concluiu, no final,
que havia duas alternativas: a hidorvia e a ferrovia,
com pouca diferença entre uma e outra.
O SR: STANLEYFORTESBAPfiSTA-A nível

técnico.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Mutto obrigado.

O SR. PRESIDENTE _(João Mene~es) - Vou
suspender a sessão, por cinco minutos, enquanto
chamamos aqui, para depor, o Dr. Frandsco_Paula da Cunha, diretor e engenheiro da VALEC.
Peço ao Sr. Secretário p"ara trazê-lo aqui, à nossa sala.
(Suspensa a Sessão.)
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Está
reaberta a Sessão. COilvido paTa tomar lugar à
Mesa o Dr. Francisco Pau1a da Cunha (Pausa.)
Dr. FranCísCo- Paula da Cunha, esta Comissão
foi constituída nos seguintes tennos:
"Nos tennos do art 170, alínea "a", do
Regimento Interno, é constituída, no Senado
Federal, uma Comissão de Inquérito composta de_ nove membros, para no fun de,
no--prazo _de 60 dias, apurar as Irregularidades
divulgadas no jornal Folha de S. PauJo na
qJnc:orrênc::ia para a implantação da ferrovia
Norte-5u1, e analisar todos os aspectos da
viabilidade sódo-:econômicas daquela f~rro-

*"

..

. ..

....... .

Em seguida, convido V. S• para repetir comigo
o seguinte juramento:
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"Juro, como dever de consciência, dizer
toda a verdade, nada omitindo do que seja

de meu conhecimento, sobre quaisquer fatos
relacionados com a investigaçãO a cãrgO eles~
ta Comissão Parlamentar de Inquérito, deStinada a apurar irregularidades na concorrên·
cia para implantação da ferrovia Norte-SuJ,
e analisar todos os aspectos da viabiUdade
s6clo-econômica daquela ferrovia."

De acordo com nossos trabalhos, V. S• terá
40 minutos para fazer sua exposição, se achar
necessário.

Gostaria de saber se V. S• aCeita apartes durantes a exposição ou se prefere primeiro fazê-la e

depots, ao fina], ser então interrogado· pelos Srs.
CDnstinnnres?
~
O SR FRANCISCO P. DA CUNHA- Aceito

os apartes durante a eXposição, por cãusa dos
termos técnicos que serei obrigado a usar.
O SR. PRESIDENTE (Josão Menezes) cedo a palavra a

v. s•

Con-

O SR FRANOSCO P. DA CUNHA- Gostaria

de dizer que aceito os apartes durante a e~ção,
porque talvez use al&uns termos técnicos e não
tenho idélc::: at~ que ponto os mesmos são de
conhecimento do públicO se houVer algUma dúvida quanto a esses termos, não tei"ei- ã -mfnima
dúvida em explicá-los.
O SR. PRESIDENTE (Joõo Menezes)- Dr.

Paulo, se V. S• desejar convidar algwn assessor
para sentar--se a seu lado, poderá fazê-lo
O SR. FRANCISCO P. DA CUNHA- Em função do tipo de pergunta, vou ter que contactar
diferentes assessores.
Trataremos da enge.nharia do empreeiiàiriiento. O que a envolve uma otimizaç:ão na implantação e operação dessa ferrovia. A engenharia
tem que responder diversas perguntas. Em_ pri·
meiro lugar o que fazer, em segundo, colno e
quanto fazer, em terceiro, por quanto fazer, quarto,
quanto gastar e quinto, a execução em si.
O que fazer, que é a parte do projeto, envolve
um conjunto de desenhos e plantas e as especi__
__
ficações.
Começamos o que fazer, com base numa ditetriz na escla de 1:100.000, onde definimos o percurso e a_s _de_fmições de rampas médias compatíveis com uma operação económiC"l da ferrovia;
rampas máximas de .6%.
No aprimoramento da diretriz, usamos uma
restituição aerofotogramétrica na escala de
1:10.000. Restituição aerofotogramétrica é basicamente uma séri_e de desenhos que os aviões
tiram em escala tridimensional -que depois são
transformadas em plantas. Nessa escala de
1:100.000 foi feita a locação _da ferrovia em planta
e em perfil. E passo~:J.·se então para o projeto
básico onde existiram uma série de definições
comuns que precisavam ser dadas;. as caracte~
rística_s do projeto, como a rampa de ,6 num raio
de cuNa mínimo de 350 m., as caracteristicas
físicas mensuráveis finais que_se_ deSjaYa, isto é;
o tipo de aterro, de corte, as especificações do
concreto, do ferro, e uma sêria de projetas padrões que envolviam as obras de arte corrente,
que seriam os buelros, as galerias, a drenagem,
os drenas profundos e as descidas de água, os
se!Viços complementares que sedam as cercas
e as passagens de gado.

Depois teriam os dados específicos de cada
trecho·. quais seriam os dados específicos de cada
trecho? Se_ria o projeto de terraplanagem, que
seria o movimento de terra, isto é. de onde iríamos
tirar terra· a onde iríamos colocar.
O SR. MAURO BORGES -

Permite V. 5' um

aparte?
(Assentimento do Sr. Presidente)

Um dos Pontos fundamentais para O cUSto da
Ferrovia e mesmo para o seu aproveitamento melhor pela pOpulãÇãó; é o ·seu traçado que, em
tese, poderia ser mais dentro do Vale do Tocantins
e mais no espigão, no divisor entre o rio Araguaia
e o rio Tocantins. Acontece que o grosso das
at:Mdades económicas das populações. está situado mais no dMsor e não exatamente no Vale
do Rio Tocantins. E o rio Tocantins tem uma
previsão de construção - se nii.o me engano
- de cerca de 23 usinas com eclusas para o
aproveitamento futuro. Qual a vantagem de não
ter se procurado, mesmo que se aproximasse
muitv da rodovia, aproveitar o espigão? Qual a
vantagem de descer para o vale?
-~o

SR FRANOSCO P. DA CUNHA- A.vanta-

gerii de ter descido para o Vale é que a parte
ope!raCiofl~d da ferrovia é muito importante. Se
subíssemos para o eSpigão, íamos ter rampas
lilüito grandes na subida e ao longo do espigão
um Volume grande de terraplenagem. Enquanto
que indo pelo vale - como o vale de um rio
é o percurso mais econômico em termos ferroviários, com rampas mínimas- esse o critério usado. Quanto aõ Problema das cidades estarem perto, não eStamcis falando de uma ferrovia de trans. _Q_orte para atender a dlf!!terminadas cidades, e sim
para economizar transporte de longa distância.
Na__ hora em que começamos a fazer determinados deSvios para passar por determinadas cida-des, signítica que todo produto que sai de uma
.cidade cá em baixo vai ...
O SR. MAURO BORGES ........ Não se tem ess_e
objetivo, passar nessa ou naquela cidade. De qualquer forma para que essa ferrovia seja econômica
é melhor que passe na zona mais desenvolvida,
e_ acontece que ali é uma região de chapadões,
- tradicionalmente ou teoricamente, numa região
addentada a procura dos vales ~ uma tradição,
mas lá não. Lá não existem esses altos e baixos,
-são chapadões. Acho que o Tocantins, sendo um
vale, um rio afunilado, não largo como o Araguaia,
vai ser muito difícil construir e esse é um assunto
básico no preço da obra.
Inclusive corria disse o Presidente do GEIPOT,
õ traçado mais por dentro do vale aumenta o
percurso.
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a acompanhar isso também. Car_ajãs;-por exem·
pio, não acoinpanha isso porque fizemos levantamento com um pessoal que tinha experiência da
Companhia do Vale do Rio Doce e com técniCoS
estrangeiros. Agdra, jõgássemos no espigão, teríamos um_traç:ado basicamente rodoviário' e ~o
wn traçãdo ferioViário". O trãÇ8dO TerroViário ideal
é ao lOfigo dos vaJes.
O SR MAURO BORGES - Em tese estou de
acordo.__ Mas acontece que na prática, segundo
informaÇões que tenho, há un:} chapadão com
pouco desnivelamento.
O SR. FRANCISCO P. DA CUNHA- Para se

chegar a esse chapadão teria que se fazer uma
subida de rampa, alongar o percurso, ou exigiria
rampas maiores.
Quanto ao projeto de terraplanagem, temos
que verific~ o tipo de material que vamos transportar, se é material solo ou rocha, e a distância
de transporte que vai esse matetiãl.
·
No projeto de obra de arte corrente, que são
os bueiros e galerias, temos que fazer os estudos
da bacia; determinar as vasões dessa obra de
arte_ e, no projeto d~ dren;;~.g_~rp que trabalha basicamente com águas fluviais, como_é que vainos
retirar essa água que cair em cima da estrac:J.a.
_Temos ainda os projetos obras de arte_s especiais que sã.o as pontes e viadutos. Nesse ~emos
gerabnente um projeto padrão para superestrutura, para parte de c[ma e um projeto vari4vel
na infra~estrutura em função do solo local.
O SR. MAURO BORGES ~ Desculpe a insistência mas, pergunto a V. S': esse traçado não
compromete os futuros· aproveitamentos_hidrelétricos?
O SR. FRANOSCO P. DA CUNHA- Está absolutamente comprovado qUe "nãO terõ -n~da a ver
com os futuroS aproveitamentos hidrelétric_os levantados, as barragenS e O traçado- da ferrovia.
completainente separados desse traçado,
O SR MAURO BORGES - Isso é para evitar
o_·que acontec~u emTucutuí._A Transamazónica
foi feita depois que já se tinha a cota:de T~oquí
e a área de inundação; ela foi feita sem respeitar
isso e Çlepois perdeu-se 200km da Transamazônica.
O SR. FRANCISCO P. DA CUNHA -

Não, V.

EX pode ficar descansado que ilão fiaYirà este
problema. Houve, inclusive, uma ata de uma reu·
nião entre o pessoal da_ VALEC e o de _furilas,
e entre o pessoal da VALEC e o da ElETRONORTE, ehl' Que foram_fil@das to~Ias as cotas
das barragens e as zonas de inundaçãO-das barra~
gens. A i:mica- coisa diferente foi _a seguinte: na
parte jusante do rio, as cotas de inundação, hoje
~ O SR. FRANCISCO P. DA CUNHA- O traçado
são maiores que as futuras cotas de inundaç6es
por-dentro do vale pode aumentar o percurso,
daS barragens. Então, esta estrad;;~., na parte jusanmas as--ramPas, o tempo de percurso do trem, -te, i'lãõ foi feita com base nas cotas de inundação
pfc:WaVelmente, será menOr e o custo operacional
das barragens, mas foi feita com base nas m!ud·
será muito ll)enor, porque trabalhará com rampas
mas cotas d_e inundação reais_ _agora.
muito menores. Isso é uma tendência normal da
O SR. OLAVO PIRES - Doutor, nesse caso,
engenharia brasileira que procura na engenharia
v. St afirma que a ferrovia rlifo ·se-crestina·a~âferidet
fe"rroviária, COpiar a engenharia rodoviária. Passaà população já assentada na reQiâo, nos núdeos
ritoS muito te111po sem ter engenharia ferroviária,
urbanos da região, ela é wna ferrovia âe longo
então como a engenharia rodoviária pode trabacurso, não leva em consideração a população
lhar com rampas de 5%. elas têm sempre a tendência de jogar no espigão: e a engenharia ferro- . que está assentada na região.
Vlã!fa aconteceu pelo fato de .haver uma translaO SR. FRANCISCO P. DA CUNHA - Eu não
çao do pessoal rodoviário para a ferrovia, tendeu
disse que ela não levava em consider~Ç~o a popu-
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Iação que estava assentada na região; eu disse
que é uma ferrovia de longo curso, Isto é, temos
que procurar com o mínimo traçado. A relação
entre as populações locais e a ferrovia se dá atra-

vés de outros meios de transporte.
O SR. OLAVO PIRES- Estradas vicinais.
O SR. FRANOSCO P. DA CUNHA- Estradas
vicinais, exatamente. A tendência primitiva das fer-

rovias antigas era elas passarem por dentro de
todas as cidades. A gente pode sentir isso no
Estado de São Paulo, nas velhas ferrovias que
existem lá. Hoje, o problema que isto significa
é uma quebra na continuidade das cidades e as
que não conseguiram até hoje tirar a ferrovia de

dentro delas têm problemas de crescimento.
Então, a ferrovia naturalmente

tem que passar

longe das cidades, e tenho certeza de que a colocação da ferrovia nessa região dará uma explosão
nas cidades abrangidas nessa região, e o fato
de__ se colocar as ferrovias muito próximas das
ddades trará problemas de crescimento futuro
a elas.
O SR. OlAVO PIRES- Agora, por que a VA-

LEC não seguiu o traçado do GEIPOT7
O SR. FRANCISCO P. DA CUNHA -A explicação foi dada agora O nosso traçado foi feito visarido o máximo de eficiência operaciona1. Nós nos

limitamos a uma rampa máxima de ,6%, que é
um método barato de transporte, e se gastarmos
um pouco mais, a curto prazo, a rentabilidade
que se terá ao longo do tempo, com um menor
custo de transporte, é multo melhor. Em· vez de
se vencer uma rampa de 1 ou 1,2%, corri uma
rampa de ,6%, ao longo do tempo, se gastará
a metade da energia que se gastaria numa rampa
de 1,2%. Então, a eConomia de combustível,
economia de material rodante, ao longo desse
tempo, é muito importante para o custo operacional dâ ferrovia e com o tempo sairá muito
mais barato-do que uma pequena economia agora.

a

O SR. MAURO BORGES - E no chegada do
planalto, qual será a rampa máximã?
O SR. FRANCISCO P. DA CUNHA -

Quanto

ao planalto, há o problema de rampa máxima
de 1,45% ao longo de 45 ou 50km. Então, foi
tomado o de I ,45%, que é exatamente o ponto
para se passar de uma máquina motora para duas
máquinas motoras.
O SR .MAURO BORGES - V. S• pode definir
mais ou menos a região?
O SR FRANOSCO P. DA CUNHA- A região

é exatamente a que passa de cota de 500 para
a cota 1.000, que é na chegada do planalto, aqui
em Brasília.
O SR. MAURO BORGES -Muito _obrigado.

O SR FRANCISCO P. DA CUNHA -

Bom,

da{ se parte para o projeto executivo.
O projeto executivo está sendo feito na base
de uma restituição de 1 para 5 mil, num vôo
atualizado. O projeto executivo não é mais do
que um deta:Ihamento do projeto básico. Nós dizemos simplesmente quais vão ser as cotas finais
de terraplanagem em cada ponto, nós localizamos as obras de arte que n6s definimos no projeto
básico,- qual o ponto exato dela, qual o cwnpri~
meQto exato dela, e na parte de drenagem nós

definimos as vazões da drenagem em ·cada ponto
e os pontos de safda nos cortes e nos aterros.
Ehtão, o projeto executivo, em relação ao projeto básico, não é mais do que um detalhamento.
Na parte de como e quando fazer, que é o
planejamento, nós temos que fazer a divisão da
ferrovia em blocos de Serviços e -nesses blocos
estabelecer uma ordem lógica entre os mesmos
e o prazo de execução de cada bloco.
No caso da ferrovia existe uma divisão natural
que é a infra-estrutura e superestrutura. Infra-estrutura corresponde ao movimento de terra até
a fase final do acabamento da última camada
de terra, e a superestrutura é o que vem ac'.ma
disto, ou seja, o lastro, que é a pedra britada,
os dormentes e os trilhos.
A infra-estrutura se devide_em lotes de contratação e cada lote vai ter o seu projeto básico,
a sua fase de desapropriação, o projeto executivo,
a contrataçãO da fii"fria eXecutante, a exe<:ução
da infra-estrutura e a execução da superestrutura.
A definição dos prazos, que é um fator indispensável no cronograma, tem wna série de fatores
qu~_ influendam._Na época da_contratação, o período de chuva da região, a extensão do trecho,
o volume de terraplanagem que será feito em
cada lote.
O SR. MAURO BORGES - Por faVor, mais
um ·esClarecimento. A infra-estrutura será feita por
uma firma e a via permanente, a superestrutura,
será feita pela mesma firma executante ou pode
variar?
·
·
O~FRANCISCO P. DA CUNHA-Não, pode

variar e seguramente variará, porque estamos
pensando em superestruturas concentradas, de
alta velocidade, conforme as que foram utilizadas
em Carajás, permitindo até_ uma avanço de
50,60km por -mês, lsso_exige Uma série de instalações _çentralizadas, tipo: central de soldagem, sistema de furação de dormentes... e isso exige um
sistema de tranSporte muito centralizado que Permite esses avanços de 50, 60km por mês. São
outras empresas, naturalmente.
Então, passamo~ agOra para uma 3~ etapa que
é saber quanto vai custar a ferrovia. Nós partimos
de um orçamento preliminar. Neste orçamento
preliminar nós poderemos ter muitos dados básicos.
A informação da diretriz, mesmo na escala de
1 pa:r'ã: 100 mil, nos dá quanto nós temos -de
tún!'!is, pontes e viadutos e trechos que nós chamamos de terraplanagem normal.
Nós não ternos nenhum túnel, o nosso problema se-restringe a pontes e viadutos e_ a trechos
normais. Para as pontes e viadutos, existe um
preço padrão para esses serviços, o que não acontece com os túneis nem com os trechos normais.
Os túneis, não é o caso aqui, em função do
material que teria de ser escavado, o preço variaria
muito. E os trechos normais dependem, em primeiro lugar, do relevo, do tipo de material que
vai ser escavado e da neçessidade de outras obras
loc~s.
_
Existem dois tipos de seiViços que influem no
custo: um que depende simplesmente da extensão do trecho, as superestruturas, as drenagens,
os seiViços complementares, como a cerca; e outro que depende do relevo, que é a parte que
envolve a terraplanagem.
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Na parte da terraplanagem nós temos que obter
mais dados, isto é possível fazendo levantamentos
na região, sobrevôoos, verificando outras estradas
na região para saber como elas são e_ qual vai
ser a estimativa que vamos ter em cada trecho
do volume e do tipo de material.
Partindo-se daí, estima-se urna quantidade de
material que vai ser utilizado, e us_ando-se_ preços
básicos raz-oáveis poderemos obter um orçamento preliminar bastante bom.
O orÇamento preliminar não é necessário para
a licitação das obras, para isto tem que partir
de um orçamento melhor, que é obtido do projeto
básico. Do projeto básico obtemos dados muito
mais precisos em termos de volume e de quantidade de serviço. E para se definir um preço tem
que verificar uma séri.e de coisas específicas. Em
primeiro lugar, quais são as condições de medição? Isto é, se Vamos medir um seiViço no corte
ou num aterro é diferente; se vamos medir um
serviço por projeto ou pelo que for realmente executado é diferente, também.
As condições de pagamento. Quanto é que vamos pagar o seiViço? Por exemplo, temos muitos
ca_sos e_r:n_que nós vamos pagar o corte simplesmente quando a drenagem do corte estiver pronta, para evitar que seja feito o seiViço do corte
e ·naO Séja feita a drenagem, e isto leve a um
prejuízo de corte, o que é muito comum. Então,
isso, obriga o einpieiteiro, paia receber, a fazer
a drenagem; por outro lado, dá uma defasagem
maior entre o custo de execução e de recebimento, o qUe é perfeitamente conipensadO_ simplesmente pelo _fato de não se perder material
no corte.
As condições de pagamento o· que o preço
inclui? Exemplo típico: se _um _tipo de concreto
inclui a forma, esse tipo de concreto se divide
entre forma e o .c_oncreto em si.
O local da execução é outro fator _que pesa
muito na definição de um preço, não só pelo
fato de termos que levar materiais para longe,
corno pelo fato da instalação na região ser mais
cara.
Numa região corno o Norte,-provavelmente as
firmas vão ter que dar todas as condições necessárias para que os operários e os engenheiros
possam se estabelecer, porque as cidades da Região não .atendem_ i_sso. __
_
_É grande o índice pluviométrico da Região Norte, basicamente .•6. se pode trabalhar nos dias
secos: Então, ne,!isa re'gião da estrada o índice
pluviométrico é alto, gerando um grande número
de _dias chuvos_os e poucos dias secos.
O prazo de execução. Se temos um prazo mais
apertado, nós teremos que colocar mais recursos
lá, e essa colocação de mais recursos também
encarece a obra
A eficiência da mão-de-obra. Se temos pouco
serviço executado- simultaneamente poderemos
seledonar melhor a mão-de-obra, se tivermos
muito seMço, a eficiência de mão-de-obra vai
cair em função de que não existem tantos operários ou operadores, carpinteiros, pedreiros, quanto vai necessitar o serviço.
Facilidade de recursos adicionais, isto é, se estivermos necessitando de mais carpinteiros, e tivermos facilidade de obter ou não isto, vai influenciar
no preço da obra.
-Quanto ao método executivo, existem várias
maneiras de se fazer um determinado serviço
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cada uma tem suas vantagens, mas todas têm
preços diferentes. Muitas vezes, uma firma trabalha com determinado serviço porque ela tem um
equipamento mas não tem outro equipamento.
Então, tudo isso é uma série de fatores que influi
no custo do serviço.
O projeto básico nos permite uma visualização
da quantidade com baixq grau de erro. Eu diria
até que a diferença entre o projeto básico e o
projetoexecutivo, entre o que vai ser reaJmente
feito, é praticamente zero. Porque quando se co~"
meça a exec uta r a o b ra, 1·rue·1a~se um proJ"eto uuerente, tanto que nós chamamos de as bullt, que
é no final, como é que foi construído.
São dedsões que vão sendo tomadas no de cor~
rer da obra em função das facilidades ou dificul~
dades que se encontram no trecho. E nós pretenmáxim
f
"f illd d "
d
.

q~~afor:~~;!~ntrand~. ~o~~~goa~o tr~~~.
para diminuir a custo da obra.
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sões, novas concorrênc:ias e os prazos são simplesmente desrespeitados; rião se executa obra
no prazo que se quer e geralmente ela acaba
sendo executada mais cara do que em condições
normais.
o SR. MAURO BORtiES _ Permita:-me um
nova pergunta: é sobre a questão das trilhos. v.
s• pode me informar se 0 mercado nacional tem
condições de fornecer a totalidade de trilhos que
a ferrovta. vai precisar, nos prazos?
OSR.FRANOSCOP. DACONHA-Eupodena

fa,zer uma consulta aqui. Tenho a impressão de
que_ a CSN n~o tem condições, mas eu vou olhar
aqui.(Pausa.)
A companhia Siderúrgica Nacional, que é a única fuma nacional que tem capac::idade para o fornecimento de trilhos, só tem capacidade para fornecer 30% das nossas necessidades, e a partir
do SeQuildo semestre de 1988.O SR. MAURO BORGES - Isto é muito sério!
Eu pergunto a V. S• qual é o comprimento e peso,
por metro, dos trilhos?
0 SR. FRANOSCO P. DA CUNHA_ O-peso
do trilho está previsto 57 quilos por metro, e 0
comprimento pode ser de 12 ou 18 metros, que
Vão ser soldadas.
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do, se não me engano a 14 dólares por tonelada,
portanto, praticamente abaixo do preço de custo?
Se não me falha a memória, a Vale do Rio Doce
tem a sua rentabilidade mais com o transporte
do que com a venda do minério. Então, não seria
mais lógico que se segtt;sse u_m cronograma dife~
rente, de acordo com a sugestãO do GEITPÕT,
isto é, que se ftZe:;;se ·a ferrovia por partes e não
de uma vez só. Neste caso, não se importaria
os_ tri1hos, mas qs compraria na própria Siderúr·
gica Nacional?
SR.
FRANOSCO
P.
DA
CUNHA_
Em pn0

meíro lugar vamOs pegar a primeira parte da per~
gunta: não tenho condição de responder se o
esquema do Qeipot é melhor ou pfor. Quer dizer,
temos um esquema do_que nos foi proposto fazer
em termos de execução de obra, que era uma
obra em três anos. Então, dentro desse esquema
teríamos que importar trilho; em segundo lugar,
denw do esquema de _importar trilhas, como
existe urna oferta muito grande_ de trilhos no mercada mundial, consegUe~Se fazer um esquema
que, importando um dólar, consegue-se exportar
trêS dólares de trilhos. Por issO- é que é inclusive
possível fazer issO: -importando um dólar de trllho,
exporta-se três de minério, porque a necessidade
devend.adesSej>roduto_êm~itogrande~---

Nós criamos um grupo que se chama "engenharia de valor", que basicamente vai ficar de
olho em cima da obra, o tempo todo, para des<:obrir melhorumsubleito,casoforencontrado,porque aí não necessitar.á de fazer, por exemplo, reforço do sub[eíto, elimína~se essa fase, usa~se
aquele próprio material que está no local para
subieito. Então, n6s pretendemos o tempo todo
ficar examinando essas crises para reduzir 0 custo
O SR. REU'I.TOR (Mansueto de Lavor) - PerO. SR. RELATOR (Mansueto -de lavor) - Nós
da obra.
guitta, já que a Com-pãnhía Siderúrgica NadonaJ estamos seguindo, então, a relação entre país subÉ uma prática que não temos ~riéncia no
não tem condições de fornecer no prazo, se isso
desenvolvido e país desenvoMdo; exportar matéBras~. sabemos que só no exterior é que existe,
significa que a obra será retardada não mais naria-prima e importar o produto manufaturado.
que1e cronograma de mil e poucos dias, ou se
O~ FRANCiscCi bA CCJNHA -_ €, j>orque
estamos importando literatura e conseguindo em
cima da prática, idéias de c:omo nós vamos fazer
vai importar tnlhos?
infelizmente a produção da ComPàilhia Síderúristo.
.
O SR. FRANtiStb P. DA CUNHA- Não, o
glca Nacional para trilhos e de um época em F"malmente, temos U(fla c:ombinação entre o
que foi feito em C~ajás foi troca de trilho por
que a- demanda de bilhas, devido ao baixo tlÍYel
planejamento físico e o orçamento, que nos dá
minério de ferro.
de ferrovias que eram ex_ecutadas, era baixa.
-· · ··-_ _ _ -o~
--~ ___::_:___n_cm~oRE-eOST""A"="M
mos-----o planejamento fmanceiro, e, por via" de cons'êqüênda,quantoéquenósvamosgastaremcada
Q_..SR..--REI.ATOR\Mãnsueto ae GiVõr) -ISto - . -...............~
A-:- as-s:e--esta
,.n ....,nh ·a-tran---sígnifica g~-trilhos-vão-ser-impostados;-'· ---~num Pms onde.-nao-se contrô1 estrada de ferro;
per!0 d0 • que é um d~ d0 que a ~.an.
s----__
como a Siderúrgica Nacional poderia ter condimite ao setor fmanc~--e~setor fi~~IIO-Pf-0- _ O SR. FRANOSC~ -~· DA CUNHA- Mas, basi- ções de ter estoques ou fabricar essa quantidade
porciona os rec;ursos _o~~namente.
camente pagos em cruzados, porque vão ser trode trilho nesse curto prazo?
A ~cu~ão ----:::que fot ate onde n6_s chegamos
cados por minério de ferro.
o que é importante é que nada vamos desem- a pnme1ra fase dela é a contrataçao. A contra.
b
- . · - -·-- · · ·
tação dos serviços não é uma fase isolada é uma
O SR. RELATOR (Mans.u:-~- de Lavor)- S1m,
olsar. vamos _entr~gar mméno ~e ferro- e vaf
d
ntr ta.
- '·st
masaVALECnãotemmmenodeferro.
mosrecebertrilho-paraumpa!sc:omoosEstaa~~ra ~o~~~~d:c~~~ ~;~; ~~~ne:ata~~~
SR. FRANCISCO P. DA CUNHA _ Mas já
dos Unidos que não precisa Oe mlnérío de ferro
tem que ser olhada dentro desse contexto.
existe um convênio com a Vale do Rio Doce para nosso.
O que é importante na execução da obra? Na
a transformação...
O SR. RELATOR (Mansueta de L&vor)- Os
trilhos vir'ª-o dos Esta.Q.os Unidos?.
execução da obra nós temos que nos preocupar
0 SR. RELATOR (Mansueto de Lavor}-::-:- Isso
com
a qua1id.ade, com o custo e com o prazo
O SR. FRANQSCO p. DA CONHA - Há possa~
·
da obra
signific:a que a VALEC vai pagar· O minériO em
cruzados e yai importar o materia1.
billdade, é um problema de concorrência internaSR MA R BORGE
d
d ?
cional, podem vir do Japão, podem vir _çlos EstaComo é que se relaciona esse problema du~
rante a obra entre 0 cliente, que é 0 proprietário,
- 0
.
U O
_S- Importar e an e.
_
e-o construtor? Isso se dá através do contrato.
O SR. FRANCISCO P. DA CUNHA- Não está
dos Unidos, podem vir da Europa Oriental.
O contrato tem três regras básicas: a regra da - deflflido, porque á Vale dO Rto Doce tem estudas,
O SR. MAURO BORGES - EXã.taJ:nE!:fite. QS
qua1idade, que é definida pelo cliente, tanto nas
e há a ·pOSSI'bilklade de importar da Europa, do paíSeS socialistas têm um desequilíbrio multo
Japão e dos Estados Unidos, mas será feita uma grande com relação a_ nós. Nós vendemos ffiuito
especifiçaçôes e no projeto; tem a regra básica
. do prazo, que tamb_ém ê definida pelo cliente
concorrência internacional, provavelmente.
mais do que compramos deles, Seria uma'oJxjrtu·
os·R. MA'm
· E8-Apenasumasuges- nidade para a Tchecoslováquia, Cinião Soviética
q uando ele diz: eu quero a obra no prazo tal·,
ur;.O 60RG
e o que o construtor define basicamente o custo
tã_o: eu seJ que essa parte não é: da sua alçada, mesmo e outros países.
que ele vai executar aquela obra, naquelas condia questão da compra, mas nós temos aquele sério
O. SR. OlAVÓ PIRES- Sr~-Presideri"fe, pcirções. Isto, em condições normais, é feito através
problema da "poloneta", a Polônia nos deve mui- exemplo, sobre esse detaJhe, uma firmei brasileira,
de concorrência Toda concorrência está sujeita
tQ. Seria muito bom se pudéssemos receber um _f;;g~ndo ferrovia no exterior, W>OU trilhoS polori.e-_
às leis naturais do mercado, se o mercado é c:ompouco dessa diyida em trilhos, não é? .ses através de um troca desse_ tipo.
petitivo resulta em preço aviltante. Se existe um
O SR. FRANCISCO P. DA CONHA- Exãta~
excesso de oferta e serviços, há uma tendência
O SR. ALEXANDRE COSTA- Foí]ustaniente
à elevação de preços.
mente.
na África.
O preço aviltado logicamente traz problemas
O SR. RELATOR (Mansueta de Lavor)- Não
seriamelhar,emvezdeimportarostrilhos,exporO SR. FRANCISCO P. DA CONHA - Então,
durante a execução, a obra não se desenvolve
o problema do preço elevado. em Telaçao ao pre~
tar o minério a preço baixissimo, como ·está senconfonne se quer, exister:n os problemas de reei-
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ço aviltado, é que se resulta num custo muito
acima do previsto. O sistema ideal que teríamos
que colocar seria aquele que eliminasse os preços
elevados e os preços aviltados de maneira que
nem onerasse demais o diente, nem onerasse
indiretamente o cliente. Quando se contrata mal
a obra, contrata por um preço baixo, e acaba
não executando a obra até a fim - a obra mais
cara é aquela que demora mais tempo.
O Decreto-Lei n~ 2.300 previu a possibilidade
de se limitar preços superiores e inferiores. Isso
aí já vinha sendo praticado há algum tempo em
alguns Estados e o decreto-lei colocou isto como
uma possibilidade contratual e passa a ter o próprio proprietárlõ-definindo Uunbém o preço. En-tão, passa a ter o proprietário definindo prazo,
a qualidade e o preço do produto, que é a situação
ideal. Precisa-se simplesmente ter firmas que se
garantam a qua1idade e o prazo. A qualidade vai
ser dada pela tradição da firma e _o prazo pelos
recursos que a firma possa apresentar.
-'"Entã-d; se-pã:SSã ·a -uliiif etapa -que- 5eii~fãriai1Sfu
as firmas, para ver quais -delas poderiam contratar
aquele tipo de obra naquele prazo e naquelas
condições.lsto é o que c:hamamos de pré-qualificação.
Na pré~qualificação, então, quando se espedfic::a as condições em que as firmas todas -estão
aptas a executar o serviço,_!odas têm condições
fisic::as de executar o serviço e o preço mínimo
já está indicado, há uma grande possibilidade de
se chegar a um empate. Então, o único problema
que vejo é como-definir esse empates. Os critérios
tradicionais sempre colocavam como questão de
desempate critérios eu diria que subjetivos e decididos a anteriori. A nossa tendênda seria colocar
sempre como critério de desempate o sorteio.
Isto seria teoria, agora vamos passar para o caso
prático. que foi o da primeira concorrência. Na
defmição de preço, pegamos as composições de
preços de Carajás.
O SR. RELATOR (Mansueio de Lavor)- V
S• está falando da concon'ênda ou_ da pré-quaM
1ifi.cação?

O SR. FRANCISCO P, DA: CUNHA- Da conchego jáMjá na fase de prb-qualificação.
Em Primeiro lugar a definJção de preços. Como
ela foi feita? Pegamos as composições de preços
de Carajás, atualizamos o preço dos insumos e
verificamos todos os outros padrões que poderiam- divergir do projeto Carajás. Os problemas
principais foram: despesas financeiras, porque estávamos num período de alta inflação; e os problemas que, quando nós consideramos uma possibilidade de pagamento em ações, teríamos que
considerar que elas seriam o lucro da firma. Entã.o, estabelecemos um padrão de referência máximo do lucro da firma, o que seria a parte paga
em ações.
corrênci~,

O SR. OLAVO PIRES - Despesa financeira
considerando a alta da inflação. A obra não é
orçada em dólar?
O SR. FRANCISCO P. DA CUNHi\ -Não, o
que é orçado em dólar são os níveis de investimento. Agora, o contrato em si tem que s_er feito
em cruzados, porque a lei não permite e nem
seria justo trabalharmos com outra moeda. Então,
quando falamos em dólar, falamos no orçamento
de investimento. No caso da obra em si, temos
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que passar esse valor para cruzados. porque a
obra tem que ser contratada em cruzado.

SR. PRESIDENTE: (joão Menezes)- Pergunto
se a1gum dos Srs. Senadores quer fazer alguma
pergunta?

Há o reajus-

O SR. OlAVO PIRES - Quero perguntar a
V. S• o seguinte: esse preço básico encontrado
foi tomando por base o quê? Qual a premissa,
qual o parâmetro, considerando que o GEIPOT
tinha oferecido um preço de 1,4 no orçamento
geral da ferrovia.
o SR.· FRANCISCO P. oK C:UNHA _:_ Qua~do

O SR IIFFONSO CAMt\RQO tamento.

O SR. FRANCISCO P, DA CUNHi\- Há o reajustamento. lsso é parte .do contrato. Agora. para
_efe_itQ da garantia da qualidade e do prazo, foi
· feita tima prê·qualificaçào, que é o levantamento
daqueles elementos que nós vimos. Quando n6s
comparamos as pré-qualificações com os lotes
que tínhamos em licitação, descobrimos que exis~
tiam sete lotes grandes para sete firmas grandes,
sete lotes médios, que poderiam concorrer às sete
firmas grandes, mais sete firmas médias, e qua·
torze lotes menores, que poderiam concorrer vinte
e uma fumas.

Se fosse seguido o critério que está previsto
na pré-qaulid!cação, que seria que uma firma po-

d-ªrfii_S_er__eliminada no -lote -que- ela não--tivesse-

fomos chamados a executar a obra, nos apresentaram esse número de 1,4 como orçamento que

se tinha chegado no Qelpot Procuramos saber
de onde tinham vindo esses eJementos e _descobrimos um número simplesmente assim: essa estrada vai ter tanto de extensão, tantos qui1ômetros
de trechos planos, tantos de trechos semi-ondulados, tantos quilômetros de trechos muito ondulados, vai ter uma ponte sobre o rio Tocantins,
que vai custar 25 milhõ_es de dólares: esses trechOS ·p-oucd- OricturadoS- cUStam -tanto, es-ses-tre~
chos meio ondulados, tanto, esses trechos muito
ondulados custam tanto e a suprestrutura custa
tanto. Feito um pacote chegava-se a um número
final.
Para efeito comparativo, entre os diversos tipos
de soluções ferroviárias, e no caso foi apresentado
um estudo em que, para defmir entre a solução
Pirapora. Anápolis e Brasíli~. isto é perfeitamente
viável. O nosso c:aso não era esse. O nosso caso
era: por qu;~fnto voe~:!'>" Vão execUtar-essa obra?
Em primeiro lugar, viemos de uma experiência
- talvez_ tenha sido um caso inédito no Brasi1
-em que nós executamos uma obra pelo preço
que dissemos que ela ia ser executada. Isto, talvez,
tenha sido um caso inédito.

aptidao a executar. O que teríamos seria: concorrência simplesmente nos lotes médios e menores,
porque nos lotes grandes teríamos sete firmas
para sete lotes.
Dentro deste padrão, estabeleceu~se permitir
que todas as firmas fossem pré-qualificadas para
todos os lotes. Mas como de certa maneira uma
firma p_equena num lote grande poderia dar problema, estabeleceu-se que em caso de empate
a firma maior teria determinadas vantagens para
obter o lote. E para tamanho da firma foi estabelecido um critério de gradação, de maneira que
firmas, no nosso entender, tivessem o mesmo
padrão, o mesmo nível, seriam consideradas
iguais para efeito de sorteio.
Feita a c::oncorrência dentro desse critério, fow
ram recebidas as propostas e feitas as análises
O SR. OLAVO PIRES- Qual foi eSsa- obra?
nos termos do edital. Quando as concorrêndas
foram julgadas houve a denúncia jornalística de
O SR. FRANCISCO P. DA CUNHA.- Carajás,
que poderia ter havido a1,gum problema na con~
que foi previsto ser executada por 3,6 bilhões de
oo(rência. A VALEC: tomou a única decisão para
dólares e foi executada por 3,4 envolvendo uma
que poderia ter havido algum problema nas conferrovia, uma mina, um porto e um núcleo habitacorrênclas. A VALEC tomou a única decisão para
clonai completo. Então, estamos acostumados
manter inc6lume o sistema de concorrência, que
a ver, aq~i no Bras~. as obras viabi1iza:das com
foi a sua anulaç-ão. Era a única providência que
baixos orçamentos e ho decorrer da obra começa
a VALEC pedi~ tomar em função disso. Para muia aparecer ne-cessidade de aumento de valores
em _dólares. Em todas as obras de que temos
tos --ae nós isso não signific?u a primeira vez que
tomamos essa medida. Em Carajás, a primeira
conhecimento e de que parti<::ipamos ocorreu is·
concorrência também foi anulada, e dentro de
so. AJgumas vezes valores 2 a3 vezes superiores.
um processo completamente diferente; foi anuNão pretendemos fazer obra dessa maneira; indilada porque os preços apresentados pelos emcamas quanto é que ia nos custar a obra e se
preiteiros foram muito acima dos preços previso Ministro tivesse ditO: "Não, desse jeito não dá
tos. Isto porque ·não existia nem teta superior,
para fazer", tudobem.Querdizer, nãoíamosassunem teta inferior.
mir um compromisso de executar uma obra por
um valor que ac:hávamos inexeqUível.
E o que aconteceu de mais esquisito nessa
concorrência de Carajás foi -que Quando limitaAnalisãmos- a -estimativa do GEIPOT e Vimos
mos um teta superior, praticamente'2._0% abaixo
que faltavam diversas coisas. Faltava o problema
do orçamento que as fumas haviam 9-~ho, na
de aquisição de terras, problemas de engenharia,
concorrência seguinte, com as mesmas ·~as,
problema da superestrutura, que estava ihfradios ~reços ((~e as licitantes ganharam fora~O%
mensionado. Para efeito comparativo, aquele núabatxo. Então, entrou exatamente numa fase--~de
mero era razoável, agora, para efeito de se dizer
pr~ço aviítado que deu problemas durante ~ "eu vou executar esta obra por este preço", era
raJáS.
\absolutamente inviável. Se disser o preço médio
_d_e uma obra é "x"; analisando estatisticamente
Existe uma série de outras obras que, sabemos,
~erem_os que di2ér: se existe um preço médio,
també..m. foram... anu1adas, dentro do mesmo pro~\sina1 que tem que existir uma variaçao nesse
cesso. Ob~as-~_a .?_• fase daRio-Santos foram
anuaJdas, obras da BR-364 foram anuladas. A
p~.Então, quando falamos que colocamos esanulação de ~onc:>rrências é um fato perfeita- __ se o amento de 2 bilhões e 440 milhões de dólaM
m!'!nte nocma1 na VIda das empresas. De maneira
res, ~ · o número que garantimos que executageral era Isso que eu quena dizer.
riamos·-;t~hamos, inclusive, que executa-
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remos por menos do que ele. Agora, abaixo disso,

acho que seria temerário, com a experiência de

obra que temos, dizer que vamos executar abaixo
desse valor.

de que o Cel. Stanley, com a experiência que
teril, não pode ter dito que aquele era u,n orçamento para a obra

O SR. ALEXANDRE COSTA-Si. Presidente,
O SR OLAVO PIRES- Mas eu lhe pergunto: · _quero fazer apenas uma pergunta.

essa diferenciação de preços não foi em função
da mudança de traçado?
OSR. FRANOSCOP. DACUNHA-Não,hou-

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

tem a palavra.
__ O SR ALEXANDRE COSTA-Sr. Dire1or, es-

ve uma série de fatores que infiuenciar~m--nisso.
to_u_ muito sãtisfeito po~que vou sair daqui ConVenO problema do traÇado pode ter sido um, porque
cido, o que não acoriiiú:eu Pela manhã, quanto
a nossa extensão está um pouco mais do que
à disparidade do preço de -1 milhão e 400 para.
a extensão do projetO do Geipot O projeto do
2.5- Nã,o tinha naquele momento em mãos as
Geipot foi estudado na escala de 1/1_ bilhão e
conclusões da Cô!Tiissâó tujo Presidente era o
1/100 mil_ e o nosso foi estudado na escala de __ Dr. Stanley B~tista, que é Presidente do GEJPOT.
até 1/lÓ mil. Nós, cOmí/100 ffiil, chegamos· a
__ Então, para mim chega. As suas declarações,
atingir 1 mil e 450quilõmetros. Quando atingimos
quando diz princípio de probidade veja bem,
1/10 mil é que vimos que o desenvolvimento da
quando designado o Presidente de uma Cbmisferrovia levava 1 mil e 600 qullômetros. Então,
são, para julgar uma concorrência pública, claro
não é um problema de traçado, em s~ é um proque entra tudo, entra abertura, entra o preço base,
blema de detalham ente d() .tr~çado.
terrt que entrar tudo, e se não fez tudo então
O_ SR. OLAVO PIRES_,.. Q_q\fe está me causannão se fez absolutamente inquérito. E a sua conclusão foi a seguinte: em face do princípio da
do uma certa espécie_ é que tivemos aqui o Dr.
Paulo Vivacqua o Dr. Stanley e_o Sr. E até agora
probidade restou demonstrado em toda prova testemunhal produzida a transparência dos atos pranão consegui obter uma resposta taxativa, conticados pelos membros da Comissão Ju1gadora
creta, objetiva, direta, para explicar a razão dessa
do Diretor de Engenharia, que é V. S•, qUe coordedefasagem de 1.4 para 2.4. Pode ser, deve ser,
nou o processo 1icitatório, e do Diretor-Presidente
talvez seja, e acho que isso é. muito vago, levanda VALEC Engenharia e Construção Ltda. Logo,
do-se ~ consiPeração a diferenciação de números.
--a Comissão Julgadora, CJ.Yo Presidente era o Dr.
· Stanley Batista concordou com o preço b<ise e
O SR. FRANOSCO P. DA CUNHA - O que
passou o atestado de probidade a todos os atos
tem aí, a nossa parte, os números que vi, d6 Geipraticados pela VALEC nessa concorrência.
pot, são números absolutamente estatísticos e
médicos, certo?_Os nossos números são números -~~ Era s6 o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR PRESIDENTE (João Menezes) -

baseados no que vai ser feito.
O SR. OU\VO PIRES-~ Foram os que prevaleceram?
O SR. FRANCISCO P. DA CUNHA -

Foram

os que prevaleceram. Por exemplo, temos trechos
que vão custar. 7'00 a 800. mil 49lare~ por quilômetro, como temos trechos, no acesso ao Planalto Central, que vão cu~ 2 milhões de dolares
por quilômetro. Mas isSo nãCdoi feito baseado
num trecho ondulado. Foi feito bãSeã.do num levantamento de 1/l O mil que diz que o volume
de terraplanagem aqui vai ser tanto, a eXtensão
de obra de arte aqui vai ser tanto, por exemplo•..
O SR. RUY BACELAR -
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Então o trabalho do

GEIPOT foi desconsiderado?
O SR. FRANCISCO P. DA CUNHA -

Acho

que ninguém quer fazer uso da palavra ...

'!·

Con-

ced? _a J~~avra a EX ~ara ~aZer a perguntá.
O SR. RUY BAÇELAR -Eu quero parabenizar
a V. EX', Sr. Presidente desta Comissão, pela ma~
neira como vem presidindo os trabalhos desta
Casa, só que eu_ ac;:r~dito que hoje nós temos
ainda até às 24 horas para inquirir o eminente
Diretor da VALEC.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) o prazo dele já acabou.

O SR. RUY BACELAR - Quer cllzer, o preço
da ferrovia, esse preço máximo e esse preço mínimo, foi feito na base de um antepr_ojeto levando
em consideração a ferrovia de Car~jás.
O SR. FRANOSCO P. DA CUNHA- Não, nãc

é feito na base cfo anteprojeto, é feito na fas::
de um projeto básico, o anteprojeto seria o de
mente que deu IT~:argem ao orçamento preliminar
Aqui não, nós simplesmente temos o volume d·
terrap!Emagem, temos a classificação desse voiL:
me, temos a distância desse transporte que v.-ser executado, ternos todos esses_ elementos. r
que nós classificainos. ..

O 'SR. RUY BACELAR -Isso 'foi feito em quar.
tos meses?
O SR. FRANCISCO P. DA CUNHA -

OSRRUYBACElAR-Achoque há equívoco.
O Coronel Stanley não foi Presidente da Comissão
Julgadora na licitação da concorrência
O SR. "PRESIDENTE (João Menezes) -

O SR. fRANOSCO P. DA CUNHA - A diferença é exat_affiente que o projeto ex:ecutjvo seria
o projeto final, que náo é tfMnbém o que vai ser
executado, este s.ofre modificações no campo e
--o projeto bâsico que é dentro da concepção que
- nós na Valec vemo_~ _e a dif~rença é que o projeto
eXécutivP ~implesmente detalha detenninados
pontos da obra, dizendo: isto deve ~er feito aqui.
Vou tentar fazer uma comparação em termos de
con_strução de casa,_ que ê uxn fator quedá para
- todo mQndo entender. Se se defmir um tipo de
azulejo no banheiro é umo;~. coisa, então isso seria
o projeto base, se se definir a cor do azulejo seria
o projeto do_ executivo. Então é simplesmente
aquele detalhamento. o projeto exe~tivo existe
de uma série de_ trechos que s~riam necessários
para começar a obra, há 16 dias tivesse sido cum·
prido o ·cronograma.

Não,

Não, o

O SR. RUY BACELAR- Mas eu vou ser sucinto,
trabalho não foi desconSiderado. b trabalho do
Geipot é uma análise preliminar, coffiparatiVá envou ser o mais_rápldo possível para cooperar com
V. EX" O preço base da ferrovia, V. Ex• fala em
tre diversos tipos de soluÇ~-:- ~ror feito exatamente com o intuito de comparar-sOluções e não -projeto base, em projeto executivo, em projeto
de engenharia e eu tenho uma dúvida. Os jornais
de dar um orçamento fmaJ para a obra. Agora,
o que muitas vezes acontece aquí, é que quãndo
publicaram, existe projeto defmitivo, Projeto de
se d~ o primeiro número, aquele primeiro número
engenharia final? '
depois fica até difiéil ml!-dar, po~que é _Q primeiro
O sR. FRANOSCO P. DA CUNHA - O que
número que aparece.
·-o Sr. está chamando de projeto de engenharia
O trabalho do Gt:JPOT,_nas três soluções aprefinal seria o projeto executivo?_ o de.~eto-lei define
sentadas, analisava os trechos que tinham de terdois tipos de projeto: o projeto básico, q~e. são
reno plano, terreno semi-ondulado e terreno muios elementos necessários para colocar a obra em
to ondulado de cada solução e dizia, simpleslidtação, e o projeto executivo que são os el~men
mente: se este aqui tem 200 qw1ômetros diSSo,
tos n~cessários para a execução da obra. Nós,
300 desse e 400 desse, e o outro tem 300 desse,
nessa fase de licitação, já tínhamos o projeto bási100 desse e SQO desse, est·a soluÇãO-é rrielhor
co de todos os elementos que nós_ licitamos.
do que esta, que é melhor qüe esta. Pa:rã--estabeO SR. RUY BACELAR - Este proje1o básico
Ie_cer um -critério de prioridades, essa é uma s'Olué o projeto final?
ção perfeitamente razoável. Mas tenho a certeza

Em ;

meses. S6 para se ter uma idéia, em Carajás !!éfizemos isso- em mais tempo, mas nós usamc·
·em BOOkm, 4 firmas. Nos projetas báSiCos e nc.
projetes executivos; aqui na ferrovia, pára 1600kf
nós estamos usando 25 firmª~ prciti:camente t•_
das as firmas brasileiras com experiência em ei
genharia ferroviária.
O SR. RUY BACELAR -

Eu perg\fnto a V. :

o seguinte: qual é o percentUal que existe, V. F
falou em base, sub~base, inf~a-estrutura, supra-.:trütlira, qual é o perceritu~ da supra-estrutJ_.,
ei'n uma fe!iovia de uma maneira geral?
O SR. FRANOSCO P. DA CUNHA-

De"''

maneira geral eu não posso lhe dizer porque C
-penderia da quantidade de túneis, da quanti.&r
de obra de arte, da quantidade_.
O SR. RCN (!~CELAR - Estou fcilando na-::
piá, ·eu não estou faJ.ãrido na párle ·detéff~
nagem.
. .. - ~·-o··--- V. S• falou que _existe a parte _d_e implanta•>
de terraplenagem, que Vém a ba:se, a sub~b;;
e vem a parte supre que vem a camada de b,
vem b trilho, vem os dormentes etc:_. Então, e~
parte é mais ou menos permanente e vai dep•
der da bitola. Então, eu quero saber este perç
tual, em relação à estrada como um todo, ~
percentual varia em quanto?
·
O SR. FRANCISCO P. DA CUNHA- Esse ~
centual~

em estradas normais, no nOSSo caso,
está da orde~--de _?5% d8 infra-estrutura.
Q SR. RUY BACELAR qual é o percentual?

E materia1 ro.--1,..,,
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O SR. FRANOSCO P. DA CUNHA-O material
rodante dependeria, logicamente, do Volume de
tráfego que tivesse, para o primeiro nível de volume de tráfego que, se não me engano, é para
6 milhões de toneladas da ordem de 100 rri1lhões
de dólares.

o SR. RUY BACELAR - Cém -inilhões, LSSo
em 1.600km?
O SR. FRANOSCO P. DA CUNPA - Exata·
mente, 1.600km.
O SR. MAURO BORGES-...:.:.A !Ocorriotivá,Seria
um diesel?
O SR. FRANOSCO P. DÃ CUNHA ~Alocoml
tiva seria um diesel nesta primeira etapa.
Isso para 6 mllhões

O SR. RUY BACElAR -

de toneladas por ano.
O SR. FRANCISCO P. DA CUNHA~ Isso está

previsto Jogo para infdar, e subindo sucessivamente.

eU

O SR. RUv BAC:Ei:AR - O Presidente quer
agilízar os trabalhos e louvo o seu desejo. Esse
assunto é de importância fundamental para o País.
A mínha satisfação, eminente Diretor·Técnico da
VAL.Ec, é que essa: experiência vai demorar muito
para ser realizada neste Pais. Eu me sentiria temerário. até um pouco imprudente, em fazer uma
experiência com tanto din]leiro. num País que
tem tão pouco e que precisa tanto para outras
obras,_ que acho de mais importancia no momento. Mas como o negócio é a longo prazo, vamos
jogar para a frente.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente,

peço a paJavra pela ordem.
Peço que toda e qualquer documentação que
- o nobre Relator requeira a qualquer autoridade
~_e_ que deverá ser feito por intennédlo de V_,
& -seja distribuída wna c6pia a todos os membros da ComissãO.
·O SR. PRESIDENTE (João Menezes).,. fique

a V. S' o seguinte: Além da fWlçáo que a VALEC

trailqüilo; pois todos a receberão,_ e todos os reqy-erimentos serão feitos através da Presidênda.

tem hoje de ser a construtora e de supervisionar
a construção dessa ferrovia, que papel está reserR

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Essa praxe
já foi adotada pelo Presidente, quando nos man·

O SR. RUY BACELAR -

Agora

perguiito

vado além desse à VALEC?
O SR. FRANCISCO p; DA CUNHA ....: Bom,

atualmente a Valec tem a concessão de construção e operação da Ferrovia Norte--Sul, da Ferrovia Leste-Oeste e da Ferrovia da Produção no
Paraná. Isto é, no momento, o que a Valec tem
como acervo de realizações..
O SR. RUY BACELAR - Tem a conCessão.
E que garantia está oferecendo _ao- Governo e
ao País para ter tanta concessão e tanta responsabilidade?
O SR. FRANOSCO P. DA C<lNHA- Ai:ho que

a Valec é a parte do GOV'emo. No_momento, pertence I 00% ao Governo. Então, não vejo por que
tenha que dar garantias ao Governo se é p-r6çiria
parte do Governo.
O SR. RCJY BACELAR -Ela é urna subSidiária
do Governo?
O SR. FRANOSCO P. DA CUNHA -

Certa·

mente.
O SR. RUY BACElAR -

ó Di. Paulo V!Vácéjüa

esclareceu que a parte de material rodante, como
também a concessão de exploração da Ferrovia
Norte-Sul, Leste-Oeste, Ferrovia da Produção,
caberá à VALEC arrendar a empresas pdvadas
a exploração dessas ünhas quando_ implantadas.
Jsso é verdade?
o SR. FRANCISCO P. DA CUNHA -

EXistem

estudos nesse sentido. Não existe nada firmado,
mas estudos partindo de comparações com o
modelo rodoviário, onde a rodovia quem constrói
é o Estado e a operação é feita por particulares.
Dentro do mesmo critério, o que tem na hl&ovia
é construído pelo Estado, as reclusas, e a operação é feita por particulares. Passaria a ferrovia,
nwn critério mais amplo, a ser feita dessa maneira
também. Existem, inclusive, estudos no Ministério
para a Rede Ferroviária Federal operar nesse sentido. S"unplesmente é que, ao contrário da rodovia,
e, em muitos casos, ao contrário da hidrovia, em
vez de o grosso dessa utilização ser feita gratuitamente - com exceção de lugares onde se paga
pedágio - esse uso seria feito contra uma retri~
buição ao Governo Federal.

dou uma cópia, com muita antecedênda, do relatório do Cel. Stanley Fortes Baptista. Acho' que
V. Ex' o recebeu.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -

Mas

eu não tinha o c!ocynfento- do QEIPOT, que V.
EX' tem em mãos, quanto ao custo da obra, exibido hoje, pela manhã, por V. Ex!' Nenhum membro
o recebeu.
O SR. O !..AVO PIRES- Esse é um gesto discriminatório do Presidente a V~ EX'

O SR. RUY BACEI..AR -Sr. Oiretor, para com~
plementar quanto custou a obra Carajás?
O SR. FRANOSCO P. DA CUNHA- Três bi-

lhões e quatrocentos, envolvendo a ferrovia, a mina e o Núcleo Habi4!donal de Carajás. A ferrovia
foi da ordem de 1 bilhào e 400 milhões de dólares.

. ÇJ SR. RUY BACElAR - É ~erdade que e..;
1972 ou 1973 ela estava orçada em 326 milhões
de dólares, e depois passou para urn bilhão e
oitenta e quatro e extrapolou para um bilhão e
trezentos e tanto?
O SR. FRANCISCP P. DA CUNHA- É possível
que em 1973 nós a tivéssemos ôtÇado em 326
milhões de dólares. Precisamos ver aí quais são
as evoluções que ocorreram no dólar de 1973
a 1981, que foi um perfÕdo de inflação_ alta nos
Estados Unidos. Então, isso já- significaria uma
mudança muito grande ao longo de 13 ou 14
anos.
----

0 SR. ROY BACELAR - Mas os dados que
tenho aqui são 326 milhões erri janeiro de 1973;
um bilhào e oitenta e quatro em 1975, e um
bilhão e trezentos e pouco em 1981.
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ções de analisar o orçamento que foi por nós
apresentado ao Banco Mundial e que deu base
a todo o estudo_ de viabDidfl.de que foi feito. Esse
orçamento de 3 bilhões e 600 milhões de dólares
foi aprovado pelo Banco Mundial. Amanhã vai
ser dito que o primeiro número da ferrovia era
um milhão e quinhentos, quando nunca assumimos um número desses. Sempre asSurrUmos o
número de dois e quatrocentos. Não sei quem
pode assumir hoje esse número de 300 milhões.
Vai -ser até diffcil. Esse foi um fatq acontecido
há catorze anos. É uma geração de técnicos.
O SR. R(.)V BACElAR -Meu receio é o seguine a
proporção é. semelhante- que, se naquela época
estava orçado em-326 e passoUPaia um e treZentos e pouco, ou quatro vezes mais, essa ferrovia,
que está orÇada em 2.44, vai praticamente para
dez, na proporção.
te: há quem diga, a uma altura dessas -

O SR. FRANOSCO P. DA CUNHA -Inclusive,

houve um pronunciamento de um ex·Ministro da
Fazenda que falou isso aí. O que se poderia dizer
para esse Ministro da Fazenda era basicamente
o seguinte: eram proJetes que eram viabilizados
com orçamentos baixos. Todos os projetes neste
Brasil foram viabillzados com orçamentos baixos.
Não pretendemos viabilizar esse projeto nesses ·
termos.
Quando fizemos o primeiro estudo para o Banco Mundial, na época, o d6lar, que era o grosso
da receita, estava baixo. O Banco Mundial, analisando o projeto, viu que tinha condJções de ser
viável, e era um dado que eu não sabia que existia;
ele disse que o dólar oficial era "X", mas o valor
relação cruzeiro/dólar que temos do Banco Mundial não é essa, e orçou uma rece(ta com aquele
valor de dólar que ele tinha e viabilizou o projeto
aí. Pouco depois, aconteceu realmente a modificação da taxa de câmbio, que chegou ao número
que o Banco MundiaJ tinha dado.
O SR. RUY BACElAR -

Quando~ V. S• fala

no ex-MiniStro, -parece que é uma sintonia de todos os "ex". Ontem mesmo eu estava lendo uma
declaração do ex-Presidente João Figueiredo.
Olha, quando o ex-Ministro Delfim Netto disse
que essa obra custará 1O bilhões, parece-me que
ele está em sintonia com o ex-Presidente da República, o Presidente João Figueiredo, quando de- ·
darou, ontem eu li:- ··A Perimetral NOrte é muito
mais importante do que a Ferrovia NortewSul, porque a Perimetralliga algumas tribos, pelo menos
liga· algumas tribos de índios e a Norte-Sul não
liga nada a nada". Foram declarações do Presidente João figueiredo.
O SR. ALEXANDRE COSTA -

É porque ele

não fez mesmo nada de maneira que o nada
é o que ele conhece.
O SR. PRESIDENTE (João

Meneze~)

-

Con-

cedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de
Lavor, para fazer as suas perguntas.

Eu diria

O SR. RELATOR (Mansueto. de Lavor) -~Eu

que, em 1973, esse estudo de um bilhão e 350,
em 1981, ela foi executada- se V. EX' comparar
a evolução do dólar nesse período - por um
custo menor do que estava previsto em-1975.
Eu não conheço· esses orçamentos. Passei um
período na ANSA, posterior a esse. Quando entrei
lá, o orçamento já não era esse. Não tenho condições de analisar esse orçamento. Ternos condi-

vou,- apenas, fazer-algumas perguntas rápidas,
porque eu que sei que realmente, não apenas
é o desejo do Presidente de estimular outras reuniões, sencio mais curtas e produtivas mas, também, em respeito aos técnicos e ao diretor de
engenharia que estáo aqui há tempo e precisamos
liberá-los, também, o quanto antes. Houve es_se
imprevisto do prolongamento do primeiro depoi-

O SR. FÉANCISCO P. DA CUNHA -

1896
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mento. Mas eÜ tenhq_que {cger fl]gumas rápidas
perguntas fmais.
""- _ ____ _
______ ·

Já que estamos falando_ em âinheír-õ; e V.

st

se referiu ao Banco M_undial,de onrl~ Vem mesmo

o dinheiro para a construção" da Ferrovia NorteSul? Quem vai financiar? Se não sO\.lber, se nãO
for da sua alçada não tem problema porcjue pod~
se perguntar ao Ministro.
-

O SR. FRANOSCO P. DA CUNHA- Esse pro-

blema da origem dos recurSOs

nao-é-- aa ffiinha

alçada, mas temos uma série de informações que
o Ministro colocou, que: seria possibilidade do
Fundo Nacional de DesenvQ\vimento e possibilidade do Orçamento Plurianual de lnVesnmeilto{i.
Mas, são informações que nilo_ poS~- dar. Mas,
o setor.... _____ _
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - O

Sr. como Diretor de Engenharia· está, realmente,
comandando a obra.
O SR. FRANCISCO P. DA CUNHA -

Estou

comandando a obra...
O SR. RElATOR (Mansueto dg Lavor) - E
não sabe de que fonte Vem esseS_r~c_ursos? --

0 SR. FRANCISCO?. DA CUNHA- Não tenho
condições de garantir de que fonte vêm

esses

recursos.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)_- Tudo

bem.
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O SR. FRANOSCO P. DA CUNHA- A informa·
çáo minha que V. E:<;' vai ter será tiar\spassãda

de terceiros.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)-: Tudo
bem, obrigado.
_
_ - - ~-~~
A segunda pergunta é esta: a concorrênci~ :.. . .__
se é que se pode chamar assim_- a pré-qualificação foi real~cl,a segundo informações do pre,
sidente da VALEC;no-dia 5 -de fevereiro de 1987.
Corifere isSo? Ocqrre que a VALEC, naquela época, não era concessiqnária da Ferrovia Norte~S_l.Jl
Ela só recebey_es~ c;:onc;_ess.~mediante o Decre~
to n\' 94.176, que foi do dia 2 de ãbril de 1987,
que deve ter sido publicado no dia 3 de abril.
Portanto, como é que V. 5' explica ela ter promovido a VALEC numa pré-qualifivação, escqlhido
empresas, estabelecido requisitos, sem ser ainda
concessionária? Cqnió é passivei isso?

ma coi§_a~ Realmente eu espero até- e é a sug~g..
tão que--véu fazer depois deste depoimento- ao
Presidente e aos- nobres membros desta CPl q(ie n&- deâiquemos um di!! para trabalhar em
cifttaoâá iQyestigãÇão dos aspectos legais da FerróVia Norte-Sul. O que não será hoje, nobre SenadôTA!éXând_I_e ~osfa.
.~OSR.AL.E.Xf\NPR_E COST~- Eu digo porque

nós- estamo$- _inquirindo um Diretor de Engenharia, -

-

O SR. RELATOR (Mansueto de LaVor)- Exata·

O SR. fRANq5CO P. DA CUNHA- Certo..
s~

O SR. RELATOR (Marisueto de Lavor) não tem problema em fomec_er ~o?

V.

O SR. FRANCISCO P. DA CUNHA- Não, não.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -De

Carajás e...

-

O SR. FRANCISCO P. DA CUNHA- De

c.,;,.

jás, logicamente, eu teria que pedir autorização
à Vale do Rio Doce para explicar.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Então,

mente.
O SR. ALEXANDRE COSTA Ministro explicar como é que._

Isto cabe_ ao

-b_-SR: RELATOR'(MansUefu de Lavor)- Estou
iÕq'Uiiii"ido um Dfrelór _de Engenharia, um téctlico,
inãS; ao rhesriiq temPo. um administrador que
foi responsável pela préMqualifiC8Çào das empresas e, também, pela concorrência posterior. Ocor~,que essa pré--qualificação é uma etapa da con--corrência, tanto é que houve atO$ que influenciaram positiva ou negativamente na concorrêncía-:-Então, já que s~ n;3o respondeu satisfatoriamente;-nõSVãffiõs deiXar -para o dia: conl. outros
depoentes, que tratarmos ~qui da legalid_ade.AgoM
ra, é- muito-estranho- eu registro e V. Ex' nãO
aplicou - como é que uma einpresa que rtão
tem a concessão. já pratica atas típicos de quem
é conces.slon~_r_i_ã.-Cpmo é que as empresas construtoras, as ei'Jipreiteiras, iriam confiar pura e simM
plesmente num compromisso. lsso é que se chama no interior de compromisso na folha, sem
nada de prático, é um mer9 compromisso--'---Eu quero registrar a minha estrafiheZa e quero
reite~ar. também, que-hão há nenhuma obrigação
de V. St entrar n6 ãspecto legal da questão. Então,
também essa_ questão não fica respondida neste
momento.

v.

. O SR. fRANCISCO P. DA CUNHA- Senador,
há- um detalhe importante; no dia 21 de janeiro

de_l98;l,_já h~~-um~_~çâo de Motivo_s do
Senhor Presiden~_ da R~públiC<J. dizendo que a
Valec seria concessionária da Ferrovia Norte-Sul.
Então, eu não vejo...
_
,_-

nSR. RELATOR (Mansueto déL,vor)- Oma

E:q)ostção de -Motivos. mas Ilão havia o decreto
que saiu no Diário Oftdal- se_ não estou engafi.aoo- ~ no dia 3 de abril. O ato foi no dia 2
O SR. FRANOSCO P. DA CUNHA- Basicac
de abril, assinado pelo-Presidente-José Samey
mente, tem aí uma pré-qi.Jalifi.êáção, ilãõe~
e o Minjstfo_ José Reinaldo e deve ter sido publicompromisso nenhum numa fase de pré-quãlicado no dia 3 de abril. EU não vejo Cóni_o, _antes
ficação - na fase- de pré-_qualificação simpJeg..
da publicação da conc~ssão no DiáriO ()ftclaL
mente se selecionam empresas ·que podem vir
tenha se: praticado atas rel~tivos à cOnCessionária.
ou nao a ser contrata~_no futuro. Simplesmente,
Não vejo como. '"'ªs, V. Ex' rião eStá obrigado
na época, por umª questão de adiantarriento ·de
e nem se preocupe com isso. Isso é outra_ etãpi:l
cronograma, dentro daquela etapa que nós vimos,
dessa_ÇPI.
se dentro de UfT'l processo __s~ puder antecipar
_.T~nho a terceira pergunta: V. s~ se_J:.eferiu à
determinadas etapas que não extJam compromisso, e como existia u_IT"ia solicitação do Minístro questão da composição' de preços. Eu gostaria
de relacionar, como documentos que _o Presidenno sentido de se executar aFeriOVi8-NOrte-SuL
te pede a V, S•_,. tendo 9-- q~.idado de entre_gar,
nós antecipamos essã etapa da pr~-qua6ficação
antes, ao Senador Alexandre Costa é Tundamental
sem ass__umir compromisso nenhum. Poderíaa todo_s, que, realmente, eram muitO interessanteS
mos, simplesmente, no fim da_etapa, dizer: a cono.
...--.- e:::deSde já requeiro à Presidência da CPI cessão não foi dada e a_ pré-qualificação está canos documentos relativos à composição de preços
celada. A pré-qualificaç-.J.;,;:. não significa em adicio-de Carcijás e da FerfoVià- l"::orte~Surl'arece que
nal nenhum.lndusive, I!!Sse esquema foi feito aintem uma comparação para ver se se term~ com
da na Valec, dentro da Vale do Rio Doce.
essa idéia de custos, que ainda não ficou i"esOlvido
totalmente. ~Upediria, então, esses _çl.ocumentqs,
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Sr.
a·s-cõm.põslÇões ·de preços.
-Direfor; a resposta informa mas n-ão explica algu7

nesse caso eu peço que V. s~ forneça a da Ferrovia
Norte-StJJ e de Carajâs eu pediria ao Presidente
que requisitasse diretamente da Vale do Rio Doce.
Mas, a minha pergunta é esta: V. 5'-cse-referiu
a que o pagamento dessa composição feito às
empreiteiras, seria uma parte em d_inheiro - se
não estou enganado - e 20% do pagamento
seria em ações da própria VALEC. Confere essa
informação?
O SR. FRANOSCO P. DA CUNHA - Confere,
no documento contratual reza que 20% serão
feltos em empresa do sistema ferroviáriO brãsileiro
indicada pela Valec, podendo, inclusive, ser a Valec,_ comO poderia ser a Rede Ferroviária Federal
ou qualquer outra empresa pelo valor patrimonial
daação.
O SR. RELATOR (Mansueto de laVor) -Valor
patrimonial? Mas, no contrato, aliás vamoS pédir
cópia desse contrato ... _
O SR. FRANOSCO

do contrato,

p~is

não.

P.

DA CUNHA -

Cópia

-

·O SR. RELATOR (Mansueto_ de_I,.avor)~ ...:.__Já
foi pedido ao Presidente. Vamos ter em mãOs.
-Es6 úmã qUéStãô: ae- argum~ntci.ção. Então, no
cóntrato não está eSpeCificado que o pagamento
'é-em-20% de ações da VALEC.
·
·-

O SR. fRANOSCO P. DA CUNHA- Não está
especificado, porqUe na época a Valec era uma
comparihia Ltda.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Mas,

não é essa a minha pergunta. I:: 20% de qualquer
empresa póblica ferroviária, por exemplo, a Retle
Fe!ToVfárici?...
O SR. FRANOSCO P. DA CUNHA -

Poderia

ser a Rede Ferroviária, porque na época não pederia ser específica

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -Além
da Rede FerrOviária e da VALEC, que ainda vai
~ tranSformar êm S/A. ·p-ois hoje é sociedade
llffiltãdâ, ·qUais são áS- Outras empresas ferroviárias?' No caso, corrio explicar, sendo reconhecidainente-- deficltãriã a Rede FerroVIária Federãl.
ÉO~:~~nâqé~.
O SR. FRANOSCOP. DA CUNHA::_Ainformi.-

ção que eu lenho é 'que nos últimos dois ano~
a Rede Ferroviária Federal deu lucro.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -

V"

rilos verificai' isto. "O que é-estranho é c:omci essõ"~
empreitéÜâS aCeitaram esse pagamento de 20%
portanto 'uma parte considerável dos custos, efl
ações de empresaS cuja rentabilidade é duvidos~
~presas- qUe riâõ têm as suas ações na Bois~
Se fossem ações da petrobrás ou da própria V~,
do Rio Doce - af eif- côlôCó no-ponto-de vb~·
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do investimento das empreltelras - seria ravoável. Mas, como ê que se vai admitir que essas

çã"o de V. S•, essa fonte só pode ter sido de dentro
da VALEC, Pois não é afirmação assim gratuita.

ernpreitetras aceitem 20% de empresas ferroviárias nacionais, que é só um-a, no- momento, a

O _SR. MAURO BORGES - Qual o interesse
de se colocar isto nos jornais? A quéén Seiviria
essa publicação no jornal? Não seria mais fácil,
se se quisesse dar conhecimento aos interessados, dar um telefonema para cada Uf!:!?

Rede Ferroviária Federal ou Nacional, de rentabi-

lidade no rrúnimo·duvfdosa, e a VALEC crue nem
sequer ainda não era constituída, na_ época de

sociedade anônlma? Suponho que esses 20%
não têm nada a ver com o preço dos custos.
O SR. FRANCISCO P. DA CUNHA- Um deta·

lhe, Senador: a Rede Ferroviária Federa] deu lucro
nos três últimos exerCícios e está em fase de se
tomar uma sociedade anônima de capital aberto,
com negociações previstas na bolsa, a curto pra-

zo.
O SR. REW\TOR (Mansueto de Lavor) -Per-

feito, vai se transformar. Ei1ta0, oS- effipfeiteiros
não foram bons empresários. Se fossem comprar
aç:ões, eles comprariam da Rede Ferroviária, da
petrobrás ou da Vale do Rio Doce?
O SR. FRANCISCO P. DA CUNHA·- lia hora

em que provavelmente eles tivessem liberdade
de_ aplicar o seu dinheiro, eles o aplicariam em
ações da petrobrás, ou, talvez, em outros investimentos próprios deles. Mas, como eles não tinham opção, porque nós colocamos que as condições que nós estamos licitando são essas, da
hora que o cliente é o grande ganhador, até a
hora da contratação, porque da hora da contratação em diante o proprietário perde to_da e qualquer capacidade de negociar, na hora da contratação, colocamos todas as nossas condições: vocês vão contratar esses serviços, nestas condições, recebendo desta maneira; quem quiser aceite, quem não quíser não aceita. O que nós colocamos foi que a parte - isso nós limitamos do lucro na empresa do preço máximo, era fixado
com base no percentual que seria pago em ações.
O SR. RELATOR (Mansueto.de Lavor) -Então;

as empreiteiras teriam seu lucro calculado pago
em açô~s;, _Nã_Qyamo_s__esp_e_cular~- mas. fica uma
dúvida que é precis_o analisar e nós vamos comparar.
A última pergunta, sr. Diretor: Qual é a explicação objetiva, de como o jornalista Jânlo de Freitas
conseguiu publicar o resultado da concorrência,
dias antes da sua divulgação oficial? Qual a explicação que V. Ex' traz para esta CPJ sobre este
fato?
O SR. FRANOSCO P. DA CUNHA-Não tenho

nenhuma explicação a dar sobre o fato. Como
o jornalista deve ser inquirldo em breve, eu sugeriria que um dos Srs. fizesse essa pergunta diretamente a ele, porque ele poderá fome_cer muito
mais dados e tem mais condições de fornecer
esse elemento do que eu, porque eu realmente
não participe! do processo, não sei como a informação chegou às mãos dele; aparentemente é
uma informação bem dada e, assim, não sei como
essa informação chegou quando ele a recebeu,
que é um dado importante também. Entáo, não
tenho nada a falar sobre o assunto.
O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor)- Mas,

Diretor, o jornalista é um profissional da imprensa
que por lei não está obrlgado a revelar suas fontes,
e já disse o que tinha a dizer, através dos jornais.
E, por sinal, usou um método multo interessante,
objetivo e irrefutável, a tal ponto·que a sua denúncia levou à anulação da concorrência. Pela coloca-

OSR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Queria que o Presidente respondesse. Mas, a minha

colocação é esta: V. 8' diz que não sabe expicar
e_que o jornalista é que deve saber, porque foi
ele que publicou. Mas, o fato é que ele publicou
com antecedência. lsso ninguém nega. Agora, se
V. S• acha_ que a (onte só ele sab_e, _V. s~ não
sabe, vamos raçiocinar em cima dos fatos: Essa
fonte não poderia estar com as empreiteiras, porque as empreiteiras não podiam saber. Essa fonte
só poderia estar dentro da VALEC.
O SR. FRANaSCO P. DA CUNHA -

No caso

das empreitelras, ela pelo menos saberia o valor
de suas propostas.
Ela teria que avaliar a proposta das outras vinte.
A VALEC teriá" que avaliar a proposta das vinte
e uma, porque ela não tinha conhecimento de
nenhuma das propostas. As propostas estavam
em envelopes, lacrados no nosso escritório e o
lacre foi aberto na frente de todos os concorrentes,
o que é uma prática normal em sistema de licitação.
O SR RELATOR (Mansueto de Lavor)- Então,
a fonte foram as empreiteiras. V. s: exdui a VA-

LEC?

O SR. FRANCISCO P. DA CUNHA- Eu excluo

a Valec de maneira absoluta. A fonte de informação do jornalista, eu não sei qual é. São duas
informações que precisariam saber, conjecturando quando ele teve a informação, que é simplesmente uma informação importante, e como. A
informação báslca que nós podemos garantir é
a seguinte: da Valec, não partiu.
O SR. RELATOR (Mansueio cle-La~Õr)- O
problema é raciocir,~ar. Essa fqnte não pederia
sêr única; se foi das empreiteiras não poderla ser
única, teria que ser die todas. Logo, as empreite iras
devem ter se reunido em algwn lugar, em algum
dia e feito um ajuste. Não é assim que V. s~ conclui?
O SR. FRANOSCO P. DA CUNHA- A conjectura é dê V. ~ estOu aqili sOb juramento, e não

posso fazer afirmações conjecturais.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Então,
não tem nenhllJ1la ~plicação para essa anteciR
pação da divulgação do resultado da concorrência?
O SR. FRANCISCO P. DA CUNHA- Uma co-

missão que se reuniu especificamente para isso;
com tempo para isso, chegou a essa conclusão:
Nós, dentro do esquema de conjecturas, que nós
tiVemOs, que sãO iQiiãfs ã
Ex', agimos da
ónica maneira que nós achamos que era justo
agir: anulamos a concorrência, Não interessa se
houve ou não combinação. Dentro da possibilidade de ter havido, simplesmente_anulamos.

ae:-v;

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - A
comissão- de investigação a que V. S• se refere
é presidida pelo Presidente do GEIPOT e conclui
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que houve irregularidades processuais. Aliás, a
concorrência nada mais é do que um process_o,
pois sua substância é um processo de concorrência. Inclusive, atribui a divulgação -antecipada
do resultado da pré-qualificação com uma das
causas, talvez, segundo ele, desse wssivel ajuste.
Como é _que VA s~ _explica ter havido essa desobediência aos requisitos do Decreto-lei n" 2.300, e
essas irregularidades apontadas nas conclusões
da comissão de investigação?
O SR. FRA/iCISCO

P. DA CUNHA -

Onde

realmente a comissão aponta omissão e irregularidades.
O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor)- Exata-

mente.
O SR. FRANCISO P. DA CUNHA- Er0 relaÇão

a não ter sido feito um processo, náO e;sfátiido
arquivado junto, mas em pastas separadas e, em
face de não termos seguido o rito dos_ documentos ...
O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor) a comunicação antecipada.

E

O SR. FRANCISCO P. DA CUNHA::. A comuni-

cação antecipada é um fato muito simples. O
documento de pré-qualificação era um documento público. Os dados de pré-qualificação eram
um documento público. Então, não eram mais
sigilosos.
O processo de cálculo das notas, que era perfeitamente lógico e objetivo, era na seguinte base:
l!ma firma fez tanto volume e terraplanagem nos
últimos dez anos; em obra ferroviária tem tantos
pontos; fez tanto, tem tantos pontos. Isto era perfeitamente calculável de qualqUer firma, por qualquer firma.
Como n6s colocamos, no proc:eSS"o·contratuaJ,
que esse fator nota ia ser importante, o que poderia acontecer era simplesmente o seguinte: decidida a concorrência, e nós dissés~e_rnos fulano
ganhou; porque tem maior número- de pontos,
roâã!f as firmas Viriam em ama: da -c6riiiSSão-ae
Udtação, querendo calcular os pontos das outras.
Ora, s[mplesmente, seria tamanha a pressao sobre a Comissão, que eu não acho justo. Então,
nós simplesmente, na véspera da concorrência,
colocamos os pontos de todas as firmas, de maneira que tOdas soubessem, antecipadamente,
qual era o seu nómero de pontos e qual era o
núinero --de pontos das outras, para que, caSo
tivessem algumã reclamação a fazer, fliessem a
priori, antes da abertura das propostas, que n6s,
antes da abertura das propostas, analisaríamos
e chegaríamos a uma conclusão. Não depois,
com· as propostas abertas, ficassem sujeitas a
uma série de impugnações.
Foi um processo liso, foi um processo em que
tentamos, da melhor maneira possível, ser trans~
parentes e, se riós emimos em alguma etapa,
nós simplesmente corrigimos todos os erros que
nós pUdemos ter cometido, quando simplesrnen~
te nós anulamos a concorrêrrcia.
Nós achamos que, dentro do processo daVALEC, nóS agiriíos àe~utna maneira coi-reta, trans~
parente e legitima.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) --É

_a pergunta final, somente um esclarecimento fina[ Vamos abstrair no caso de envolvimento da
VALEC e das construtoras, que todas as perguntas
são hipóteses para raciocínio. Não estamos acu-
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sande ninguém, nem a VALEC, nem as construtoras.

Mas essa pergunta eu acho que V. S• pode
me responder, dentro de um raciocínio.

Abstraindo de quem procedeu a informação,
será possível, por cáJculos, por lógica matemática,
ou por qualquer outra maneira que não seja o
vazamento de infotmaÇão, que o jornalista pudesse conhecer antecipadamente o resultado da concorrência?

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Eu pediria a V. St que desse a resposta a mais conCiSa

possível.
O SR. FRANCISCO P. DA CUNHA- Pois não.
O SR. ALEXANDRE COSTA,..,- y. Ex' permite
um aparte?

Setembro de 1987

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

-

-

-

O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor) -Quer
que eu repita a pergunta?
O SR. FRANCISCO P. DA CUNHA- Não, não
a pergunta eu entendi perfeitamente. Na Policia
Federal, eu tive doze últimas perguntas. Eu per·
guntaria quantas ú)timas perguntas eu vou ter...
O SR. RELÀTOR (Mansueto de Lavor)- Essa
é a última.
O SR. FRANCISCO P. DA CUNHA- Não, tudo
bem. J:: só uma questão de... Eu dilia qll:e depende
da época que o jornalista rece~e~ e publicou. a
informa~o. S.e ele teve a inf<?Ill'l:a~ão naquele d1a,
não é urn problema de vazamento, é um problema
de conhecimento de propostaS de outros concor:rentes.
Nesse trabalho do julgamento- da COmissão,
está feito um quadro, onde, baSêado na informação de 7 firmas, o sujeito sabendo o interesse
por lote de 7 flrmas, ele chega à conclusão do
resultado flnal. Mas isso realmente s6 seria possível depois da entrega das propostas.
É uma hipótese ad!Jlissível. Eu não Çefendo,
nem ataco essa hipótese; é simplesmente uma
hipótese possível.
O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor)- Muito
obrigado, eu não quero me alongar, muito obrigado.
O SR
-Quero chamar a atenção desta ComissãO para o aspecto positivo relacionado
aos 20% -ae ações, que as empresas seriam obrigadas a incluir ~ como pagamento.
-O SR,. PRESIDENTE (João Menezes)- Conti·
nuando a nossa reunião. Não, faça o favor de
sentar. V. St, se quiser nos dar o prazer de ficar
mais um pouquinho aqui, teremos muito prazer,
e nós aqui ainda teremos muitos assuntos a resolver. Aqui falou-se muito sobre o jornalista Jânio
de Freitas. Eu fiz uma comunicação a ele, convidei, convqquei, para ele comparecer à reunião
de hoje aqui. Mandei pasSagem para São Pàulo,
aé:rea, reservei hotel para ele no Hotel Garvey,
está aqui o oficio que -eu mandei pô!!ra ele, c::om
aviso de recepção, e recebo, agora, à tarde, o
seguinte telegrama do jornalista Jânio de Freitas:
"Senador João Menezes, DO Presidente
da Comissão de Inquérito sobre- a Ferrovia
chamada Norte e Sul. Prezado Sr., infonnado
por amigos de que minha presença era hoje
esperada nessa Comissão presidida por V.
Ex', cabe·me esclarecer que nã<J recebi qual~

quer convite nesSe sentido e a única comuni-cação a respeito recébi ás 10:30 h de hoje,
por telefonema da VARIG, à sucursal da Fo- ~ lha de S. Paulo, informando sobre passagem à minha disposição de São Paulo para
Brasília. Esclareço, a propósito, que resiqo
e trabalho no Rio de Janeiro, - não disse
onde- solicito ainda atenção compreensiva
de V. Ex' e dos Srs. Senadores que compõem
.a Comissão paia. os pontos que se seguem:
a) Já expus, publicamente, o meu trabalho de jornalista, ~s informar;:ões por mim
disponíveis a respeito do episódio_ Entid~des
Ofiçia_is, Empresas e Pessoas, que deram ensejo a essa Comissão, não tendo qualquer
acré~dmo a fazer, de modo a justificar sequer
- o tempo que a mim dedicassem os Congressistas Constituintes;
b) Embora as mesmas razões já existissem, qUando convidado a depor no inquérito
da Polícia Federal, inequívocos aspectos intimidatórios de que se revestia esse convite
levaram-me, no entanto, ao intuito de de_monstrar concretamente de que não tenho
motivos para intimidar-me, por ter apenas
_-_cumprido os meus deveres simultâneos de
cidadão e jornalista -não temos nada com
issO. ComPafecl, pois, para reproduzir aquilo
meSmo que já havia publicado e assinado;
c} Dada à inutilidade, para essa Comissão
de wn depoimento meramente repetitivo, de
--que já tomei público e que já consta do acer~
vo dessa Comissão, venho solicitar que V.
Ex!'s reconsiderem a necessidade de ouvirme. Agradecido pela oportunidade desse escle.recimento e pela atenção ao solicitado,
cordialmente, Jânio de Freitas."
. Como vêem os_Srs. ~qui, ele faz uma exposJs:ão
e acha que não ~m mais nada ·a informar à Comissão, se não aquilo que foi publicado no Jornal,
o que ele depôs ne. Políc:ia Federal
De maneira que eu ponho aqui ao julgamento
--~Comissão -eSse 5assunto, para se verific::ar realmente dã neceSsidade de prosseguir convocá-lo,
c:l~ aC()rºo corn que as disposições legais que
temos para fazer vir aqui, ou se" vamos-adiante
nOs nossos esclarecimentos, já que ele diz que
nada mais temos a saber além daquilo que já
pôs no Jornal, e parece-me que será interessante
nós tomarmos vários depoimentos. Já temoS para
tomar, na próxima terça-feira, aqui o depoimento
dos Governadores Henrique SantiUo e Epitácio
Cafeteira.
Ciostaria de lembrar a V. Exi's que o Deputado
Manoel Moreira fez wn pronunciamento na Câmara dos Deputados, publicado no jornal "Cor·
reio do Brasil", em 18 de mato de 1987, denunciando campanha de construtoras internacionais,
inclusive citando nomes de algumas, como uma
americana,. uma italiaria e uma coreana.
Completando ainda, penso que deveríamos
chamar, aqui, representantes de duas empreitei- ras; uma que tivesse mais ponto por essa relação
que está aqui, a 213 é à maior.

O SR. RUY BACELAR -Já se convocou várias
empreiteiras.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Não
recehí nada.
O SR RELATOR (Mansueto de Lavor) -

Ex' vai receber oficialmente.

V.

O SR. PRESlDENTE (João Menezes) - Não
tenho bola de cristal. Lembrava que se c::onvocasse a primeira, a<;ui. a que tivesse mais ponto,
no c::aso, a Andrade Gutierrez e outra a Construtora
Trãtex S/A Antes de sair, há que se resolver o
assunto do jornalista Jaime de Freitas.
O SR. RElATOR (Mansueto ào Lavor) -Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -V. Ex'
tem a palavra.

O SR. REU\TOR (Mansueto de Lav_or) - Acerca da informação que V. EX' traz sobre o jornalista
Jârito de Freitas, que ê a primeira parte, verifiquei
se- era o recibo de aviso com a assinatura do
próprio destinatário, mas não o é. Esse ...
d SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Aresposta vem de lá.
O _SR, _RELATOR {Mansueto de Lavor)- Esse
docwnento está "proVando que a c::ori'espOndêl}cia
foi, mas não prova que ele a recebeu, ainda mais
morando nó Rio de Janeiro e a correspondência
foi para o jornal em São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Todos
os outros as receberam.
O SR. RElATOR (Mansueto de lavor)- Como
Relator çiesta CP!, eu gostãria que- o jornalista Jânio de Freitas viesse a,qui.
O SR. MAURO BORGES -abrirmos mão da
vinda do jornalista, estiremos abrindo um precedente perigoso. a meu ver, ~le deve vir.

OSR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Deixeme ç:_qocluir _o meu ponto de_ vist~.
O SR. MAURO 130RGES -

Daqui a pouco,

ninguém vem na ComiSsão.
O_SR. RElATOR (Mans~et;- de Lavor) - É
obriQado a vir. Se a Comissão de~idir reiterar a
convocação, ele virá. Não vamos discutir isso. O
problema não é esse. Do meu ponto de vista
de Relator, seria muito importante que o jornalista
aqui viesse, para acresc:entij,_r alguma coisa àquilo
a que S. S' escreveu nos jamais. Para ele vir aqui
simplesmente invocar a lei, dizendo "e1,.1 não revelo
as fontes", invocando segredo profiSSional, acoo
bertado por lei, do meu ponto de vista, não acresce-nãda. Não fa_ço·absoluta questão, desse ponto
de vista, se ele não tem nada a acrescentar, con·
forme diz aqui, que venha para dizer isso. N, pei'~
deremos um prec:íoso espaço, para ouvirmos o
Governador de Goiás, o_do Maranão e outros dev
poentes que estão rela<:tonados. Esse o meu ponto de vi$. s~ _o jornalista vai alegar a imunidade
que a lei lhe dá de não revelar fontes, se ele nãc
traz nada de novo além daquilo que já escreveu
voto pela não vinda do jornalista Jânio de Freitas
Quanto às,consqutoras, segundo_ ponto, rei.::.
don.ei de viva voz e V. Ex' parece que deferi~~
Se V. Ex' o quer, reitero, até por ofício, 5 (cinco·
responsáveis construtoras, que conheço.
O SR. MAURO BOR~ -Sr. pre~idente, salv'
melhor juízo, essa questão pode Ser ·sUbmetid.
à v-otação, isto é, do convite ou não da vinddo jornalista Jânio de Freitas, que é um grane.
jornalista e que podetia esclarecer multas ~o!"'"'
sem quebrar o sigilo profissional. A meu ver, .
seu depoimento é de grande valia, sobretudo, gr•
ças ao grande conceito que S. S'tem na imprent
brasileira.

Setembro de 1987

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

O SR. PRESIDENTE (João MenezeS)-: Vamos
agir com todo interesse. Aqui, no telegrama, ele
não disse que nã.o virá. Se dissesse que não, mandávamos buscá-lo. Penso que será interessante
ouvir primeiro algumas construtora e depois,

quem sabe, nessa exposição obteremos alguma

R Almeida. Foram essas as pessoas que solicitei

para- que _compareçam à esta CP!.
O SR. ALEXANDRE COSTA -

Qual a ligação

do profeSsor Aécio Cunha com essa concorrência.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Ele

não disse que não virá. Disse apenas que não
recebeu a correspondência. Pode ser possível que
isso tenha ocorrido.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Vamos
convocar o Professor Aécio Cunha, o Dr. Vasco
Netto, Andrade Gutierrez.

Na próxima terça-feira, vamos começar a reunião bem mais cedo, às 9 horas da manhã. Vamos
ter os dois Governadores. Quantas firmas são?
Três ou quatro? Pretendo fazer reunião terça e
quarta-feira.

b SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Entreguei, amanhã, a relação a V. EX'

O SR. OlAVO PIRES -

Eu queria sugerir que.

a vinda do jornalista seja encaixada com a vinda

de outra pessoa, para evitar essa perda de tempo
que o nobre Relator mencionou. Julgo indispen-

sável a vinda dele, para evitar precendente. Ele
deve ter alguma coisa a dizer.

O SR. RUY BACEI..AR - Sr. Presidente, suglro
~ qUe -cOmi:ide ou convoque ou soUcite a
presença do ex-Deputado e grande professor Vasco de Azevedo Netto para depor sobre a Ferrovia

a V.

Norte-Sul.
O SR. PRESIDENTE (Jó.kMenezes)- Onde

moraS. St?
O SR. RUY BACEU\R - Na Bahia.~-Oepo!s,
fornecerei o endereço a V. Ext
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -

Sr.

Presidente, apenas para lembrar a V. _Ex' que, de
manhã, solicitei, para serem depoentes, a vinda
das seguintes pessoas: professor Aécio dos Santos Cunha, da Universidade de Brasília; e ex-Ministro dos Transportes, Ooraldino Severo; Murilo
Mendes da Construtora Mendes Júnior; o Sr. Sebastião Camargo, da Carnargo Corrêa; o Sr. Norberto- Odebrecht, da Norberto Odebrecht Construtora; o Sr. Eduardo Andrade, da Andrade Gutierrez e o Sr._ Ceemo Rego de Almeida, da C.

O SR. ALEXANDRE COSTA -

1899

O SR. RUY BACELAR- Pare!=e-me que CONS-

1ECA

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - O
professor Aécio Cunha foi o coordenador da parte
de agricultura do PRODIART. É o responsável por
toa os esses dados de produção agrícola da região
onde passará a Ferrovia Norte-SuL Pertence à
equipe do PRODIART. A grande justificativa que
se d~_à Ferrovia, principalmente o Presidente do
GEIPOT, é o incremento da produção agrícola
na região, o aumento da produção e da produtividade. Quem coordenou toda essa parte do planejamento agricola da região foi o professor Aécio
dos Santos Cunha.

cofsa. Fica em suspenso. Mandarei cancelar a
reserva dele no Hotel GaNey e .ã _passagem de
Varig. Oportunamento, enviarei outra passagem
aérea e farei a reserva no hotel É uma sugestão.

Quinta-feira 10

Pedi que am-

pliasse o convite a todas as empreitelras que con_çorier3m, principalmente às que foram desdassificadas.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- São
dez. no total. Vou convidar essas 4 primeiras: a
Andrade Gutierrez, Construção e Comércio Camargo CoiTê~; MendesJúnior, Companhia CBPO.
Temos agora mais duas.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Sr.

Presidente, pediria que V. Ex' e os Companheiros
ouvissem minha sugestão. Nesse caso, eu negociaria com os companheiros da Comissão a relação dessas empreiteiras. Que ficassem três ernpreitelras das que ganharam a concorrência e
duas das que não ganharam. Seriam cinco que
viriam aqui. Eu gostaria que V. EX' submetesse
isso ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Quais

sã? as que nã_o _Qan~aram?

O SR~ RELATOR (Mansueto de Lavor) -

Uma

é a OAS~ .. Qual é a outra, võcê que é do ramo,
Rey?
.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Aqui
tem uma CONSTRAN e uma EIT. Então, fica a
Andrade Gutierrez, a Camargo Corrêa, a Murilo
Mendes Júnior e a OAS.
O SR. -OLAVO PIRES -Sr. Relator, não há

nenhuma razão para essa correria; vamos decidir
isso amanhã, com calma

O SR: "PRE:SIDENTE (João Menezes) - Mas,
para isso é preciso maJoria, já que está se votando.
E, já que nós estamos aqui, vota6amos.
O SR. OLAVO PIRES - Sr. Relator, não há
razão para fazer nada de afogadilho. V. Ex' encaminha amanhã, que ê o postulante, um oficio
para o Sr. Presidente, pautado em observações
mais profundas, mais concretas, o que é muito
melhor do que fazer _o pedido de urna forma atabalhoada.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Sena-

dor, nós temos que ganhar espaço, porque tem
que mandar pelo correio...
O SR. OLAVO PIRES - Nós enCaminhamOS
isso amanhã até a hora do almoço.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Não, Sr. Presi-

dente, eu concordei com a convoação do profes--sor da universidade que trabalhou no_PRODIAT
e peço, ao mesmo tempo, que seja também convocado o Dr. Alberto Noma, que tan:tbém trabalhou no PRODIAt, para que venha juntamente
com o professor.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Éntão,

a próxima reunião, V. Ex-" jâ ficam notificados,
será terça-feira, às 9 horas da manhã.
O SR RELATOR (Mnsueto de Lavor) -Antes
de_ encerrar, Sr. Presidente, eu gostaria de agradecer à exposiçao do Dr. Paulo; que foi muito
útil para o meu relató_rio.
OSRPRESJDEN1E(JoãoMenezes)-APresidência agradece a presença de todos os Srs., deixando marcada a próxima reunião para terça-feira, às 9 horas.
(Está encerrada a presente reunião.)
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SENADO FEDERAL----RETIFICAÇÃO
No Diário do Congresso Nacional - Seção 11 - n• 51, datado de terça-feira, 25 de agosto de 1987,
iilclua-se, por haver saído com omissão na 1' página, o seguinte:
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• 106, DE 1987
Autor'~ a Prefeitura Municipal de Florlanópolis, Estado de Santa Catarina, a contraiãr
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 48.072,13 Obrigações do.
Tesouro Nacional - OTN.

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Aorianópolis, Estado de Santa Catarinà, 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 48.072,13
Obrigações do Tesouro -NaciOnal - OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAs;-âestinada à aquisição de ·equipamentos para colei:a de lixo;
no município.

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de agosto de 1987.- Senadpr 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• 107, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Poá, Estado de Sáo Paulo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 69.832,47 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Poá, 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 dezembro de 1985, ambas do Senado
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Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 69.832,47 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 sarjetas, meios-fios e galerias pluviais, no Município.
Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de agosto de 1987.- SenadorHumberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO 1'1' 108, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Sorocaba, Estado de São Paulo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 73.065,40 Obrigações do Tesouro Nacional

-OTI'I.
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Sorocaba, 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 dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 73.065,40 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 conclusão da implantação do colégio supletivo de primeiro grau,
no Município.
Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de agosto.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 1'1• 109, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim, Estado do Mato Grosso do Sul, a contratar
operação de crédito no valor de Cz$ 7.443.152,00 (sete milhões, quatrocentos e quarenta
e trés mil, cento e cinqüenta e dois cruzados).

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Jardim, 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 de Cz$ 7.443.152,00 (sete milhões, quatrocentos
e quarenta e três mil, cento e cinqüeritif e dois cruzados), junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade
de agente finan<:eira da operação, destinada à execução de obras de infra-estrutura urbana e aquisição de equipamentos
para coleta de lixo, no Município.
Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de agosto" de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
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ATA DA4" REUNIÃO, EM 10 DE SETEMBRO DE 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência do Sr. Francisco Rollemberg
As 10 HOR/lS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Mário Maia- Aluízio Bezerra- Nabor Júnior
-Leopoldo Peres -Áureo Mello- Odacir Soares -João Menezes - Almir Gal;lriel - Jarbas
Passarinho:;.- -Alexandre Costa - Edison Lobão
- Chagas Rodrigues - Vkgílio TávOra - Od
Sabóia de Carvalho - Mauro Eenevides -José
Agripino- Lavoisier Maia- Mar~andes Gadelha
-Humberto Lucena -Raimundo Lira -Marco
Madel- Antonio farias- Guilhelll1e Pal~~ira
- Divaldo Suruagy - Francisco Ràtlerilberg Lourival Baptista- Luiz Viana- :.Jutahy Maga·
lhães - Rlti Bacelar - José _lgnáclQ Ferreira Gerson Camata ____;João Calmon -Afonso Arioos
- Nelson Cameko - Alfiedo CanÍpos- Ronan
Tito -Severo Gomes- Fernando Henrique CarM
doso - Mário Covas --: Mauro Borges - Iram
SaraiVa - Irapuan Costa Júnior - Pompeu deSousa- Meira Filho- Roberto Campos- Lo uM
remberg Nunes Rocha- Márcio Lacerda- Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi - Wilson
Martins - Lelte Chaves _:_ Affónsó Camargo José Ric:ha ~ lyan Bonato .- Dirceu Carneiro
- Nelson Wed.ekin - Carros Chiat~lli_-::-- José
Paulo Biso1- José Fogaça. -

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- A lista de presença acusa o comparedmento
de 59 Srs. Senadores.
No plenário, no entanto, não há número suficiente para a abertura de sessão.
Nos termos do disposto do § 2" do artigo 180
do Regimento Interno, será despachado o Expediente que se encontra sobre a mesa, ficando
designado para a Ordem do Dia da próxima ses-

são ordinári~ de segunda-feira,
térias:

a~_ seguintes

ma-

gações do Tesouro Nae,ional- OTN.
dendo de parecer.)

(Depen~

-5-

ORDEM DO DIA
_:_lDiSCussão, em ttuno únicO, do ?ro}eto de Lei
da CãinaiOn' 18, de r987(n• 8.384/86, na cada
de origem}, de inciativa: dO SenhOr Presidente da
Repóblica, que dispõe sobre a liquidação de débitos previdenciários de _instituições eduGacionais
e culturais. (Dependendo de parecer.)

-2Discussão, em turno único, do Projeto de R~o
lução n9 101, de 1987 (apresentado pela Comíssão de ConstituiçãO e-J_ustiç~a _w_mo concl~o
de seu Parecer.n! 12, de _1987), que ~spende
a execução do artigo 99, da lei n~ 2.322, de 2
agosto de 1982, do Município do Pautista, do Estado de Pernambuco.

-3Disc.ussãó, em tumo único, do Projeto de Resolução n? 142, de 1987,-que autoriza a Prefeitura
MunJcipal de Petrolina, Estado de Pernambuco,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.0130,00 Obrigações
do TesoUro Nacional- OTN, tendo
PARECERFAVORÁVEL, proferido em plenário.
. ·--··- ·-- - 4 Mensagem_n9 162, de 1987 (n9 262/87,, na origem"),relativa-à proposta Para que Seja autorizaàa
a Prefeitura Municipal de Ataújos, Estado de Minas
Gerais, a contratar P:peração de crédito no valor
c:orresponáiõte, em cruZados. a 13.114,66 Obri-

Mensagem n• 165, de 1987 (n• 265/87, na ori·
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a_?refeitura Municipal de Belém, Estado do Pará,
a contrata_r operação de crédito no valor co~
pendente, em cruzados, a 440.99-6,24 Obrigações
do Tesowo Nacional- OTN. (Dependendo de
parecer.}

-6Mensagem n-?168, de 1987 (n9268/87, n~ o_ri..
gem), relati:Va à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Buritis, Estado de Minas
Gerais, a c:oilfral.ar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 39.935,78 Obri·
gações do Tesouro Nacional - OTN. (Depen~
dendo de parecer.)

-7Mensagem n' !69, de 1987 (n• 269/87, na óri·
- gem); relativa à proposta para que seja autciritada
a Prefeitura Municipal de Coromandei, Estado de
Minas GeraiS, a contratar Operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 46.992,48
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. __ (De·
pendendo de parecer.) --

-aMensagem n9 172, de 1987 (n9 272/87, na orig'em), relativa à proposta para que seja autori~ada
a Prefeitura Municipal de Iguatama, Estado de
Minas Gerais. a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 18.796,99
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer).
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-9Mensagem n9 173, de 1987 (n9 274/87, na _ori~
gero), relativa à proposta para que seja autorizada

a Prefeitura Municipal de Moema, estado de Minas
Gerais, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 13.114,66 Obri-

gações do Tesouro Nr;tdonal- OTN.. (Ddependendo de parecer,) __ _
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

- Está encerrada a reunião.
(Levantél-se a reunião às 10 horas e 31
minutos.);

EXPEDIENTE
Despachado nos termos do § 2"' do art.
180 do Regimento Interno.
MENSAGEM DO PRESIDENTE

DAREPÚBUCA
Restituindo autógrafos de Projeto de
Lei sancionado~

N9 185/87 (n"' 290/87, na origem), de 4 de setembro do corrente_ ano, referente ao Projeto de

Lei da Câmara n9 30, de 1987 (n"'_ 21J/87, na
Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo
a abrir créditos adtcio!lai_s até o limite de Cz$
319562900.000,00 e dá outras provid~ncias.
(Projeto que se transformou na Lei n~ 7.616,
de setembro de 1987).
-

De agradecimento de <:omunlcação:
N~ 187/87 {n~"295/87, na origem}, de_9 do corrente, referente à promulgação das Resoluções
n~ 106 e 115, de 1987.
N~ 188/87 (n9 296/87, na origem), de 9 do corrente, referente_à aprovação das matérias constantes das Mensagens da Presidência da República n• 122, 148,179, 190. 194 e 195, de 1987.
Submetendo à deUberação do Senado Fe-

deral a escolha de nome indicado para função
cujo provimento depende de sua prévia
aquiescência:

MENSAGEM
N•186, de 1987
(N• 294187, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Sem~·
do Federal:
De conformidade com o- artigo 42 (item DI)
da Constituição, tenho a honra de _submeter à
aprovação de Vossas__BÇC-elências a esCoiQ.'a•. que
desejo fazer, do Senhor M11wo Sergio da Fons~-ça
Costa Couto, Ministro de Primeira Classe, da Cãrreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Braisl junto à República do Iraque,
nos termos dos artigos 56 58-do Regulamento
de Pessoal do Serviço Exterior, baixadp pelo Decreto n9 93.325, de 19 de outubro de 1986.
2. Os méritos do Embaixador Mauro Sergio
da Fonseca Costa rCõútó;~que me induziram a
escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação--do Ministério
das Relações Exteriores.
·-_
·•
Brasília, 8 de setembro d,e_ 1987. - José Sar-

e

ney.
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Reunião dos Chefes de Estados Americanos, Pun·
VDI Comissão do Ferro e Aço da OI;T, Genebra,
1970 (membro).
Conselho lntemadonal de Aperfeiçoamento Profissional e Técnico, Turim, 1970 (membro}.

ta dei Este, 1967 (membro).

Cuniculum llltae

Embaixador MAURO SÉRGIO DA FONSECA

COSTA CO(ITO.
Rosário do _Sul~ RS, 14 de março de 1934.
Filho de José da Fonseca Costa Couto e
Julieta Corrêa Couto.
Curso de_ Preparação à Carreira. de Diplomata,

IRBr.
Cucs_a.de_AperfeiçOamento de Diplomatas, lRBr.
ProfeS$0r de Prática Dlplomática II no Curso de
Prática.
· -___
Diplomática e Consular; 1975n6.
Representante Residente, Substituto, na Agência
Internacional de Energia Atômica, 1979/81.
Cônsul de Terceira Classe,31 de janeiro de 1957.
Segundo-Secretário, merecimento, 21 de outubro
de 1961.
Primeiro-Secretário, merecimento, 31 de julho de
1967.
Conselheiro, merecimento, 19 de janeiro de 1978.
MinistrO de Segunda Classe, merecimento, 1~ de
setembro de.1977.
Ministro de_ Primeira Classe, merecimentO. 1~ de
jvlhO de 1986.
--Assistente do Chefe do Departamento de As.sun~
tos -Jurídicos, .1964.
Assistente do Sec:retário-Geral Adjunto para Assuntos Americanos, 1964n6.
Secretário dª SeÇãó -de Segurança Nacional,
1965.
·-chefe da Divisão de Cooperação Técnica,
!974!78.
Chefe do Departamento de Cooperação Cultural,
Gentífica e T e.cnol6gica, 1977
SeCretaria de. Orçamento e Finanças, SECOR,

Reunião Exfi'áordinária do Comitê Permanente da
Uriião de Berna, 1970 (membro).
Conferê.ncia Diplomática sobre Classificação de
Patentes, Estrasburgo, 1971 (delegado).
Reunião dos Comitês P.(ovisórios do T rataç!.o de
Cooperação de Patentes, Genebra, 1971 (dele~
gado).

XXVI XXVII e XXVIl1 Sessões da Assembléia Geral

da ONU, Nova Iorque, 1972, 1972 e 1973 (dclo
gado).
ill Reunlão da Comissão Mista Brasileiro Boliviana
de Cooperação Econômió:i. e TéCnica, la Paz,
1974 (delegado).
XVI, XVll, XVlD, XX. XXI e XXUI Sessões do.Conselho
de Administração do PNUD, 1974 (delegado}.
Reunião da Comissão Mista Brasil-Espanha, 1974
(d~legado).
.
UReunião da COmissão Mista Brasileiro Peruan;,
de Cooperação EConómica e Técnica, Bra~m;ol.
· 1974 (delegado).
[V Subcom~são de Tçmas· CUlturais e Coopc
ração Técnica dos Acordos de Formação Protls
sional da Universidade dÇ> Trabalho de Porto Ale
gre e Coordenação de medidas entre as park
brasileira e espanhola da Comissão Mista Brasil
Espanha, Brasilia, 1974 (delegado).
Comissão Mista Franco--Bràsileira de Relaçô<:-Culturais, Ontificas e Técillca_s, Brasília, 1975 (de
legado).
1<l84/87.
m-Reunião da Comissão Mista Brasileiro-Bc!:
Assunção, Terceiro-Secretário, 1958/61.
Viãria de COOperaçãO Económica e.Téc:nica, Br:::
Assunç.~o. Encarregado, 1961.
. S.lia, 1975 (delegado).
Assunção, Segundo-Secretário, 1961.
III Reunião- da Comissão Mista Brasileiro-Peru<lf'.
Antuérpia, Cônsul-Adjunto, 1962/64.
de_ Cooperação Té:cnica, Uma, 1975 (delegado).
Antuérpia, Encarregado, 1S62 e 1963.
Xl)(""Sessão- do Conselho de Administração d·
Amsterdam, Encarregado, 1962.
PNUD, 1974 (chefe).
Bruxelas, CEE, Segundo-Secretário, 1963.
I Reunião da Comissão Mista BraSileirÕ-Mexit:-"'~"~·
Bruxelas, CEE, Encarregado de Negóctos, 1963.
de Cooperação Científica e T~cnica, 1975 (dclc
Caracas, SegUnâo-Secretário, 1964:
gado).
Montevidéu, ALALC, Segundo·Sec:re:tário,
DReunião da Comissão Mista Brasü-Canadá, 197:
1966167.
(delegado).
·
Montevidéu, Primeiro-Secretário, 1967/69.
Conferência das Nações Unidas sobre Cooper;:
Genebra, Delegação P..ermanente, Primeiroção Técnica entre países _em desenvolvimeüt·=
Secretário, 1969(71.
Buenos Aires, 1978 (delegado).
Genebra, Chefe ~o- SetOr de Seleção de lmigranXII Sessão da Junta de Desenvolvimento Industtt..tes, 197Dn1.
da UNIDO, 1978 (delegado).
Nova Iorque, ONU, Primeiro-secretário, 197In3.
Nova Iorque, ONU, Encarregado de Negócios, Conferência Negociada da nova Constituiçã.
da UNIDO, 1979 (delegado e relator-geral).
1972 e 1973.
XID, XIV e XV Sessão da.Junta_de Desenvolvimei:ü·
Nova lorC,Ue,-ONU, Conselheiro,_ 1973n4.
Industrial da UNIDO, 1979.e 1900 (chefe).
Viena, Ministro Conselheiro, 1978/81.
d Embaixador MAuRO SÉRGIO DA FQNSEC
Viena, Encarregado de Negócios, 1979, 1980 e
COSTA couro se encontra nesta data no ex""'
1981.
cído de suas funções de Secretário de_ Orçamen~
Luanda, Embaixador, 1982/84.
e Finanças.
São Tomé e Príncipe, Einbaíxador, Cumulativamente, 1982/83.
Secretaria de Estado das Relações Exterior~-.,
II OE, Rio de Janeiro, 1965 (membro).
de 1987. - Marco César Meira Naslausk_.
Conferência dos Chanceleres das Partes Contra·
Subsecretário-O~tal d~_Administração e de C·
·· tantes da ALALC, Montevidéu, 1965 ·(~;mbro).
munlcaçõ~s.

na.

V. e Vl Periqdo de Séssõ-es das Partes Coritratantes
do Tratado de_Montevidéu, MonteVidéu, 1965 (Secretário-Gerãl) e 1966 (membro).

I
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OFÍCIOS
Brasília, 3 de setembro de 1987

OF. n• 66187
À Sua Excelência o Senhor
Senador Humberto Lucena
Presidente do Senado Federal.
Senhor Presidente,
Solicito a V. Ex', na forma do Regimento Interno
do Senado Federal, a inclusão do Senador Alballo
Franco na Comissão de Relações Exte-riOres~ co-

mo membro titular, em substituição ao Senador
Alfredo Campos.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex'
meus protestos de consideré;lç_ão e apreço.- Fer·
nando Henrique Cardoso, Uder do PMDB.

OF. n• 428/GMC/87

BrasíJia, 3 de setembro de 1987
Excelentissiino Senhor
~Senador Humberto Lucena
DD. Presidente do Senado Federal
Nesta
senhor Presidente:
Nos termos do art. 43, alínea a, d_o Regimento
Interno, comunico a Vossa Excelência que estarei
auserité do País, no periodo de 5 a 12 do corrente
mês, atendendo ~ conyjte formulado por organismos não governamentais que integram a Organizãção -das Nações_ Unidas, em Berna, nã Suíça.
No _ensejo, renovo a_ Vossa. Excelência o testemunho de minha estima e consider.ação. -Maurído ColTêa.

Brasília, 8 de setembro de 1987

OF. n• 79187
Exm~Sr.

Senador humberto Lucena

DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Solicito as necessárias providências de Vossa
Excelência no sentido da substituição, 11a CóTnissão de Relações Exteriores desta Casa, do Senhor
Senador Roberto Càrhpo!f pelo Senhor Senador
Lavoisier Maia, ambos do Partido Democ:;rático
social.
Ao ensejo renovo a Vossa Ex<::elênda os protestos de estima e consideração. - Jarbas Passarinho, Líder do PDS.
OF. n• 80187
Brasília, 8 de setembro de 1987

Exm•Sr.

Senador Hurobe_rto Luçena DD_. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Solicito as necessárias providêmcias de Vossa
Excelência no se-ntido da substituiçãq, na Comissão de Constituição e Justi_ç~ desta Casa, do_ Senhor Senador Lavoisier Maia pelo SenhOr Senador
Roberto Campos, ambos do P~rtido Democrático
Social.
.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de considera_çª-o e ~preç_o.
- Jarbas Passarinho, Uder do PDS.

COMUNICAÇÕES

- ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO PARLAMENTAR
. DE INQUÉRITO

_ Criada através da RésOJução n" 41, de
1987, destinada a apurar irregularidades
-~~ dlwlgadas no jornal "Folha de S. Paulo",
na êOô.cOrtêndã pãra implantação da ferrovia Norte-Sul e analisar todos os aspectOs da viabiUdade sóclo-econômica
daquela feiTovia.

4• RE'UNIÃO, RE:AUZADA
E:M 23 DE JUNHO DE 1987
Aos vinte e três diaS cto rnês de junho do ano
de mil novecentos e oi~nta: s~te, às quinze horas,
na Sala da Comissi;:o Qe Finçmças, pres_entes os
Senhores Se~dores Joijo Men~zes (Presidente),
Mansueto de Lavor (Relator), Iram 5araiva, Ruy
Bacelar, Olavo Pires, Mauro Borges, Affonso Camargo, Alexándre Côsta e Porilpeu de SouSa, reune-se a Comiss&Q Pa_rlameo~r_ de_ Inquérito, destiancla a ãpuia"r Jrreg\llaridades divulgadas no forna! Folha de S. Paulo, na concorrência para
implantação da Ferrovia Norte-Sul e analisar todos os aspectos da viabilidade s6cio-ec.Qnômica
-daquela ferrovia.

e

Deixa de comparecer, por motivo justificado,
Brasília, 9 de setembro de 1987 o Senhor $ena9or Leopoldo Peres.
Excelentissimo Senhor
__ Havendo número regiQlental, o Senhor PresiSenador Humberto Lucena
dente ded?!ra abertos os trabalhos da Comissão
DD. Presidente do Senado Federal
e convida o Doutor Henrique Santillo, GOvernador
Nesta
do Estado de Goiás', para tomar assento à Mesa.
Senhor Presidente:
_Em seguida, o Senh;or Presidente concede a palaTenho a honra de comunicar a Vossa Exce- vra ao Senhor Governador que discorre-sua expo;.lência, de acordo com o disposto no arl43, armea
sição nos seguintes termos: a implantação do Proa, do Regimento lntemo do Senado Federal, que grama de Desenvolvim~_ntÇ> do Brasil Central,
me ausentare[ dos trabalhos desta Casa, a partir Geopolítica e DesenvoMmento, a conquista da
do dia 11/9/87, para breve viagem a Berlim- -Amazônia, Transporte e_ Desenvolvimento, Qs
Alemanha Ocidental, presidindo a delegação bra- Efeitos CALtfA e ~CO, Hidrovia do- Araguaia,
sileira ao seminário sobre Administração Pública
Conceitos Norteador~s_,_ Çontomos ~o Progranla
e Controle Financeiro-Or.ç__àinentário, nas áreas e Conclusões sobre os Impactos da Ferrovra:·NorMunicipal, Estadual e Federal, atendendo convite te-Sül na Região da Borda ~azônica
da Associação Brasileira de Municípios, conforme
-_!'rosseguindÓ, passa-se à fase interpelatória
._
_
oficio anexo.
Sem outro motivo, aproveito o ensejo para reitequando usam da palavra, pela ordem de inscrição,
os Senhores Senadores Mauro Borges, Iram Sarar a Vossa Excelência os protestos de estima
raiva, Affonso Camargo, Alexandre Costa, Ruy Bae consideração.
Atenciosamente, - Divaldo Suruagy.
celar, Pompeu de Sousa e o Senhor Relator, Sena-
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dor M~su~to_de La,vor, para as considerações
finais. Após o término dos debates, o Senhor Presidente agradece ao SenhÕr GovemaOor, 6 prOnto
atendimento à solicitação da Comissão e convida
os Senhores-Senadores Mauro B.orges, Alexandre
Costa e Ruy Bacelar para acompanharem o Senhor Governador até à porta.

O Senhor"Presldente ~úspende os trabalhos por
ê:inco minutoS. Reabertos os trabalhos. o Senhor Presidente
convida o Engenheiro Lúcio VasconceloS Lana
e Souza, Diretor~Vice-Piesfdente déLTRATEX S/A,
para tOmar assento à Mesa Ap6s juramento de
·praxe, O Senhor Presidente passa à fase interpelatória quando usam da palavra os Senhores Senadores Mansueto de L&vor, Alexandre Costa, Affonso Camargo, Ruy Bacelar e Iram Saraiva. Após
o término dos debates, o_ Senhor Presid~nte agradece ao depoente o pronto atendimento à solicitação da Comissão.

Nada m-ais havel'ido a tratar, o senhor Presi·dente, deu por encerrados os trabalhos da Comissão às dezenove horas e, para constar eu, José
Augusto Panisset Santana, Assistente da Comissão, lavrei a presente ata que, lida e aprovada
será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
AfiEXO À ATA DA 4• RE(JNJÃO DA CQ..
MISSÃO PARIAME!'ITAR DE itic;KJtRrTO.
. Oi'MDA A 11M \:ÉS DA RESOLUÇÃO fi'41,
OE 1987, DESTlfiADA A APURAR IRREGG·
VJ?IDADES D!VGLGADAS fiO JORNAL
"FOLHA DE S. PAGt_o·; fiA COfiCORRB;Cb\ PARA IMPLAfiTAÇÃO DA FERROVIA
NORTE-SaLEAIYAIJSAR TODOS OS AS·
PECTOS DA VIABILIDADE SóéJO-ECQfióMIO\ DAOOELA FERROVIA, DESTI!YADA A
OfMR OSSEati!fiTES DEPOIMENTOS:
DR. ANTÓNIO HEfiRJQ(JE 5Afi771LO. GQ..
VER!YADOR DO ESTADO DE GOIÁS E Efi.
GEfiHEIRO LÚGO VASCONCELOS LAtiA
E SOGZA, DIRETOR-VICE-PRESIDE!YTE
DA TRA TEX Sfil, OOE SE PUBLICA COJ\1
A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR
PRES!DE/'ITE DA COMISSÃO.
..

Presidente: Senador João .Menezes
RelatOr: Senador Mansueto de Lavor
(Íntegra do apanhamento taquigráfico da
reunião.
O SR. PRESIDENre (Joõo Monezos) -Está
aberta a reunião.
Peço ao_Or. Décio Rezende d.e So~ ilO Engenheiro Lúcio Vasconc~los Lana e Souza_e._a.o Engenheiro .José .Aávio Brandã_o_que agUardem a
oportunidaQ.e de depor nã sala ao lado._,
Todas as pessoas que vêm aqui depor prestam
uril juramento, mas V. Ex' não velo para isso e
sim como .convidado desta Comissão, por isso
está dispensado desta formalidade.
Passo a ler os termos da convocação para esta
CP!:
"Nos termos do art. 170, alínea "a", do
Re.gimento Interno, é constituída no Senado
Federal, uma Comissão de Inquérito,_ com·
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posta por 9 membros para, no prazo de 60
dias, apurar as irregularidades divulgadas no·
jornal Folha de S. Paulo, na concorrênda
para implantação da FerroVia Norte- Sul, e
analisar todos os ClSpectos da viabilidade sódo-econôrnica daquela ferrovia."

São estes os termos da convocação, e pelo
roteiro que estabelecemos V. Ext terá o prazo de
40 minutos para fazer a exposição, que desejar.
Querendo conCeder apartes, V. Ex' pode fazê-lo
durante a exposição ou, se preferir, somente ao
seu término.

Como prefêre V. Ex'?
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Prefiro fazer
primeiro a exposição e, posteriormente, conceder
os apartes.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -

Con·

cedo a palavra a V. Ex'

de renda já é produzida nas cidades, onde reside
70% da população, justamente o inverso de há
duas décaciQ.s, quando este percentual pertence
à zona rural. O setor industrial é responsável por
45% do consumo de energia elétrica.

Com essa realidade incontestável e todo um
potencial a dinamizar, o Estado de Goiás encontra-se apto a receber um projeto da magnitude
do Programa de Desenvolvimento ·do Brasil Central, fadado a contribuir para o crescimento. e o
bem~estdr social da Nação.

-1 -_GeOpolítica e Desenvolvimento
a Brasü vive hoje um conceito dualístico no
seLf desenvolvimento económico. Em cons_eqüênda de crises permanentes de balanço de
pagamentos, a Nação se vê obrigada a uma inser~
çáo na economia mundial. Devemos, sob este
ponto de vista. realizar um desenvolvimento voltado para fora, único capaz, a médio e longo prazos.
de retirar~nos dessa dependência cíclica e cons-tante das crises de contas externas e cambiais.

Setembro de 1987
ricana do século passado e, portanto, fundamen-

taram o desenvolvimento dos Estados Unidos em
100 anos.

O primeiro fator foi o crescimentO dep]ográfico
que induziu investimentos em infra~estrutura em
geral. Segundo, o deslocamento da fronteira geográfica com a conquiSta do Oeste. Terceiro, as
inovações tecnológicas. Quarto, a natureza capital-intensiva da maior parte dessas inovações.
Tais fatores estão, em- maior ou menor grau,
presentes na Borda da Amazônia.

2- Transporte e Desenvolvimento
Antes de mais nada, a FeiT-ovia Norte-SUl é um
_projeto de desenvolvimento integrado. É uma resposta à geopolítica de desenvolvimento da Borda
da Amazônia e de integração do País, conceitucida
na interrnodalidade dos transportes.

O projeto de desenvolvimento inerente à Ferrovia Norte-Sul aprofunda, nos dias atuais, a tese
Por outro lado, o Brasil tem ainda imensos es-. jus_celinlsta de desenvolvimento integrado, viapaços a conquistar1 como é _o caso da região transportes. Retoma-se, assim, ao binôrnio Transarriãz_âliica. Portanto-, pode e deve promover tam- porte-Desenvolvimento, ao qual tanto deve o cresQuero saudar, primeiramente, a constitulção
bém um des_envolvlmento votlado~ara dentro, · cimento do Brasil. São fatos marcantes desse
desta Comissão Parlamentar de Inquérito no Sedinamizando suas enormes potencialidaes inter- crescimento: a indústria automobilística _e as inúnado Federal para examinar um assunto tão imnas. Seu modelo ideal de de~nvolvimento_ só po- meras rodovias implantadas dentro da estratégia
portante quanto este, que é o da construção da
de caminhar, harmonicamente, s_obre duas per· do Plano de Metas JK, com destaque para a BeFerrovia Norte-Sul.
naS: desenvoiViineirtO extemo e de_s_en~olvimen~ lém--Bras.ilia.
interno.
A implantação do Programa de DesenvolviABeiém--I?rasília, que seus opositores à época
mento do Brasil Central, do qual a Ferrovia NorSomente assim disporá a Nação de flexibilidade
te--Su1 é a principal infra-éstrutura, propiciará ao para se desenvolver, independentemente das pró- chamavam de "caminho de onça", apresentou,
nosso modo de ver, a incorporação de aproxima- ximas crises mundiais que se avizinham. A incer- em 1986, no trecho Anápolis-Jaraguá, um tráfego médio diário de 4.100 veículos, com a particidamente_ 1,4 milhão de quilômetros quadrados
teza ronda os pafses industrializados na fixação
ao sistema produtivo nacional, perseguindo os do --seu papel na economia mundial altamente pação de 50% -de transporte de carga, o equivalente a 4,5 milhões de toneladasfano, __ou a 742
seguintes objetivos principais:
integrada dos próx_imos anos, o cjue ficou ev1dente mil caminhões em movimento. A modema técnina recente reuriião dos Sete Grandes, em Veneza.
-Programa de desenvolvimento, _em coopeca rodoviária indica que, a partir de cinco mil
ração com o setor privado.
veículos/dia, a rodovia é conSiderada superada
-A
part:if
dos
choques
exógenos
sobre
a
Borda
-Redução dos desequilíbrios regionais.
exigin~o uma segunda pista. A Belém-Brasüia,
da Amazônia, caracterizados por Carajás, Tucuru(
no trecho Anápolis--Araguaína, com mais de mil
- Interiorização de padrões de eficiência ecocOmplexo
metalúrgico
do
alumínio,
no
_Norte;
e
nômica
quilómetros, teve, em 1986, um volume médio
· pela Belém-Brasflia, no eixo ce-ntro-Norte; por
de tráfego de 2.500 vefculosfdia, com a partici-Integração de sistemas de transportes interBrasília e pelas fronteiras agropecuárias Centropação de 56% de caminhões de carga, corresponmodais.
Oeste, evidencia-se o deslocamento da fronteira
dente à movimentação de mais de três milhões
- Racionalização dos principais fluxos ferrodo desenvolvimento para aquelas vastíssimas rede toneladas anuais.
viários.
giões.
O Estado de _Goiás pode dar plenamente resO B~;asil não possui eixos intermodais eficientes
A mociema geopolítica substitui até o conceito
postas imediatas a esses objetivos. Sua capacide Centro-Oeste pelo de Borda da Amazônia, pois,
como os têm as principais nações continentais.
dade produtiva atual e suas potencialidades, longe
de representarem um ''vazio e<:onômico", como
aos Estados dç Centro-Oeste se interligam fatos
propalam alguns, atestam eSse fato.
econôrnlcos que também ocorrem em Unidades
Ressalte-se que o custo de uma tonelada, entre
Federativa do Norte, como _o_ Maranhão e o Pará, Carajás e o Japão, ~ de 18 dólares, enquanto
Commenosde4% dapopulaçãodoPaís,Goiás
já participa com l 0% da produÇão braslleira de e;P.rojetados na conquista dos espaços amazônicos. o custO do transporte da mesma tonelada entre
E-ali, e em proporções surpreendentes, _que a Carajás e o Sul do País é de 70 dólares.
grãos. Seu rebanho bovino', _com mais de 21 milhões de cabeças, é' o maior do Bra,sil. Goiás é
Nª'çãp a.urnentará a sua oferta de _alimentos e
de bens industriais.
o segundo maior produtor nacional de arroz. quarEfeito Calha- e Efeito Arco
to de leite e milho, quinto de soja e algodão e
o sexto produtor de suínos e aves. ~ a oitava
'A Ferrovia Norte-Sul desenvolverá no Centro
A Conquista da Amazônia
do Pals dois efeitos: Efeito Calha_ e Efeito Arco.
economia regional, com um PIB em tomo de
Diante _dess_es fatos, forçoso é reconhecer que
O Calha decorre do afluxo de _cargas à Ferrovia
6,5 bilhões de dólares.
se incia a conquista-dO Qeste, ou seja, dos espaatravés de todo o sistema rodoviário vicinal, como
ços amazQnicos. Trata-se de uma conseqUência
Considerado a quarta prõvinda mineral do Pais,
é o maior produtor de níquel, esmeralda, amianto dos thoques exógenos que ocorrem sobre a Borse fosse o movimerito de diversos rios a um único
vale. O Arco se observa- Pela iritegraÇ-ão que- a
e cianita e_ grande produtor de fosfato, nióbio e
da da Am~nia, numa resposta à necessidade
Ferrovia permitirá com os portos__ oceànicos de
quartzo, com sua produção de amianto, fosfato,
dó País de aumentar a sua oferta de alimentos
São Luls, ao Norte e Tubarão, Rio de Janeiro
ferro-nióbfo, ferro-níquel, cimento e vermfculi_ta
e bens industriais. Tal col)quista toma~se evidente
em franco crescimento. ·
e Santos, ao sut: Nota-se o Ef~ito Arco também
por aquilo que _em economia se conceitua como
no porto fluvial de Manaus, utilizando-se a inter· O Estado apresenta-se numa economia típica
fatores de Alvin Hansen. De acordo com esse
modalidade ferrovia-hidrovia-rodovia, através dos
de transição da estrutura agrário-mercantil para
notável economista, ·qaantro fatores sustentaram
rios Tocantins e Amazonas e a Belém-BrasJ1ia.
uma sociedade mercantil-industrial. Quase 80%
alto rúvel de demanda na economia norte-ameO SR. HENRIQQESANTILLO .-Sr. Presi<!ente
da Comissão de Inquérito- ilustre Senador João
Menezes, _Srs. Sétiadores, Senhoras e Senhores:
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-no mesmo trecho, em 50% do ano, pode-se
garantir o calado de apenas um metro;

-há necessidade de se realizarem pesquisas
durante um periodo de pelo menos cinco anos,
para que todas as questões sobre nayegabilidade
do rio passai!'- ser definidas;

-urp comboio de pesquisas deverá realizar,
em 18 meser;, medições e análises, levando em
conta todas as variações de regime do rio.
Tais estudos e pesquisas serviram para definir

a hidráulica do rio e também para se verificarem
os fenômenos de mobilidade extrema dos bancos
de areia do Araguaia. Esse é o fundamento obstáculo à navegação. As formações allNiais dos principais contribuintes do Araguaia tomam o rio um
depositário de areias que formarn suas extensas
praias, variáveis a cada enchente. Pode--se definir
o Araguaia como um rio de bancos móveis, como
o rio Loire da França. No Araguaia, o canal é
indefinido.

A Ferrovia Norte..Sul integrará, portanto, a Amazônia ao Nordeste e ao Sul-Leste do Brasil.

A Norte-5ul produzirá, assim, um impacto de
grande potência sobre os fatores de desenvolvimento que já ocorrern na Borda da Amazônia.

O impacto da Ferrovia Norte-Sul sobre a renda
nacionaJ será maior, na Região Centro-Oeste, do

que o impacto que uma estrada de ferro semelhante geraria no Sul. No Sul, seria uma economia
no transporte, nuffia renda já gerada. Na Borda

da Amazônia, seria uma geração de renda, aumentando-se, portanto, o Produto Interno Bruto
do País.

Uestaca-se ainda a questão ecológica, representando sérias restrições. É preciso que os estudos reç;omendados dimensionem com propriedade as "perdas ecológicas", que significariam
obras de estabilização de margens, bancos e canais móvets. A construção de espigões, para manutenção de canais em riÇls de fl.!ndo móvel, altera
as relações entre me_io líquido e meio sólido, destruindo praias e margens para se fazerem canais
navegáveis.
O importante é entender-se que hidrovia e ferrovia não são meios competitivos exc]udentes.
No conceito moderno de transportes, hidrovia e

ferrovia são meios interrnodals. A hidrovia tem

suas LimÍtações, mas também vantagens. O mesmo se pode dizer em relação às ferrovias. Hoje,
para malar eficiência dos transportes no eixo Norte-Sul, até que os estudos do Araguaia estejam
concluídos, a estrada de ferro oferece maior grau
de efítiência. PrincipaJmente porque a ferrõvia
Norte..Sul se interligará a B'elém e Manaus, através
da hidrovia do Tocantins, usando-se as eclusas
deTucuruí.

SUL:

INSUN!O
Além disso, a capacidade de carga da hidrovia
do Araguaia, com o comboio-tipo, de L 1OQ_toneladas, e~ria limitada a 5 milhões de toneJadas/
ano, enquanto a Ferrovia- Norte-Sul pode movimentar 30 milhões de toneladas/ano, com apenas
uma via "singela.
Os custos comparativos, entre hidrovia e ferrovia, pár l:õrielac;la de capacidade instalada, sem
a Bamsgem de Santa Isabel, seriam os seguintes:

-Ferrovia-ao US-$/tJano

- Hidrovia~ 200 (JS$/tiano
3 - Hidrovia do Araguaia

Estudos realizados pelo Programa de DesenvolVimento Integrado do Araguaia e Tocantins -

Prodiat, e pela Organização dos Estados Americanos - OEA, chegaram a estas conclusões:
-o caJado no trec::ho Conceição doAraguaiaAruanã com garantia de 90% ao longo do ano
é de apenas 70 centímetros;

. .
No futuro, com a c:onstrução da Barragem de

Santa Isabel e de inúmeras outras com as respectivas eclusas, a hidrovia do Araguaia será_ viável
e incrementar~ o desenvolvimento da Região.
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Conceitos Norteadores

Outro aspecto deve ser também observado no
projeto de desenvolvimento proposto para a Ferrovia Norte-Sul. Trata~se de um programa de
desenvolvimento de desconcentração do pólo dinâmico da economia brasileira: o Sul-Leste. É
interessante analisar-se a mecânica do pólo dinâmJco, enraizada na nossa história econômica, para melhor se entender a importância da Ferrovia
Norte-Sul como programa de desenvolvimento

desconcentrador da renda e do emprego.
Numa primeira fase, o pólo dinâmico chama

a si mercados e investimentos. _Numa segunda
e longa etapa, há uma soma dos fatores capital
e trabalho e, por Isso, de renda. A conseqüência
é uma concentração populacional, com um processo migratório da periferia para esse centro polarizador, em busca daquilo que seria um eldorado
do emprego e da renda. Mas na periferia o desenvoMmento econômico e social é lento e desordenado, nwna quase estagnação.
A terceira fase começa a _se evidenciar por wn
proces_so_ de crise com variadas evidências. Há
um desequihbrlo entre demanda e oferta. O Pólo
dinâmico não mais atende ao consumo. A época
áurea do Plano Cruzado demonstra isso nitidamente. Constatam-se extrema individualidade dos
fatores capital e traba1ho e a sua irredutível combinação. Aumenta-se mais ainda a concentração.

SeternJ:>ro de 1987

f'ERROVIA

Capital atrai capital e trabalho. Aparece, ent§.o,
A concentração excessiva de fatores na Região
o denunciador de uma crise crônica: as desecoCentro-Sul gera ciclos vidosos de dependência
nOmias das grandes aglomerações urbanas, com
econômica, social e política das áreas periféricas.
todos os seus complexos problemas econômicos A concentração contínua da renda e da riqueza
e-sociais. A cidade de São Paulo abriga, hoje,
e, portanto, da acumulação do_ capital,, motiva,
metade dã- população do Estado. Dez por cento - como conseqüência, uma igual concentração do
da população habita a megalópole paulistana. Por
poder de decisão política e econômlca a dificultar
tais desequilíbrios, começam e desaparecem as
a decolagem desenvolvimentista nas regiões perivantagens comparativas e as economias de escala féricas. Repete-se, internamente, o modelo cendo pólo dinâmico. Sua insuficiência em atender
tro-periferia externo, que só pode ser mudado
-a um desenvolvimento econômico e social sus- mediante uma decisão_do poder político.
tentado e harmónico para o País toma-se patente
-só uma iniciativa do Governo da União, assim
e constrangedora.
como nos- grandes posicionamentos históricos
A Ferrovia Norte-Sul é _um projeto de des_enque mudaram a face do País, enfrentando polêmivoMmento desconcentrador. Atua no sentido de
cas e terríveis dificuldades, pode quebrar esse ciestancar o movimento da periferia para o centro
clo vicioso do modelo centro-periferia interno. Asdos fatores capital e mão-de-obra. Com fsso, arresim aconteceu no surgimento da Siderúrgica de
fecem as migrações pO_i)Ulacionais para o pólo
Volta Redonda, da PETROBRÁS, da ELETROdinâmico, atuando no sentido de regredir as deseBRÁS, da Vale do Rio Doce, de Brasília e da Beconomias de aglomerações urbanas excessivamente- grWldes.-Ao promover um-choque exóge- lém-Brasília. Assim sempre foi a história das
grandes transformações económicas e sociais.
no desenvolvimentista em região de alto potencial
A cpnstruçâp da Ferrovia Norte-Sul é uma
c_omo é a Borda da Amazônia, a Ferrovia_Norte--decisão dessas. Mas traz em si um germe altaSul inverterá o desequilíbiiO ãtual entre demanda
mente inovador. Pela primeira vez concebe-se wn
e oferta, principalmente de alimentos. A possibiprojeto de desenvolvimento em que harmonizamlidade de a região_da Borda da Amazônia produzir
30 milhões de toneladas de grãos, desde que se o Governo e o setor privado. Ao Poder Público
soma-se, portanto, a sociedade empreendedora
desfrute de um meio de transporte confiável e
nacional para dar ao Brasil a mais avançada conbarato, como uma estrada de ferro modema, deixa claro o quanto esse desequilíbrio pode ser ate- cepção de transportes integrados e de operação
ferroviária.
nuado nos anos vindouros.
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"Contornos do Programa

O projeto da Ferrovia Norte-Su1 incorporará
aos meios produtivos nacionais uma área aproxi~

mada de 1,4 milhão de quilómetros quadrados
e integrará dois pólos rninerais~metalúrgicos: Carajás e Niquelândia.
O programa de desenvolvimento integrado,

com a implantação da Norte-Sul, dá respostas
aos seguintes desafios do País:
- promover rápida expansão da oferta interna
de alimentos. Potencial: 30 milhões de toneladas/ano de grãos;
,
- descentralizar a economia brasileira, estan-

cando o processo das deseconomias de aglome-

ração do Centro-SUl;
-aproveitar as vantagens comparativas da região para realizar investimentos já identificados
pelo PRODIAT;

-estruturar modelos de desenvolvimento integrado, harmonizando investimentos e infra-estrutura com fomento à produção;
- ordenar a ocupação do território atra~és de
orientação dos fluxos migratórios, da redução das
concentrações urbanas excessivas e da redistribuição de recursos fur .diários;
-criar op>lrtunldades de emprego. Com a implantação da Norte--Sul serão gerados, nos primeiros anos de operação do projeto, 500 mil empregos diretos e indiretos;
- desconcentrar e melhor redistribuir a ~enda
nadonal.

6 - Programa de Desenvolvimento do Brasil
Central
·
O Programa de Desenvolvimento do Brasil
Central é uma _estratégia geral de ação política,
institucional e econôinicll. Terá uma atua_~o dedsiva do Governo federal, coadjuvado pelos governos estaduais, possibilitando um avanço na
tão necessária ocupação do território brasileiro.
Fará usó mais racional do maior. estoque de capital de que dispõe a Nação, conquistando áreas
territoriais ina.proveitadas, de enorme potencial
económico.
A implantação do Programa de Desenvolvimento do Brasil Centrãl Oferece- a perspectiva de
abertura de mercados do Centro-Sul, ao mesmo
tempo em que viabiliza efetiva descentralização
·económica do País e a geração de divisas através
da exportação.
Orna iniciativa dessa envergadur4, relativamente a GOiás, dará efetiva contribuição ao setor agrosilvo-pastoril e mineral-industrial, de foOT'Ja criteriosa e racional, no processo de ocupação planejade da imensa fronteira económica do Centro-_
Oeste.
Proposta de Intervenção Institucional do
Governo de Goiás para ci Programa de
Desenvolvimento do 6rasil Central
Assim que se decidiu a construç.êio d~ _ferrovi~
Norte-Sul, com o Programa de Desenvolvimento do Brasil CentraJ, o Governo de Goiás instituiu
o GEANS - GrUpo de Estudos e Acompanhamento da Ferrovia Norte-Sul. Seus: objetivos:
coordenar, articular e integrar ações, a nível do
Estado de Goiás, bem como elaborar e consolidar
estudos no interesse da implantação do Programa
de Desenvolvimento do Brasil Central. .
A proposta de intervenção institucional feita pelo Estado de Goiás prevê que o estabelecimento
direto das ações do programa será de responsa7 -
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bilidade imediata do Governo federal, cabendo,
no entanto, a participaçãO dfretéi dos governos
estaduais, através de um Conselho Deliberativo,
composto pelos governadores dos Esta~o~ envolvidos (Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pfá, Bahia
e Piauí) e pelos Ministros das Pastas dp Planejamento e Coordenação, da Agricultura, c;los Trans:
portes e da Fazenda.
A nível do Estado de Goiás, já são desenvolvidas
ações de planejamento para a área de influência
da ferrovia, referente aos setores seguintes:
-Agricultura, pecuária e abastecimento;
-armazenagem;
·
- indústria e turismo;
- mineração;
- desenvolvimento socia1;
- promoção social;
-educação;
-saúde;
=saneamentO;
-habitação;
- transportes;
-energia;
-reforma agrária.
Dentro destes ditérios, o Governo do Estado
de Goiás propõe as linhas estratégicas para o
des_envolvimento regional, fundadas nos seguinte~ pontos:
-Favorecer a absorção das populações locais,
garantindo-lhes as oportunidades de emprego,
melhoria das condições de vida e preservando
as suas características culturais.
- Promover a implantação da infra-estrutura
econômica necessária ao fomento da produção
_da região, tais como: extensãç e melhoria _rodoviária, produção e distribuição de energia, aumen- to da capacidade de armazenagem e comunicações.
- Dinamizar o processo de diversificação de
cul~uras e <.riatórios, baseando-se _em pesquisas
das necessidades regionais.
- Forialecer o processo agroindustrial e industrial, de forma a favorecer a trap_sformação de
matérias~prlmas na própria região. _
_
_
- Estabelecer ações governamentais específicas, nos setores de: educação e saúde, que visem
a minimizar os déficits atuais.
-Contrapor, com medidas efetivas, das qÚais
a própria Ferrovia Norte-Sul já se configura co!TIQ um grande indutor, as tend~ncias do desenvolvimento regional desequilibrado.
Para racionalizar as ações em termos de con·
centração de fatores. o Estado de Goiás já propôs
a criação dos se9uintes pólos:
-Uruaç:u;

-Barro Alto/Goiané~a;
- Porangatu;
-MaraRosa;
-Santa TereSa de Goiás;
-Alvorada;
-Gurupi;
-Porto Nacional;
- Brejinho de Nazaré;
- Paraiso do Norte;
- Miracema do Norte;
-Guaraí;
- Presidente Kennedy;
- Filadélfia-Araguaína;
- Babaçulândia;
-Cruzamento da Ferrovia com a BR-414,
nas proximidades de Cocalzinho.

8 -

COnclusões sobre os Impactos da Ferrovía Norte--Sul na Região da Borda da
Amazônia

Sem dúvida alguma, a amplitude e a profundidade do Programa de Desenvolvimento do Brasil Central, com a implantação da Ferrovia Norte-Sul, rePresenta mais um choque exógeno de
extremo impacto sobre a região.
Assim como Brasília, Belém-Brasília e o Projeto Carajás, hoje reaHdades incontestáveis, a Ferrovia Norte-Sul dará sua imediata resposta, em
termos de desenvolvimento para o País.
A mais imediata resposta é o aumento da oferta
interna de alimentos, contnbuindo, sobremaneira,
para a continuidade da política de combate à instabilidade de preços.
A médio e longo prazo, os impactos da Ferrovia
Norte--Sul, com a interligação dos pólos minerais-metalúrgicos de Carajás e Niquelândia, se farão sentir na verticalização da indústria na área
da Borda da Amazônia.
Assim, essa regíão poderá iniciar o seu franco
desenvOlvimento, para a sociedade industrial, via
do modelo substituidor interno de importações.
S€rá- incOriipãravelmente matar a produção e distribuição de renda, contribuindo para a desconcentração do modelo de desenvolvimento atua1
da Nação. Obtém-se, desse modo, com um salto
industrial para o desenvoMmento, através de infra-estrutura de transportes intermodais, uma distribuição mais eqüitativa da riqueza nacional. Contribui-se para a diminuição das diversidades regionais do Brasil e inicia-se, racionalmente, a imperativa e inadiável conquista da Amazônia.
Dentro desse contexto, a construção da Ferrovia Norte-Sul representará, de modo objetivo e
nítido, a consolidação da fronteira do desenvolvimento na Borda da Amaz_ônia, abrindo ao País
as imensas potencialidades para o seu desenvolvimento voltado para dentro.
A Ferrovia Norte-Sul contribuirá, a nosso ver,
para mais independência nacional em relação às
incertezas da economia mundial, cujas crises, historicamente, sempre se refletiram internamente,
drenando-para as econorriias mais ricas os frutos
d.o proficuo trabalho do povo brasileiro.
_E chegada, pois, a hora de darmos ao Bras~
bases mais sólidas de desenvolvimento auto-sustentado. 86 assim, a meu ver, seremos uma Nação realmente soberana.
Eram estas as minhas considerações, Sr. Presidente.
Coloco-me à disposição dos Srs. Senadores
para que possam formular perguntas. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Joa:o Menezes) - De
acordo com as nossas deliberações, os Srs. Senadores poderão argüir o eminente Governador pelo
prazo de cinco minutos; e S.~ responderá, tendo
para isto, o prazo máximo de 1O minutos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Borges.
O SR. MAURO BORGES -

Cumprimento o

Governador Henrique Santillo pela brilhante exposição q1,1e acaba de fazer. Realmente S. Ex' analisa
todos os aspectos das influências que poderá ter
para o Brasü Central essa ferrovia tão importante
para o nosso futuro.
Não tenho nada a reparar. Apenas sugiro um
exame cuidadoso de alguns aspectos que poderão influir negativamente, caso não sejam toma-
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das as devidas providências pelo próprio Estado
ou pelo Ministério dos Transportes.
A que~o. por exemplo, da (!sjna Hidrelétrica
de Santa Isabel. É uma peça decisiva na navegação do Araguaia-Tocantins. Se começar imediatamente, poderemos usar o rio talvez d~_ntro de
10 anos, no que se refere à_s dificuldades -das
corredeiras de Santa Isabel. Não é só i_sto. O problema é que, quando a idéia foi lançada, foi muito
mais se pensando no Plano Nacional de Elebificação do que propriamente na navegação do Ara·
guaia, embora seja absolutamente decisiva t_ambém nesse campo. É necessário, então, que a
Usina de Santa Isabel tenha u._ma prioridade muito

grande, que possa começar logo. Tinha urna príó-.
ridade, foi rebaixada, devido a outras razões, so-

bretudo os estudos das gigantescas usinas na
parte baixa do Xingu, para que desenvolvamos
a economia regional de acordo com os estudos
do PRODIAT. Enfim, para estabelecer_ a produção
que justifique a capacidade de tráfego da ferrovia,
teremos que eletrificar amplamente a regiãO, sobretudo para irrigação, que, em grande escala,
consome muita eletricidad~1__ e a fonte mais acessível, mais barata, de acordo com o plailejamento
nacional, é realmente a Usina de Santa Isabel.
Outro aspecto é a agroindústria _Nã.o vamos
apenas produzir matérias-primas, não vamos apenas produzir grãos. Vamos também industrializá-los e reforçar os núcleos populacionais; portanto, mais um consumo grande previsto para a eletrfcidade de Santa Isabel. Evidente que há outras
fontes, já quase todas compromissadas. Em Tucuruí, por exemplo, prevê-se o asse.ntam_ento de
várias turbinas que têm muito mais. çompromissos fora do que com o próprio Estado de Goiás.
Também importante é_ o complemento absohJtamente necessário_ d_a Feri-avia, a questão das
instalações portuárias de São Luís-do Maranhão,
porque o Porto de P.Pnta da Madeira é preparado
para a exportação de granéis minerais em grande
escala, com navios supergraneleiros, ê o_ porto
de águas mais profundas do nossQ P_aís, corn
cerca de 30 metrOs- de profufldidade, mas ê preciso que se cogite, imediaritaménte, ela instalação
dos equipamentos de granéis agricolas, para que,
quando _a ferrovia estiver efo cOndiçQ~S-~e funcionamento, já tenharrios essas inStalações prontas.
Evidente que no com_e.ç-º uSa_remos- Si::irilehte
a ferrovia e a preferência será para transporte a
longa dis~ncia, sobretudo para os países do Sudeste da Asia, fazendo l!ma utilização simultânea
do transporte de minério e _d_Q transporte de grãOS,
o que ~l baratear 50% Q transporte eceânico,
uma coisa da maior importância, porque hoje o
obstáculo fundament~ da e_xpansão da nossa
agricultura. como V. EX' sabe não é a tecnologia,
não são outros. fatores,. é principalmente _o custo
elevado dos transportes.
Futuramente, quando já se _estiver utilizando
plenamente _as ~dusas de_ TUCl,..lrui ~ de Santa
Isabel, também o Porto de Belém será da maior
importância, e, provavelmente, uma utilizaç!o para navios menores, para os portos do Atlântico
Norte, sejam portos americanos ou· do Mercado
Comum Europeu. - ~ --Ou~ aspecto que lembro a V. ~. não será
nenhuma novidade, provavelmente devido à limi~
tação de_ tempo, V. Ex1' não pôde mencionar todos
os detalhes, ê da maior importância que tenhamos J:Uida,do para que a ferrovia que em longos
I
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trechos se __inSere dentro do VaJe do Tocantins
nãõ venha a prejudicar os futuros aproveitãmentos hidroelétk:os do rio.-Tive-oportunidade de, na
exposição do Coronel Stanley Baptista, lembrar
este aspecto extremamente perigoso, porque o
potencial hidrelétrlco do Tocantins equivale acerq~ 'º--~ 15% do potencial brasileiro; portanto, é
f!lt.llto impõitarité, é preciso ter wn cUidado muito
grande. Há _Ce~jUstiflcativas_ de traçado por dentro do V~e. do-Totantió~. cqg1 relação ao-proble~
ma de rampa, mas, por outro lado, afasta a ferrovia
da::; á~:eas mais produtoras que não são no Vale
do Toc;:.aõfiD~- e_: sim no Vale do Araguaia, ·que
tem 4 milhões de hectares, 2 milhões em cada
margem, e coni a produtividade já obtida:-n.o Projetq Formoso, de 5 toneladas em cada safra de
arroz e ccu:r1 a pO.sSjbilidade il_e fazer duas safras.
Seriam 1O toneladas por hectares, 4 milhões de
h_ectares dariam, portanto.._uma safra de arroz,
sem-considerar as outras-opções-de soja ou milho,
40 rnilhõiide- tci:OeladãS Qe grãos s6 no Vale
do Araguaia Quando estiver concluída a hidroiJia,
será preferencialmente utilizada, mas durante
muitos, anos será mesmp_ por ferrovias; esta Sf!rá
a-opÇão: Ê neceSsário ·que o Mirl!Stério dos Transportes, naturalmente ajudado pelo Estado, faça
o que chamamos em Goiás_ de as costelas, as
ligações asfá.lticas do AragUaia aos portos de embarque da ferrovia, multa vez_es situados_ não no
divisor de águas entre o Ara9uaia e o ToCantins,
dentro do Vale do próprio Toncantins.
Quanto à questão de aproveitamento de hidroelétricas, já tivemos prejuízos que exemplo, com
a.construção da F~rrqvia de P.Jres do Rio a Brasília..
que, durante longos tre-chos inseriu~se deOtro do
Vale, com um prejufzci évidenle pMa o futurõ aproveitamento da ~pacidade hidroelêtrica.
Era isto que queria reforçar, e me menifesto
inteiramente de acordo com a visão de V. Ex'
Sobre -estes problemas que interessam ao prOgresso do nosso Estado e à ferrovia.
O SR. PRJ;SIDENTE _(João Menezes)- O eminente Senado~ Mauro)3org_es não forrnuiou nenhuma questão a V. ~. mas. se V. Ex' quiser
dar alguma explicação à brilhante exposição feita
pelo nosso Senador, V, ~_tem a palavra.

- O SR. HENRIOOE SANTILLO -Agradeço ao
Senador Mauro Borges:. Concordo c-om S ..Ext
em relação à Usina de Santa Isabel. Há preocupação do Governo do Estado de Çiofás. A Eletrobrás protelOU a Priõridade desta usina, e o -oo.verna_d,e Goiás não tem conCQJ:9,ado çoro_ is~1 está
insistindo no sentido dE: que ·se vote à prioridade
antéfíõr pãra a Usina de' Santa Isabel. S. EX" referiu-se ao -vaie- do Araguaia; e já temos estudos
adiantados em relação a determinadas regiões
do Vaie, caku1ando a sua potencialidade, e com
alguns projetes já assentados de inigação. Os
custos de irrigação no Vale do Araguaia são bem
menores do que em outras regiões do País e
do mundo; a produtividade a1cançada na produção ·de grãos, está entre as maiores nadonais,
tanto de soja, quanto de arroz, e temos o Vale
de Javaés com o Rio Formoso com cerca de
300 mil hectares, onde já se encontram dois grandes projetas em franca- produção, implantados,
de irrigação por inundação; esses 300 mil hect.a·
res teriam condições de produzir cerca de 3 milhões de toneladas de grãos, a custos acessível
de implantação, economicamente viáveis, portanto.
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A questão do transporte na Região Centro..Oeste é multo séria, porque este é o grande ponto
de estrangulamento. Encontramos hoje na Região Centro-Oeste altos fndices_ de prodtividade
de soja, de milho, de arroz, quer dizer, não perdemos em produtividade para nenhuma Região do
Pafs e até ganhamos de todas elas. ~ soja, por
eXemplo, ganhamos em produtividade de- todas
as demais Regiões do País hoje. A grande questão
é o transporte para os grandes centros consumidores, todos sabemos, e para os portos de exportação.
· o-cálculo feito por nós, indica que o transporte
rodoviáriO da região sul e sudoeste dP Goiás que- são hoje as duas regiões de maior produção
de grãos, ~até o Porto de Santos encarece o
produto, acrescenta ao preço do produto, só devido á diferença de custo de transporte, 22%. Tira
a competitividade do nosso produto. No sudoete
de Goiás, em-sOja, por exemplo, estamos encontrando, algumas vezes, produtividade 60% rriaiOr
do que do Sul do Pais. A grande questão do trans·
porte a altos custos retira do produto, mesmo
com a alta produtividade, a sua competitividade
rio Porto de Santos. É: o cáJculo que fJZemos.
Tivemos uma preocupaçao mufto grande, desde
o princípio do projeto da Ferrovia.. com a questão
do proveitamento hidrelétrico do Tocantins, que
prevê inserir 13 grandes ~rragens. O Tocantins
ê -o granpe potencial que temos hoje de energia
hdrelétrica no País a ser explorada e isto já está
estudado pela Eletrobrás. As quotas das águas
já estão feitas, e a garantia que me deram no
projeto é de que as quotas da Ferrovia obede:cerão
às quotas dos projetos das barragens que deverão
ser realizadas, no futuro, no Rio Tocantins.
O SR. PRESIDENTE (João Meneses) -Tem
a palavra o Senador Iram Saraiva.
O SR. iRAM. SARAIVA ....::_ Sr. Pi-esidente,_ S"rs.
&:nadares, Sras. e_ Srs. da imprensa, caro Governador Henrique Santillo, O trabalho que- V. ~
traz hoje a esta Comissão_ é de muita importância,
primeiro, porque, quando o ilustre Relator_ requereu, em plenário, que esta CPI fosse instalada,
e concordamos, ~la se destinou a dois ângu]os
importantes: primeiro, como se propaloU que
houve irregularidades na concorrência, logicamente estamos aqui para apurar; outro aspecto,
a viabilidade.
A participação de V. ~ hoje, é fundamen~
para ó trabalho desta Comissão. Primeiro, porqUe
traz com muita seriedade a questão, não vefo de
improviso, nos traz dados que realmente. para
o Relatório fina1, terão importância fundamental;
mas, queria ir mms_ alén}: não sei se V. EX' teria
em mãos, e se não tiver depois poderá encaminhar a esta Comissão, at~ me~rno para ilustrar
Relatório fill.al, o cálculo, em doláres ou em cruzados, da qua1 a partidpação do Govemo de Goiás,
não na construção e prepa;ração da Ferroviainclusive pudemos observa; a preocupação _do
Senador Mauro Borges com r~lação a alguns aspectos que V. Ex" colocou muito bem, que também defende e que também sustentamos-, qual
seria a participação do Governo de Goiás, hoje,
para provar que realmente estamos integrados
e que Goiás integrado esta, e irá participar desde
o inicio, e tudo aquilo poderá ser utilizado para
favorecer a construção, o aspecto de rodovias
que auxiliariam na foimaçãq dessse complexo
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hidro-rodo--ferroviiirlo que preteildemos ver cons-

truído.

Peço a V. Ex" que, tendo corid1Ções, nOs j)asse
essses dados; não os tendo, nos envi depois. E
também saúdo V. ~ por este brilhante trabalho
que presta à Comissão.
O

SK. HENRIQ<JE SANTILLO- Meus agrade·

cimentos ao Senador Iram Saraiva.
O que estamos propondo, e o Governo Federal
está desenvolvendo, não _é apenas a construção
da Ferrovia; como bem disse V. Ex' esta tem de

ser uma indutora desse desenvolvimento, mas
é um programa de desenvolvimento integrado
do Brasil Central como forma de se dar um salto
no sistema capitallsta brasileiro e agregar rendas
internas, hoje, desconcentrar e interiorizar o desenvolvimento brasileiro. Será uma nova indução
por uma atuação exógena que seria o Governo

Federal fazendo a Ferrovia. Não é o simples fato

de fazer mas, ao mesmo tempo, estabelecer o
aproveitamento dessa indução. E o programa visa, racionalmente, aproveitar o efeito indutor de
uma FerTovia como esta para toda essa região
que não classificamos só como a Região do Centro-Oeste, pOique atinge também à Amazônia
Oriental, que, racionalmente, predsa ser aproveitada.
Não vou colocar em discussão a questão do
aproveitamento racional da Amazônia, não estou
defendendo e não defenderia jamais o aproVeitamento irracional da Amazônia, mesmo porque
ele é nefasto aos interesses brasileiros, rrias os
seus estudos precisam se aprofundar para o seu
aproveitamento e<:onômico radonal, essa Ferro
via é importante como forma de indução.
A grande tentativa da ocupação da Amazônia
se deu pelo Norte, primeiramente, _e depois se
verificou que ela se dá via Centro-Oeste,-que ela
vai ser ocupada e isso tem que ocorrenacionaJmente a nosso ver. Toda a região de cerrado
do Centro-Oeste hoje não tem mais dificuldades
tecnológicas, quer dizer, já está resoMdo como
disse o Senador Mauro Borges, ninguéin discute
mais, isso está resoMdo. O cerrado do CentroOeste produz grãos a preços competitivos e tem
alta produtividade. O grande problema é de transporte, porque está a 1500 ou-2 mil quiiômetros
dos portos de exportação ou dos grandes centros
consumidores brasileiros. Esia é a grande questão: tem-se que reduzir esses custos. E a Ferrovia
é uma forma mais ágil, mais rápida de resolver
a questão, o que não significa que a hidrovia esteja
afastada ao nosso ver! Não! Mas é de longa maturação. Não teremos o Araguaia aproveitado como
hidrovia a médio prazo; defendo também, sempre
defendi como Parlamentar no Senado, o seu início, para que daqui a 10 ou 15 anos ele possa
transformar-se numa via de transporte economiM
camente viável.
o Rio Araguaia tem esseS pfCiDJemas que deScrevi, nesses estudos técnicos, não tem leito fefinido; tem os grandes problemas dos bancos de
areia que são m6veís ao longo do rio, e móveis
rapidamente; não ao longo de dezenas ·de anos;
móveis rapidamente, a curto prazo, a cada enM
chente. EntãO, é urri grande pfoblema.
Outra questão do Araguaia - a realização de
canais no Araguaia para a viabilização deste como
hidrovia- também tem que ser muito bem estudada em relação ao aproveitamento de suas terras
por irrigação, por inundação. Possivelmente não

se poderá utilizar todo aqu_ele imen::'o. val': como
manancial produtor de graos, por 1mgaçao, por
inundação, que é o menor custo para o País. Há
ess~ acSpecto também, que tem que ser e_stu_dªdp
e ainda não fo~

-o-qiie os caõais previstos vão rebater na questdo da e.wloração d~_terra de irrigaç~o por inunda_g.o? Isso não está estuda!=fo. O grande manancial
produtor induzido pela Ferrovia vai ser o Vale do
Araguaia, não apena·s este, ·no entanto, vai servir
também aos chopadôes da Bahia, por exemplo,
que estarão, a uns 200 quilômetros que hoje já
produiem grande quantidade de soja e também
com indices bons de produtividade; vai servir também às regiões do Bico do Papagaio, já de caráter
mais amazónico, que precisam ser radonalmente_
ocupadas p?Va a pfc?_9-ução de aljmentos.
IsSP t!ldQ}te!o no programa e o Governo de
Goiás já está com estudos muito adiantados em
relação aos projetas de rodovias alimentadoras
dentro do Estado_ de Goiás ligando a Região do
Ataguaia, diVisa cçm a Bahia e o Piauí à Ferrovia.
Já .estamos_ estudando toda a questão do impacto
so15re o- meiO lmlbiirl.te -que a Ferrovia poderá
traz.er, porque precisamos conhecer esse possfve1
impacto sobre o meto ambiente, para saber como
resolver o problema, embora_ saibamos que uma
Ferrovia, por si só, não cauSará quase nenhum
impacto sobre o melo ambiente, anão ser o desenvolvimento que ela poderá induzir que certa·
mente o caúSará. - - -Ó que defendemos é Isto: integração. Como
eu dis_se, na roinhf! exposição, a área de transportes l-edoviários alimentadores, área de pontos
se embarque-já estamos sugerindo alguns pontos em Goiás que já tem -infra-estrutura _urbana;
quer dizer, aJguns investimentos se reduzem, na
medida em que se colocar os pontos de embarques em cidades que já tenham infra-estrutura
urbcma~ os custos serão menores, e assim por
diante.
OS custOS-previstos para Um- programa com
este, em 6 anos, são hoje no valor de 60 bilhões
de àuzcidos. É claro que não será o Governo
do Estado que irá investir, Isso incluirá os investi·
mentos públicos e privados na área de indução
ao desenvolvimento económico daquela região.
É programa que estamos fazendo.

a

-o SR. PRESIDENTE (João Menetes) - Se algum dos Srs. Senadores desejar fazer perguntas
ao Exm~ Sr. governador poderão fazê-lo. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso
~a_rgo.

O SR. AFFONSO CAJY\ARGO -Sr. Presidente,
Sr. Governador Henrique,Santillo:
Não vou propriernente argüi-lo, porque não é
o caso. V. EX" não tem nenhuma vinculação, he·
nh4JI1a envolyimento com a concorrência, e V.
Ex' traz aqui, como Governador que _é, a defesa
de uma via de transporte que propiciará, indiscutivelmente, benefícios a seu Estado, como qualquer
via de transporte traz benefícios para qualquer
J'egião.
A minha preocupação é mais de dar um depoimento a V. Ex', ineu Colega aqui do _Senado,
meu .Companheiro de Partido, da minha partici·
pação neste episódio, para mostrar que a minha
atuação não foi com nephuma característica menor. V. Ex' sabe que fui Mlrustro dos Transportes
durante 11 mes_!!s, e depois me afastei para ser
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candidato a Senador pelo meu Estado. Então da
mesma forma que me coloco na posição de V.
E:<, entendo, aliás, o cumprimento pela bri1hante
defesa que faz da Ferrovia, de maneira equilibrada, inclusive falando da importância da hidravia. e de oUtras vias de transPorte, é de preocupação fundamental para o desenvolvimento do
seu Estado.
Quando assumi o Ministério encontrei - em
matéria de ferrovia - todo o sistema ferroviário
carente de manutenção e de reparo no Brasil;
a Ferrovia do Aço parada, porque foi mal programada, V. Ex' sabe disso, e encontrei grupos do
oeste do meu Estado fazendo uma enorme pressão para que eu facilitasse o inído rápido da cha~
mada FerTOvia da Profissão. Não concordei como
forma pela qual eles queriam iniciar a obra. Evi~
cientemente que sofri até desgastes na região,
porque me pareceu que uma obra de porte, uma
obra cara, feita com o dinheiro público, exigiria
estudos mais aprofundados de viabilidade. Foi
assim que conduzi aquela Ferrovia que ia cruzar,
de ponta a ponta, o meu Estado. Mandei para
lá urna comissão de _técnicos, que durante sete
meses estudou aqu~la obra; quando terminaram,
eu já estava saindo, inclusive, do Ministério.
-Foi sob esse estado de espírito que recebi com
surpresa a noticias, porque durante esses onze
meses nunca se falou em Ferrovia Norte-Su1
no Ministério, de que esta ia ser feita. Preocu·
pei-me e comecei a procurar nos documentos
que existia!'f'l o que havia em matéria de viabili·
dade, no sentido puramente de, como Senador,
ser um fiscal do_dinheiro público, como devemos
ser aqui no Parlamento. Fui exatamente ler o tra·
balho mais longo e mais profundo que existia
de desenvolvimento integrado da Região, o traba..
lho do Prodiat, citado por V. ex', que não fala
na Ferrovia, fala na opção mais hidroviária, evenM
tualmente, com tr_echos de ferrovia aqui já perto
de Anapólis, de Aruanã para cá.
Ficamos preocupados que a solução fosse da·
- da dei forma como foi feita ...:.... na minha opinião
aos atropelos - , com- concorrência já sendo di·
vulgada e cOncessões ainda não transferidas para
a Valec, e estes problemas todos que acabara(Il
resultando na denúncia feita sobre a concorrência
-- e nós aqui, do Senado, não temos nada que
ver com isso- que deu origem a esta Comissão
Parlamentar de Inquérito. Tenho, fllosoficamente,
basicamente, a mesma formação de V. Exi'. Deve
haver desconcentração de poder, de renda, de
desenVolvimento. Sóu um· federalista. Todos os
Estados devem-se desenvolver e devemos procurar, inclusive, essa autonomia dos Estados, esse
maior poder dos Estados. De forma q_ue a ~ca
coisa que peço, e devemos estar umdos msso,
é exatamente que os estudos sejam, todos eles,
bem-feitos, de ferrovia e de hidrovia. Para mim,
aliás para o Mundo, as ferrovias são quase como
esteiras rolantes, dos usados hoje, com custos
baixos onde há carga permanente, porque o in·
vestimenta é muito grande.
Então, há uma e)Q'ectativa de se fazer no sentido Sui-_Norte exportações pelos portos do Ma·
ranhão, há a viabilidade de se transportar alimen..
tos no sentido Norte-Sul, e tudo isso foi estudado,
Acontece que os documentos de que tive conhe-cimento, inclusive o Coronel Stanley, Presidente
do GEIPOT. confiamou isso aqui, quando fez seu
depoimento nesta Cpmiss"-o, é que, quando fize..
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ram o estudo, ficaram entre a opção ferroviári_a

e a hidroviária, ainda se levando em conta o custo
d2J ferrovia, de 1 bilhão e 400 milhões de dólares,
e não 2 bilhões 440. Chegaram à condusão de
que a solução hidroviária, inclusive com_ Santa
Isabel, usando um trecho ferrqviário no suJ, optariam pela solução hidroviária, resultado das avaliações técnicas e tenho que me bªsear nisso.
V. EX" hoje traz o problema dos bancos de areia
do Araguaia, não duvido, mas antes, inc;Iusive,
o Ministro José Reinaldo chegou a afirmar que
precisaríamos fazer 31 barragens nesse trecho
de Conceição do Araguaia a Aruanã, quando não
existem barragens em rios do tipo do Araguaia.
Vamos ouvir proximamente, já indiqt,~ei, a Engenharia lsa Rondon, que na PORTOBRÀS fez todos

esses estudos, para que realmente conheçamos
os problemas, porque temos que tranqüilamente

dis_cutir o que convém e Q que não convém.
É o _depoimento _que faç_p_. nQ _sentido de que
apenas estou como SenadoJ procurando preservar o dinheiro público, e V. EX' também, da sua
parte, está certo em procUrar defender, até porque
o dinheiro é do Governo Federal.
Não sei, since_ramente - não é blague - se
o Governo federai díssesse: está aqui 1 bilhão
e 200 milhões de dólares para Goiás, e 1 bilhão
e 200 milhões de dólares para o Maranhão e aí
consultando a Assembléia Legislativa e o povo,
se V. Ex- e o Maranhao iriam optar por apltcar
esse dinheiro na Ferrovia.. Não sei! Há tantas ne-cessidades no Brasil que s_e tem dúvida. Evidentemente V. Ex', cõmo Governador, não pode deixar
de defunder a Ferrovia rjorte-Sui.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- V. EX'
tem a palavra, Sr. Governador., se quiser para
dar alguma explicação.
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Insisto nisso, porque eu mesmo tive que deba~
mo porque engenheiro, justamente ferroviário,
ter no Senado, algumas vezes, em relação aos
mas que acompanha o transporte de um modo
índices de produtividade da região, e isso já está
geral, no meu Pafs e em outrqs, o transporte interdesmentido, ninguém mais. coloca. A Região
modal, ferrovia~hidrovia-rodovia i!1terligados, este,
sim, é o transporte que tem dado O maior resulapresenta hoje índices de produtividade, e com
tado, não só no Brasil, onde não temos ainda
eficiência. os melhores nadonais, na produção
de grãos. A questão da competitividade está no
as melhores condições, mas no mundo inteiro.
custo do transporte, como sabe V. Ex'- esta é a
Se o _Qeipot, que é o órgão consutivo da Nação
.questão. E não queremos produzir só para exporpara transporte, concluiu que ou a hidrovia ou
_tar. Não temos que prod~[r neste País para o
a ferrovia teriam que esColher entre uma e outra
c_onsumo interno também, e a Ferrovia vai ser
para ser constn.!_í_cta de imediato, que pouco diferia
importante para aproximar esses grãos produ*
uma··da outra, ã decisão teria que ser politica,
e o Governo resolveu politicamente. decidir pela
zidos no Mato Grosso, a distâncias, por exemplo,
de São Paulo e Rio de Janeiro, de -L500, 2.000
ferrovia, e com muito acerto. Mais hoje, mais amaKm, e levar lá o seu produto a preço competitivo.
nhã, a Hidrovia do Araguaia terá que vir e, vindo,
Isso vai ser_ importante para as populações do
já teremos a ferrovia, já teremos a hidrovia, tereRio de Janeiro, de São Paulo e de o_utras populamos as vicinais que serão construídas neste mesções de grandes cidades do país, a meu ver. Enmo planejamento junto com a ferrovia, e a Be·
lém-Brasília que Juscelino Kubitschek, como
tão, a defesa qUe faç.o da_ Obra, não por ser uma
bem disse V. Ex', construiu há mais de 20 ~nos,
ferrovia centro-oeste, a qLie"stão não é esta. É prec:iso_ que haja uma indução rápida, brusca, de
que era considerada a "estrada da on~a" e hoje
choque, no desenvolvimento do interior brasileiro. · o Brasil não pode viver sem ela.
Então, tenho pouca coisa a perguntar a V._~,
Como Brasília e a Belém-Brasília representaram
Governador--Henrique Santillo_, mesmo porque
uma fas_e, urn choque .exógeno nesta região e
deu o salto, está-se precisando de outro salto.
conc_ordo em gênero, número e grau com tudo
O estrangulamento é o custo do transporte, se
aqw1o que V. Ex' disse quanto à viabilidade e
fosse outra coisa estaria defendendo outro tipo _ quanto ao lmpacto.
Vejo que o Governo de V. f:xl',_ paralelamente
de ot>ra. O grand~ estrangulamento hoje, para
essa região, é o custo do transporte a longa distânao projeto da Ferrovia Norte-Sul, planeja, dentro
cia, quer para os portos, quer para os centros
do seu próprio Estado, todas as çqndiçõ'ªs de
consumidores. Por isso defendo a obra com muita
aproveitamento desta. Sendo o Estado de G9iás
consciência.
um Estado com potencial muito rico em reG.ursos
Sabem V. Exr que eu,_ çomo V. Ext tantas vezes
minerais, pergunto a V. Ex' em que vai ajudar,
no plenário do Senado, defendi com ardor, e ainda
neste caso, a Goiás a Ferrovia Norte-Sul?
defendo, o dinheiro público. Temos que ter muito
É a primeira pergunta que faço a V. Ex'
cuidado mesmo. Esta é uma missão sagrada do
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- V. EX'
Congresso Nacional, defender o bom uso dos
não deseja fazer todas as perguntas de uma s6
recursos públicos. Também faço esta defesa.
vez?
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- tem
O SR. ALEXANDRE COSTA- Não, Sr. Presi·
a palavra o nobre Senador Alexandre Costa.
dente. É; m;!is um contato com o velho C<?lega.

O SR. HENRIOOE SANllLLO - Devo dizer
ao Amigo Senador Afonso Camargo, Companheiro de Partido, que concordo plenamente que o
assunto deva ser debatido, discutido, que o estudo
O SR. ALEXANDRE COSTA - Sr. Presidente,
de viabilidade económica deva aprofundar-se. EsSrs.. Senadores, Sr. Govema:dqr Henrique Santillo.
ta é a posição do Governo de Goiás.
.desejo congratular-me com a presença de V. Ex'
Eu, como Governador, Senador Affonso Canesta Casa, onde, por vários anos, representou
margo, estou absolutam~te convencidQ da viabi- -· o Estado de Goiás, honrou e dignificou o mandato
lidade da obra, do valor intrfnseco que ela possui,
que o povo goiano lhe concedeu. Foi justamente
independente da concorrência, de passiveis irreeu quem pediu a convocação de V. EX" para vir
gularidades que não conheçó, independente mesa esta Com_iss5.o depor sobre a viabilidade da Fermo da colocação que fez V.Ex', se a opção fosse
rovia Norte-Sul Não só por V. Ex" ser o Goveroutra, se os recursos fossem coloc~dos à disponador de Goiás, porque como V. Ex' bem frisou,
sição dos Governos estaduais.
é do conhecimento nacional, de todos nós, que
Estamos procurando adquirir uma visão um
se trata de uma obra mais nacional do que regiopouco diferente a respeito desse problema, como
nal. Mas, também, Companheiro de Senado por
tentei expor aqui e não fui muito fefiz, vejo eu.
vários anos, çonhe;ci-o lutando, não como um
A obra não ê importante apenas para o Estado
fiscal do dinheiro público, mas como um zeloso
de Goiás, será importante para todo o Pais. O
pelos interesses nacionais, desde o dinheiro públiBrasil está necessitando desse choque para dar
co até o d~envolvirnento da Naçã9.
um salto no _d~senvolvimento capitalista. As reV. Ex~ exauriu, muito resumidamente, o assunto
giões altamente povoadas já deram o que tinl,an
da Ferrovia Nôrte-Sul, de modo claro, objetlvo,
que dar, já chegaram ao limite, como tem que _sensível, çornpreensível a todos. Antes de V. Ex-'
acontecer com todas as regiões superpovoadas,
aqui esteve o Presidente do QEIPOT, Coronel
sabe V. EX'.
Stanley Batista, que depois apresentou cerca de
Nos últimos 5 anos é a Região Cezi~e __oito opções de transportes para a Norte--SuL desque tem expandido as fronteiras agrícolas,_ e grade a hidrovia, um misto hidrovia-FerroVia, a ferroças à Região Centro-Oeste, e isso é fundamental
via·hidrovia e sistema rodoviário. E concluiu dipara o País. Vamos ter que do_brar nossa safra
zendo que apenas duas hipóteses poderiam ser
em pouco tempo, vai ser uma das soluções. um
excluidas, por diferirem de pouco uma da outra,
dos-· caminhos para solucionar o problema brasia ferrovia e a hidrovia.
leiro, a meu ver, é ali que está a região brasileira
Tenho o mesmo ponto de vista de V. EX' Não
capaz de fazer isso. Do ponto de vista teconlógico,
excluo, ou não julgo excludente a hidrovia, mesde produtividade, não há mais o que discutir.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Tem
a palavra V. EJcl', Sr. Governador.
O SR. HENRJOOE SANTILLO - Obrigado ao
grande amigo.
Goiás é hoje a quarta província mineral do País.
em produção mineral é o sétimo Estado, em potencialidade é o quarto Estado e em exploração
é o sétimo, significando que resta muito, mas
muito mesmo a explorar, dos nossos recursos
minerais, que são vastos.
Aqui coJoquei uma idéia nova; temos o Pólo
Carajás e o Pólo Niquelândia hoje já bastante significativo ·nacionalmente, em linha reta cerca de
150 a 200 km distante de Brasília, As possibiJidades para que tenhamos um aproveitamento
maior ainda do níquel nessa região são fabulosas
com o b_arateamento do custo de transporte.
Além dísso, há outros bens minerais em GOiás
que são muito importantes; o outro pólo qu,e temos é o Catalão-Ouvidor, que é de produção de
fosfato, mas também outros minerais. especialmente a rocha fosfática; é fundamental a sua verti·
calização e a ferrovia vai permitir isto __n_o pólo
mineral de Catalão; a produç&o de fertilizante a
custos menores e a custos de transportes menores. Temos uma riqueza dentro do Centro-Oeste,
em fertilizantes, para reduzir o custo do se.u trans·

porte.
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Ternos um subsolo altamente rico em calcário
e, como sabe V. Ex", este é indispensável à ãlcalini~
zaçá.o dos solos de c.errado que são muito ácidos.

Bem próxima dessas áreas temos uma riquéza
em calcário que é bem grande; em Goiás já é
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distâriCiaS--dos centros. hoje, industrializados do
País, como é o_ nosso caso.
·· O.SR. Al.EXANDRE COSTA -Agradeço a V.
Ex!' e, ao mesmo tempo, formuJo votos para que
ainda no Governo de V. Ex" os trilhos cheguem
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no Norte. do Páis, para que o Brasil possa crescer
_harmoniçamente. Por exemplo, com a Ferrovia
da Produção do Paraná- tudo isso é importante.

Pergunto a V. Ex•, mais por curiosidade,_ voltanexplorada em grande parte, mas falta muito _ainda
do ao questionamento do eminente S_enador Afw
-- a Anápolis, no Estado de Goiás, levando o desenpara se_ fazer isso _ade_quadamente. Não haverá
fonso Camargo: se fosse dado o dinheiro ao Govolvimento._ Que a presença de V. Ex", homem
no nosso programa de des_envolvimento da região sempre independente e lutador pelas boas cau- verno do Estado de Goiás para realizar uma obra,
o problema do fertilizante, ou seja, os custos exauma ferrovia, V. Ex" faria a Norte-Sul? ConSidesas; abra um clarão aos que não querem entender
gerados dos fertilizantes por causa do transporte
rando Brasília ou_Anápolis como centro do Cenque o Brasil tem _22 _Esta_d_os, que a Naç_ão brasia longas distâncias, porque eSte está próxlmo e
tro-Oeste, como área de produtividade de toda
leira nào é- só o Centro-Sul, que o Nordeste, o
não haverá o custo exagerado no transporte do
esta Região, distando 2.150 Km do Pc;>rto de ltaqui
Norte, a Amazônia _propriamente dita, também
ca1cário, porque o calcário está lá mesmo, às ve-então, _iria proâuzir nessa regi_ão, _vindo de Cuiatêm- direito de crescerem ·e Se desenvolver~.
zes a poucos quilómetros das regiões que estão
- bá, de Cáceres, de uma região de GOiás, cheganFormulo a V. EX os rrielhores votos de realizado a Anápolis e dai ao Porto onde seriam percoraptas à produção de grãos.
çãO de um grande -governo ·em Goiás, à semeridos 2.150 Km; porque 1.600 Km existem entre
do
grande
Senador
da
República
que
o
lhança
OSR. PRESIDENTE (João Menezes)- V. Ex'
Brasília e Açaiiândia se não me falha a memória
foi V. Ex", representando o seu povo.
tem mais alguma pergunta?
e mais 550 Km desde a interseção da Ferrovia
de Carajás à Ferrovia Norte-Sul.
O .SR. I'RESIDEI'ITE.(João Menezes)- conO SR. AL.EXANPRE COSTA.- Esta, Sr. Presi· -cedo a palavra ao_ nobre_Senador Ruy Bacelar.
Ou V.~ faria a FerrOvia Lete-Oste, qUe atradente, a segunda pergunta: o simpático Estado
vessa grande parte de Goiás, Mato GrosSo, futura~
O-SR.
RUY
BÃCEl.AR
Sr.
Presidente
desta
de Goiás, que considero um Estado poderoso,
mente, até, Rondônia, Porto Velho, atravessa Mié ainda, no_s dias de hoje, altamente deped.ente ComísSão, eminérite Goveinador do Estado de nas Gerais, Brasília, parte da Bahia e ericontraria
Goiás. emineritês COmpanheiros do Senado infe- _um porto; ou Campinhos; na Bahia, ou Vitória,
de São Paulo, e digo dependente no bom sentido,
e de_ Minas Gerais. V. Ex' fêz referência justanlente lizinente, não pUde cOegar a tempo de ouvir, cono Espfrito Santo, evitando-se levar essa produCléiE~ria;ã expoSiçãO do eminente GoVeinador.
às dificuldades _do Porto de S_antos para exporção, via ferroviária, por mais 700 Km, tomando
Eritretanto,
coritecei
a
ler
uma
cópia
da
sua
expotação ou importação.
como ponto central Brasília ou Anápolis. Já que
siçào
e
sentir
qúe
muita
cOisa
importante
está
Contribuiria a ferrovia, não digo para indepen·
de Brasília a Campinhos, na Bahia, há muita coisa,
inserida neste pronunciainento. Quando o emidência, porque independência não deve haver,
já feita. muitos_ trechos ferroviários prontos. e a
nente _GoVe"tnadór falã ·na redução dos desequi·
mas pelo menos para o _deslocamento desse eixo
distância é de 1.421 Km- de ferrovia, enquanto
- líbrios regionais, interiorização de padrões de efi· .de BrasDia a ltaqui a distância é de 2.150.
de dependência?
-Ciência _eco"nômica, integráção de sistemas de
A outra pergunta, complementando o que V.
transportes intermodais e programas "de desenO SR. HENRIQUE SANTILLO- O grande proEX' faria, é a seguinte: o Cei1tró-Oeste não será
volvirne_nto, é de importância fundamental. São
blema é que vamos justam_ente encontrar essas
prejudicado com um alongamento em tomo de
vastas regiões brasileiras numa situãÇãQ-de de- __ problemas não só da Região Centro-Oeste, do
_700 Km, se construída a Ferrovia Norte-Sul, ao
pendência económiCa -que Ieva tarilP_êiiiã depen- - Nordeste do Norte, mas do Brasn como _um todo.
invés da ferrovia em -direção à costa leste, na Ba·
Não podemos ter uma Nação desenvolvida, com
dência politica, quer dizer, à centralização política
hia, Espírito Santo ou Pernambuco? A não ·ser
irmãos pobres, miseráveis, passando fome.
e político-administrativa, como sabemos que é
que se façam, concomitantemente, as duas, co_Então, parabenizo o eminente Governador pela
a nossa história bastante rica. Es_sas réQiões são
rno o Presidente José Samey disse que teria recurexposição que fez.e pelqs ,conceitos que traz.
de periferia económica, têm uma relação - cosos para faz~r a Nort_e-SuJ, a Leste-Oste, a da
Adyogo,
defendo
o_
Pf9blema
d~
oportunidade
mo, por exemplo, os centros industiia1izados coProdução, a Fe·rrovia do Aço, se _conseguirmos
ou inoportunidade do investimento no momento.
mo S_ã_o Paulo- do tipo centro-periferia e depenisso, ê o ideal, e todos temos que preparar um
Ouvimos há oito diã.S, -,a_ expOsição do Presiw
demos, em grande parte, para o nosso próprio
andor para carregar o Presidente José Samey,
çl~Qte do Geipot._ o Coronel Stanley Batista_ e S.
consumo, para o noss_o_s 5 milhões de habitantes
porque Sua Excelência passaria a ser um PresiEX dizia qü~ o ínyestimento desta ferroVia era
de Goiás e dos demais Estados d_a região _Centrodente espetacular para todos nós.
da ordem de 1 bilhão e 400 milhões de _dólares
Oeste, do Norte e Nordeste, de produtos industriade
abril
a
julhode
1986.
-À
frente
dizia
qüe
em
lizados de São Paulo, espedalmente, como tamQ SR. PRESIDENTE (João Menezes)- V. Ex'
bém de outros Estados mais desenvolvidos. A documento elaborado em outubro de 198_6, o
tem_a pa1avra, eminente Governador, para responCieipot registraVa (Jue_ dificiiJ.11ente a Ferr_ovia: teria
nossa dependência, hoje, em Goiás, deve estar
der.
condições de êxjto, sem- uma ação consciente
na ordem dos 80 ou 85%; quer dizer, 80 ou 85%
O SR. HENRIQUE SANTILLQ -Meus agradee deliberada,_quer dizer, um desenv,JMmento intedos produtos industrializados que a nossa popucimentos ao ilustre Senador Ruy Bacelar pela ingrado da região como V. EX' defendeu. O pioblelação consome vêm das regiões mais ricas do
tervenção.
ma não_ é só a_ Ferrovia; o problema é a região,
País.
Em relação à sua intervenção, eminente SenaA ferrovia, como tentei expor aqui, seria um -é o desen-Vo:lvimento, o problema_ do assentamendor, tenho impressão de que, com seriedade já
choque exógeno capaz -de romper com essa de- to _ordenado .na área, fazendo COQV~rgir para lá
dernostrei, aqui, respondendo ao Senador Affono esforço governamental com programas de irripendência, estabelecer um novo ciclo de desenso Camargo, nãO sOu homem de alimentar muitas
gação, reflor~starnento, reforina agrária, desenvolvimento, que vai levar não apenas ao desenvoldúvidas quando elas não são importantes para
vimento com a expansão das fronteiras agrope- voJvimento_regional, piscicultura, programas intecuárias, especialmente agrícolas, mas também _gri;!.dos de desenvolvimento. Se não for feito esse ·o País e para a minha Região.
Tenho aj)rofuridado esses estudos e me-conptôQJ-amà Integrado de_rlesenvolvimento, o invespelo processo de verticalização, de industrializavenci"-ae que a· grande questão é _o transporte.
timento da FerrOvía, no valor de 1 bilhão e 400
ção da região.
milhõe~ §6- Seria _atrãtivó .para o setor privado, - Não quero saber Se é a Ferrovia Norte-SUl, LesteNo prindpio sabemos que são duas grandes
Oeste, -v~ ~ me perdoe~ mas deixei bem claro,
fontes: a iildustrializar as matérias-primas que a - s6 poderia começar haver retomo, se fosse espeaqui a grande questão é reduzir o custo do transrar apenas o cres_cimento vegetativo da região,
região produz; no caso as matérias-primas da
a partir do ano 2025.. Isso.se V. Ex!' cQilsiderar porte para essas regiões que produzem e já produagropecuária e o minério. Isso é indutor do prozem ·muito, Senador.
cesso- de industrialização de uma forma mais -o--Valor de 1 bilhão e 400- milhões de dólares.
gê-_Cbnsiderar o va1or de 2 bilhões e 440,rnilhóes
Convido V._.~ e será uma honra. para mim,
cOmplexa, o que se estabeleceu no Sudeste e
no Sul do Pafs, as indústrias como substituição ·ou três ou quatrõ, vai muito mais, só seria atrativo ·a ViSitar; Por exérnPio, a região de Gurupi, comigo,
quando V. EX' puder e também o Senador Alfonso
este .investirnEmto lá pelo ano 2050, 2070, 2080.
de importação.
Carnaig_o e toda a CP!, que é a mais próxima
O Brasil só vai se desenvolver harmonicamente Ainda mais, como um programa integrado, ninna medida em que to_das as regiões possam subs- guéiT\" pOde ser contra. Todos devemos lutar para- do Porto de Itaqui, em São Luis, para verem o
que-ela já produz hoje-não o que poderá produque se faça isso_ no Nordeste, no Centro-Oeste,
tituir importações, especia1mente regiões a longas

mo
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:dr - mas o que já produz. Desconhece-se tsso.
Desconhece-se no Brasil que Goiás, com 4%_ da
população brasileira, contribui cOrO 1O% da pro-

dução de grãos nacional. Isso se desconhece. e
não pode continuar assim.

Goiás é um EstaQ.o que se está industrializando,
se está m,oàemizaodo, está com 70% de sua po-

pu1ação urb!:UJ.izada - é um Estado, portanto,
capaz de dar_ resposta rápida ao ... estímu1os, à
indução para o desenvolv:imento.

Confesso que fiGaria na dCMda -_afvem _uma

dóvida que é importante para o País,_a_ meU ver
-se constn.Jiria primeiro a Nc rte-Sul ou a LestoOeste? Ambas são importantes. Hoje o Estado
do Mato Grosso também já começa a contnbuir

grandemente com a produção de grãos e tem

1915

_ O SR. POM!'EU DE SOUZA.~V..E'x' _apenas
se fel portador da profe.cia. Méis, todos nós só
devemos _j~licitá-lo pela brilhante exposição, que
tratou do assunto com ahl!ndância de conhecimentos, de alma e de__ poesia,_ porque, a certa
altura, V. EX-' compensou-se. da frustração hidraviária do Araguaia com a belez.a desse (io tão
sinuosq e de curso tão pouco fixo que até lembra
"la donna emobile".
Passando agora' âo jocosO para o sério, pois
tenho uma irresistív.el tendêo_çii!!J para caricaturar
certas--situações, indusive para ãutocarlc:aturarme peç<i «;~esculpas aos colegas-se exagerei acho
ter sido de muito born h~rnor e d~ m~ aJ'Dizade.
V. EX fez uma exposição admirável do ponto
de vista fiSiográfico_ e da geografia humaila. Sob
os dois ângulos, V. ~ esteve diQrió de todos
os encômlos e loas aqui trazidos, Não digo que
V. E>r tenha t(atado o assunto do_ponto de: vista
da geopolítica, pois ela foi um;! parãciênda que
andou por aqui em ce-rta época e.. que devemos
renegar.
Gostaria de ouvir V. Ex" a respeito de utn detalhe
de geografia humana _que eu chamaria (ie ocupa·
çãO demográfica. Sustento. há muito t~po, Sr.
GoVernador -não digo há muitos anos, porque
tenho tantos anos de vida que já estou cansado
-de falar deles - que o grande problema social,
politico, económico e humano deste País, ou seja,
sua patologia reside no desequilíbrio demográfico
que o caracteriza,_ __
A ausência de uma reforma agrária oli, preferivelmente, de uma ocupação fundiária racional
neste País, que nunca houVe, póiS fOi sempre colonizado na base das sesmarias ~ que até hoje existem, levou as populações do interior a migrarem
para os grandes centr_os urbanos, _gerandoo uma
patologia rural e _urbana e essas acarretam desequilíbrios gravíssimos para a .economia e para
todo o_ contexto social e humano do País.
Nunca se cogitou de um planejamento global
da ocupação demográfica deste_ território, ql,le_ in·
centivasse direta ou indiretamente uma ocupação
m-ais racional do Te.fritório Nacional. Seria uma
_ocupação que, ao mesmo tempq, enxugasse_as
gorduras, as enxúndias, embora seja difícil fazê-lo
nas grandes cidades, porque não se pode devolver
o povo _migrante às suas regiões de origem. Ele
é povo, e não gado.
___
_ _
Há que se fazer, _ao lado da refor~ agrárja,
uma reforma urbana, para integrar econômica
esociah:nente, enfim, em todos os sentidos, essas
O SR. POMPEU DE SOOZA - Sr. Presid~nte,
populações nas grandes cidades. OeYe-se evitar,
contudo, que __ esse fenômeno prossiga ao longo
Srs. Senadores, meu prezado amigo Governador
dos._anos. como_t~m oconido neste Pais.
Henrique Santillo:
Cumpre estimular, por todos os meios, a forma--~-Não seria redlld;;t.Dte nem pleonástico- trazer
ção de centros demográficos, através de peque~
mais um e!Oglo à inagnífica exposição de V. E'..w,
nos e médios aglomerados urbanos OlJ_ agrourque obteve até agora louvor unânime, até mesmo
banos, que_ criem, em tomo das regiões desérticas
daqueles não completamente favoráveis à Ferrovia Norte--Sul, como meus prezaãtSsimos amigos
do Brasil - que são enorru_es, e Goiás é uma
Affoilso Camargo e Ruy Bacelar. Sendo que, S.
delas - pólos de fJXa:çãP: demográfica. EleS seriam, ao mesmo tempo, consumidores e incentiEX' o nobre Senador Ruy Bacelar fez uma expo-vadores da produção das .regiões agrfC;olas adjasição realmete magnífica e, ao mesmo tempo,
tão otimlsta que previu a possibilidade de uma
cente:.s. com enonne economia de custo na produção, no transporte e nos bens de consumo
visão endêmica deste País _em matéria de transporte_rodoviário, chegando até a profetizar o surgidessas regiões, e portanto, de todo o País.
Sr. Governador, o nosso País~ muito mais do
mento de uma espécie de São José de Ribamar
que de_ um plªnejamento familiar - e Se fala
. D. (R~os.)
muito de planejamento familiar como se este País
_ Ó SJ<. ~CJY_ _ BACE_LAR - NãO' sou eu -quem
estivess_e abarrotado _de gente, superpovoado diz: é ó próprio MúliStro -dOS Transportes que tem
precisa de um planejamento demográfico.
· COO."dições de fazer_ tOdas.

entrada da eçluna vertebral da ferrovia. Tudo que
10e fJZer, ou a Lesté--Oeste, ou a .No_rtt;::-Sul, ou ~
hidrovia, enfim, todos os investimentos que se
_fg~rem vão paSsar por Goiás. Para a ocupação
da borda amazónica -Mato Grosso, Pará oriental, que estão al.
- _
_ Deixo bem claro aos ecologistas: quantoS· di.S~
cursos _já fiz em defesa dÕ meio ambiente neste
Sénadol Não defendo o desenvolvimento a· qualquer 'preço e a qualquer custo nem uma cópia
do des~nVolviin_ento induzido_ neste Pais, nas Regiões Sul e Sudeste, que estãO SOfrendo corn i~
hoje;_eStão sofrendo demasiadamente com-esse
modelo de desenvolviffiento depredador, agressor à pessoa humana.
Isso depende de nós. e das nossas decisões
políticas. Todos podemos dar uma contnbulção
neste sentido e esta CP! está contribuindo enormemente para que estas questões possam ser
_Qebatida~ nesta Casa, que_ é o grande pulmão
do processo de: redemocratização do País.
DefendemQS, portanto, não o ~do de Goiás,
É _claro ·que, defendendo .a_ inte_riorização. do desenvolvimento hrasiÍE:irO, eStarei defendendo
Goiás. Ele não é um Estado escanteado, marginalizado, mas sim o poita1 dá região do interior bi-asi·
leiro, capaz de responde~ rapidamente à indUção
do desenvolvimento económico. é: o que estou
tentando dizer.
- A..obra em si é importante._ Se _fosSe pOsSível
fazer uma hidrovia que nos desse essas condições
mais rapidaniente, aí sim. Mas é impossível im·
plantar-se uma hidrovia rapidamente. Pode não
ser nem em _três anos. Essa questão do crono-grama tem que ser rediscutid.a. ~o Governo Fede:
ral o está fazendo. Se não der para fazer em três
anos, que se faça em quatro ou em cinco. A hidravia não pode ser implantada nesse período. Ela
carece de estudos prolongados.
Nós goianos, conhecerno_s o rio Aragua~a. suas
-qualidades e sua beleza, mas também as dificuldades para o seu aproveitamento como hidrovia
- e até _essas dificuldac;:les_são _belas no Araguaia.
Qualquer estímulo que se ftzer à região tem que
reduZir o custo do_ transporte. E qual é a outra
alternativa? É a hidrovia, para daqui a 15 ou 20
anos. O País não_ vai poder esperar tanto para
desenvolver essa região.
É a minha colocação.
O.SR. PRESlDENTE (João Menezes) -Com
--~--palavra o Senador ~omPeu de_ Sousa.

vastíssimas regiões _que permitirão, num futuro
próximo, uma grande expansão da fronteira agrlcola, do País, desd_e que se aproximasse essa região do nosso ~do, do Estado do Mato Grosso,
por exemplo, do Porto de Tyl;,arão.
Não coloco, também, apenas a questão da
aproximação aos portos de exportação, é preciso
aproximar essas vastas regiões dos centros consumidores brasileiros.. T':{ão imaginamos que a po·
pulação da 'Jrande São_ Paulo, do Grande Rio
etc., vai-se reduzir ao long~ dos próximos trinta
anos, não imaginamos isso. EJa vai continuar
crescendo, espero que cresça em ritmo menos
acelerado, dependendo do que se fizer deste País
na próxima década, mas vai continu!'Jr e vai preci·
sar de alimentos, cada vez mais, a custqs competitivos, alimentos ;;t custos. menores..É, es~_região
do País que tem condições de altmentá-la1i·.
É óbvio que isso tudo levará, também, çomo
via de conseqüêncià, desde_ que programado, ao
desenvolvimento industrial. Isso tem um signifi·
cada muito grande, ao meu ver, para o País, porque será impacto _que permitirá awnentar, agregar
renda ao PIB nacional. É indiferente de fazer uma
ferrovia em regiões já çfesenvolvidas, que já expandiram as suas fronteiras, que vão apenas reduzir
o custo do transporte, mas não vão agregar renda.
Esta região vai agregar renda ao PIB naCional;
desde que sofra um impacto, ela agreg_arã, em
pouco tempo, novas rend~s aQ_ PIE} naciQnal e
isto_ só virá atrayés de um _programa. Não é só
a ferrovia- a ferrovia é o transporte. Temos que
produzir para transportar. Não vai adiantar nada
apenas a ferrovia.
Vamos preclsar de mais_· de 1 bilhão de dólares
de investimentos durante 6 anos, naquela região,
para que ela responda a esse estímulo, o que
vai ser importante para o País. Não é demasiado
- são dois terços do País! São dois terços do
território nacional vazíps, esperando a atuação dos
brasileiros, racional; então, isso está bem claro.
A ferrovia, a Leste-Oeste ou a Norte-Sul, dará um
impacto na região, de fora para dentro, que premitirá um novo salto de produção no País. Primeiro,
produção d_e alimentos esta é a_ resposta mais
rápida que aquela região tem condições de dar,
muito agilmente responderá, não tenho dúvidas.
A Região Centro-OeSte,- especialmente o Estado
de Goiás tem agregado, na última década as
maiores áreas de produção agrícola à __economia
nacional.
Não tenho culpa de ser Governador de um Estado que é o portal dessa região, tem que se
passar por Goiás. Estou çiefendendo Goiás não
pelo Estado mas porque é o grande portal de
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Pergunto a V. Ex': a Ferrovia Norte..Sul, vamos

dizer, esta malha ferroviária de que se está falando
seria um fator altamente favorável a esse replane~
jamento· da ocupação demográfica dessas re~
giões ou poderia até ser um fator de agravamento

do processo de migração?

E- a pergunta que façõ a_ v; .EK' e_ e_st9u _certo
de que com o saber da experiência que demons-

trou na sua exposição, dará, uma resposta cabal
e altamente elucidativa.

O SR. PRES!DENTE-(João- Menezes) ~ Concedo_a palavra ao nobre Sr. Gove'mador. _
O

SR.

HENRIQUE SANllLLO -,. Ilustre Sena-

dor Pompeu de Sousa, V. Ex' aciiba de abordar
um dos assunto$ principais de todo um programa

de desenvolvimento rro.interior Qrasileiroj_ no _Brasil-central, especialmente.

_

que faltou esse planejamento, esse cUidado, essa
programação, há 20_ anos, por exemplo, quando
era preciso.
O ·sR. PRESIDENTE (João- Menezes) - Conceào a palavra ao nobre Senador Mansueto de
Lavo_r.__
O SR. RELA.TOR (Mansueto de Lavor) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Srs. Deputados, mi~n®s Sr"" e meus Srs., Sr._ Governador Henrique
Santillo, do Estado de Qoiás: .
- Comcfquestão preliminar, Sr. Presidente, e enquanto_Relator desta CPI, peço a V. Ex'_diligência
junto ao Sr. MinJstro dos Transportes a carta-proposta que, segundo entrevista do Presi_dent.e Jos_é
Samey, foi feita pela firma alemã, "DeconsultDeutsche Ersenbahn ConsuJteng", queremos ter
esse documento em mãos. Como também cons_ta
que o_utra firma americana teria_ feitd proposta
similar e, se confirmada também essa proposta,
de uma empresa americana~ gostariamos de ter
em mão tambêm essa.
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dos Trm:tsP<:Ir:tes~ na sua exposição_ no plenário
do Senado Federal?
- - - - ---- Queria só complementar, antes de V. EJc!i reSponder, o Prodiat- Projeto de Desenvolvimento
Integrado do Araguaia-Tbcanl:lns, é considerado, por todos os técnicos, inclusive, ligados ao
Ministério do Interior, que foi o responsável pela
elaboração desse plano, o maior e mais sério plano de desenvolvimento já elabQrado no País em
termos regionais, o mais detalhado, o mais profundo.
Durante mais de 5 anos engenheiros e economistas dos Ministérios dos TransporteS "e do -Interior, assessorados por técnicos da OEA~ OrQanizaçáo dos Estados Americanos- desenvolveram
este trabalho que _teve também o patrocínio dos
Estados de Goiás, Mato Grosso, Maranhão e Pará.
O Prodiat especifica como sua via mestra de
transporte a hidrovia Araguaia-Tocant(ns, comprovando os estudos que desaguaram na lei do
Plano Nacional de Viação, que também prevê esse
corredor estratégico, ublizando~se da hidrovia do
Araguaia
Pa!a cor;,pl~meniá~i~. como~obras Prii-tdpais,
ficarao faltando apenas a Barragem e a EclUsão
de Santa [sabei, com as quais se criarão condições
básicas essenciais para um acelerado desenvolvimento da Amazônia e da Região Centro-Oeste.
A respeito desse estudo sobre o trabalho d_o
Prodiat, convém ir à própria fonte, isto é- a~ P~ó
prio estudo do Prodiat, no que se refere à, questão
dos -~ansportes, uma vez que o Prodiat é abrangente, anali_sa todos os aspectos sócio-econômicos do desenvolvimento daquela regiãO.
Segundo o Plano-Diretor do Prodiat, há uma
estratégia no Setor de transporte para o desenvolvimento da região, que objetiva as seguintes eta-o

Na exposição, colocamos no nosso programa
que estamos elegençlo já alguns pontos que seriam pólos de desconcentração do desenvolvimento e_da ocupação territorial, porque são pólos
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -V-c EX
que já têm certa .estrutura urbana. e temos que
e~ peâír'tdo_para quem?
ser práticos; temos escassez de re<:~sos, não podemos ficar formando cidade.s. não dá para isso.
Então, temos que aproveitar o que existe. Ao lonO SR. RElATOR (Mansueto de Lavor)- Oficiei
go no Estado de Goiás, teinos núcleos habitaa V. Ex• queria s6 registrar que estou interessado
cionais que já têm certa infra-estrutura urbana
enquanto Relator, de ter em mãos a proposta
que representou já, altos custos de investimentos
da firma "DeconsuJt-Deutche Ei'senbahn Consul~
para a sodedade._C!tei até.riOminalmente essas
teng". Na realid<'lde essa proposta foi usada como
cldades:_Uruaçu, Barro Alto, Goianésiã, Porongatu
um argumento- fatal para viabilidade da construetc. até achegar a Araguaína, isto no Estado de
çãO da Norte-Sul. .E queremos saber esperando
Goiás, porque está-se referindo ao ineiJ ~do,
que issó cohtribUa para outros esclarecimentos,
o Governador Epitácio Cafeteira falará C)qui Sobre
que esta firma alemã vindo construir ferrovia não
o seu Estado, proximamente, segundo me disse
faça Comõ a Volkswagen que veio construir carros
o Sr. Presidente. Com este'p_bjetivo. não pOdemos
e hoje é ·Uma das maiores latifundiárias do País,
pensar numa indução ou desenvolvimento que
exatainente nessa área onde passará a Ferrovia pas:
depois não venha, através de uma programação
Norte-Sul, o próprio leito da Ferrovia será de 150
adequada, corresponder aos anseios cta popula"à ;__ a implantação paulatina de corredomil hectares, já é alguma coisa apetecível para
ção. Até mesmo diria que a simples construção
res de exportação na região, através da articuempresas estrangeiras em-terinos da área numa
de urna ferrovia seJViria _rriuito mais para especulação racional das diferentes modalidades,
área de_tant..a pr_oduç_ão. Mas isso é so um_detalhe.
lação imobiliária; no princípio, se não tivermos
destinadas a diminuir os custos de transporGostãria
também
de
me
congratular
com
V.
cuidado, se não tivermos com um programa bem
te."
Ex' Si". Govemadôr, pai' esta exposição que segunelaborado a ser seguido, do que propriamente
do
o
nosso
Presidente
não
foi
sequer
um
depoiNeste
ponto
o
Prodiat
concorda
inteiramente
como indutora do desenvolvimento, poderá haver
mento; por isso praticamente não temos que ar- com a exposição de v. Ex' inclusive também comw
até uma tendência de concentração de terras;
güí-lo. E uma demonstração de que saindo daqui, plementada pela exposição de outros dignos Sealiás, naturalmente, espontaneamente. Se não
como grande Senador que foi, hoje é wn grand_e nadores aqui, que é preciso fazer o transporte
houver um programa de intervenção politica do
Governador de um grande Estado da Federação intermodal e não apenas uma modalidade de
Govemd, haverá um<'.! concentração da proprieBrasileira. E oUVimos com admiração e respeito transporte.
dade rural, ao nosso ver,_ Daí a necessidade de
se acompanhar de um programa que objetive -o-seu ·depoimento. E, segundo frisou o no:;so
"b - um aumento da utilização das vias
ilustre_Colega SenadOr Iram Saraiva, esse depoiisto daí, até a ocupação demográfica da região.
nagegáveis e a transformação da hidrovia
mento
será,
dentro
do
meu
Relatório,
um
peça
A proteção ao meio ambiente, a qualidade de
num corredor_ contínuo, vinculando grande
fundamental. Interessa-nos realmente- diScutir,
vida das pessoas e a infra_-estr.t.ltw:ª social, tudo
parte da Região Centro-Oeste _ao Porto de
avaliar
a
viabilidade
econôrriica
e
finananalisar,
isso vai ter que ser acompanhado da expansão
Belém;
ceira
da
Ferrovia
Norte-SuJ.
Congrafulo-me
com
da infra-estrutura social, porque-um impacto co-c . . . . . um melhoramento da rede rodoviária,
V. Ex' pela- exposição que aqui prestou.
__
mo esse vai aumentar a população do Estado
especialmente da malha coletora vicinal, proA título de esclarecimento, entretanto, gostaria,
de Goiás. Como representou para essa região a
movendo a sua complementariedade com
se me permite, de fazer algumas perguntas para
construção de Brasília e da Belém-Brasma, tamos sistemas trancais hiodroviários, ferroviábém um impacto, foram um degrau. Tivemos ·-rrfelhor proveito do meu Relatório.
rios e rodoviários."
V. Ex' se referiu várias veazes ao programa de
um amplo processo de urbanização no nOS$0 EsdesenvOlvimento
do
Brasil-Central
esse
pro_
"N_açia
mais diz 0: Prodiat Si_gnifica que o mais
tado, nestes últimos 20 anos, devido a isso, só
sratna é federal ou estadual por Goiás? QUa1 o sério, o mais profundo, o mais abrangente estudo
que não se acompanhou, infelizmente, de todo
6rg~õ OU miniStériO que- executou esse programa para o desenvolvimento sócío-econômico dessa
um programa como esse que permitiSse as_nQvas
do desenvolvimento? Gostaría-mos de saber, se reglão, do próprio Governo, não-prevê como priocidades, as cidades que cresciam, ·condições de
V. f r tiver" o texto à mão, se não, pediremos ridade prime_ira, como prioridade :__ se isso não
dar uma infra-estrutura mais adeqUada para que
elas tivessem um nível de vida melhor. Para que_ ao Ministério ou órgão-competente. Qual a relação é pleonasmo- absoluta, a· conStrução da Ferroque existe entre o programa de desenvolvimento vi~ No~e-Sul, nos termo~ em gue é J?roposta.
V. Ex.' tenha conhecimento, as 3_0 cidades médias
Esses dados do Prodíat são complementados
do BrasilwCentral e o programa de desenv9lvide Goiás. hoje temos apenas 30% da população
mento integrado do Tocantins-Araguaia ao.E'ro- pelso estudos do Geipot, aqui citados e que temos
servida de água tratada e agora p<'lra re$olver esses
diat, citado por V. Ex" e também pelo Sr. Ministro _em mãos, -na sua etapa primeira, antes de haver
problemas os investimentos são altiss.imos, por-
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aquela decisão política, mesmo contra estes estu-

dos, ou por cima desses estudos do Geipot Empresa· Brasileira de Planejamento dos Transportes, o Governo central decidiu politicamente
pela construção da Norte-Sul. Então, não se trata
de uma decisão técnica, como necessidade absoluta do desenvoMmento regional que é interesse
de todos n6s e que defendemos, secundando essa exposição de V. Ex! e de todos os compa-

nheiros de Goiás e çlo CeiltiQ..Oeste, mas foi uma
decisão politica e é esta decisão política que te~
mos que analisar aqui.
É a primeira e longa pergunta, quase uma expo·
siçi!io que fiz a V.~.
·

A segunda pergunta: o GEIPOT, que já dtei,
fez, no seu estudo sobre o corredor estr~tégico
dessa região, uma série de alternativas -:--a Ferrovia Norte-Sul não aparece _como nenhur:na delas,
pelo menos, em primeira prioridade. O próprio
Presidente do GEIPOT, aqui citado pelo Senador

Ruy Bacelar,_ confumou isso. Disse que se as coi-

desenvolvimento da região seJVida pela área só
no Estado de Goiás serão necessários investir
_quantos bilhões?
O SR. HENRINQUE SANTILLO -

anos, 60

Em seis

bilhões~

O SR. RE(ATbR (Mansueto de Lavor)-Exata·

mente. ~ão vamos pensar em termos de apenaS
2.4 bilhões de dólares. Vamos p-ensar ein muito
maís dinheiro. Um investimento deste porte não
pode embasar-se apenas em parâmetros ecorrômicos; acredito que V. EX' cOncorda, até porque
o programa do noSso Partido é muito nLtido e
claro. Nos efeitos sociais, temos que considerar
as implicações sociais. fi\i. Vem a pergunta à qUe
V. Ex" já respondeu, em parte: a Ferrovia, cõriló
está programada, sem termos um programa de
responsãbiiidade social de investimento, será <jue
ela não seria mais indutora da concentração de
renda do que da distnbuiç:ão, na Região? Mais
indutora da conc_entração fundiária do que da distribuição fundiária e de uma conseqüente política
ag'rícola racional e socialmente aceitável na Região ? O incremento da produção e da produtividade na Região, concordamos que a Ferrovia
por oferecer transporte mais barato, induzirá a
este incremento, mas certamente não é o fator
principa1, temos que _considerar os insumos agrí~
colas, entre eles, já citado pelo nobre Senador
Mauro Borges, o fornecimento da energia elétrica.
como está a situação? E o problema da irrigação?
A agricultura irrigada é um estágiO tecnicamente
avançado, porém muito caro. Deve estar ao nosso
alcance, temos também esse direito. O que diz
o Ministério da Irrigação a este respeito? O Minis~
térlo da Irrigação que tem parcos reçu_rsos e que
apésar do plano louvâvel,_aplaudido, do Presidente José Sa_mey de irrigar 1 milhão de hectares
na Região do Nordeste semi-árido, até agora só
conseguiu irrigar 30 mil hectares, e não vai conseguir Jamais a meta de 1 milhão naquela área que
é uma das mais reconhecidamente carente.
São estas as questões que levo a V. Ex" como
ilustração e complementação do seu importante
depoimento, para que eu possa avaliar-me melhor
e não trair os temas e a proposta de V. Ex'

sas fossem naturalmente _era preciso que a ferrovia fosse uma opção para o ano 2_.025. Então,
se se trata de wna decisão política diante do quadro econômico-financeiro-político de hoj_e,_ seria
essa decisão, nos termos em que se constrói hoje
a ferrovia, uma decisão oportuna; por exemplo,
é outro dado para saber da oportunidade da obra;
aqui houve o depoimento_ do Oiretor de Engenharia da VALEC, depois doPresídenteda VALEC,
entre outras coisas disse S. S': "Em esse-.s--cronograma estabelecido há mil e poucos diãs-espero que não seja outra ferrovia dos "1-il dias, comq
a Ferrovia do Aço -A VAJ,..EC terá_que importar
trilhos da Europa para conStrL!ii' a Ferrovia NorteSul, segundo o cronograma que já está determinado. Por quê? Porque tem o Diretor da VALEC
documento da SIDERBRÁS dizendo que a sua
capacidade não atende, no prazo estipulado pela
VALEC, a produção no fornecimento de trilhos.
Inclusive uma questão não foi suficientemente esclarecida, possivelmente até os dormentes serão
importados da Argentina, se as obras forem ao
ritmo do cronograma da Norte-Sul. Possivelmente os trilhos, estão confirmados, serão importados;
os dormentes possivelmente serão importados;
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) ~ Com
tudo bem, geralmente compara-se a Ferrovia
a palavra_ y. Ex' Governador.
Norte-Sul à construção de Brasllia, à construção
da Belém-Brasma, grandes obras indutores do deOSR.. HENRIQUE SÃNTiLLO ~O programá
senvolvimento, mas será que as condições de
de des_enyolvimento do Brasl-Central é um detaBrasilia, da Belém-BrasJ1ia não seriam outras, no
sentido de condições econômicas do País? A infla- ihamento do PRODIAT. iSto está sendo feito em
ção não estaria menor do que esses nossos quase ~-colab-oração do GovernO-do Estado de Goiás .co-30% mensais, antes do Plano Bresser? Vamos rria os órgãos do Governo Federal: SEPL.AN e
ver o resultado de~e, estamos falando para hoje. Ministério dos Transportes, especialmente. O
Não seria a const111ção da Ferrovia Norte-Sul nes- PRODIAT quando estabeleceu a modalidade de
te ritmo_ e desta maneira um tributo a mais para transporte na região, não se referiu espedficao aceleramenQ da inflação?
-- -- --mente às hldrovias, referiu-s-e ao transporte interOuvi que V. Ex" admite discutir O crotlogrntna hlõdal: a hidrovia, fe-riovia- e a rodovia; qUe o
da Ferrovia Norte-Sul. Qual seria o cronograma que o programa está prevendo. Ele não está diverracional com que V. Ex' ficaria? Se V. Ex' aceita __ gindo dos estudos realizados no PRODIAT às condiscuti-lo é porque existem alguns pontos que
clusões do PRODIAí: O PRODIAT disse que a
não convêm. Qual o cronograma?
ini.plantação paulatina do transporte intermód.a1
Um investimento da ordem da Ferrovia Norte- é a SQ!ução para aquela Região, não há outra
Sul, que não ê somente a Ferrovia, e há uma
solução. Elã só vai-se desenvolver se houver um
grande disparidade entre o orçamento do; GEI- tr~nsporte a baixo custo e tem que ser inteimQdal:
POT e o da VALEC. um_a_ diferença de 1 bilhão
hidrovia-ferrovia, rodovia A hidrovia é importante,
de dólares, variando entre 1_,4_ _2_,44. Então, a - .!dundamentá1, ninguém "desconhece isso, daqui
diferença é enorme. Mesmo assim, comtodo esse _a 20 ãnóS precisamos ter hidrovias já funcionanconjunto de outras obras, possivelmerite não sedo: ESses estudos estão sendo reaJizados ainda.
rão apenas 5 bilhões. V. Exr- dísse que para o
O PRÓÕ1ÃT não desceu a consideraçõ~s técnicas

e
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em relação à hklrovia Araguaia-Tocantins. Precisa
prosseguir esses estudos, até em reJação ao imposto sobre o meio ambien,te naquela Região,
porque é um rio espraiãdó, de grandes enchentes.
de cheias excessivas e secas prolongadas, não
'apenas em relação a viabilização econômfca da
hidrovia, como também em relação ao impacto
sobre o meio ambiente em Vasffssimas regiões.
O SR:REÍ.ATO~ (Mansueto de Lavor)- Pe~i
ta-me só um a_çie,ndo, Sr. Çiqvemador. Há uma
reclamação da_S_ema de que a FeiToVia Norte-Sul
ainda não ctunpriu a legislação, é preciso que
isto seja visto.

- O SR. HENRIQUE SAI'ITILLO _;:Estamos esru-

Oando com-afinco. A questão da ferrovia não é
propriamente em relação à sua própria construçãO, à_suéi pr6pria viabilidade como meio-de transporte. A ferrovia certamente vai afetar o meio ambiente na medida em que for indutora do desenvolvimento. Qualquer indução do desenvolvimento naquela região vai causar impacto no meio
ambiente e predsa ser estudada. Na formação
de wna fazenda há um impacto sobre o meio
ambiente, e sabemos com quanto impacto e quão
desordenadaro_er).te isso _se deu nos últimos -20
anos. Não é bem assim. O PRODIAT não exclui
a ferrovia, é!e não desc~ a Considerações sobre
ela. A grande coluna prevista· pela PRODIAT, no
futuro, seria a hidrovia Al;aguaia-T bcãntins, no futuro, mas_ o transporte é de caráter intennodal,
o previsto.
Cotnó di_ss~., o impacto tem que ser rápido.
Ninguém duvida de que essa aceleração histórica
nos obriga a um impacto mais rápido. Hoje é
mais rápido do que quando foi realil:ado o estudo
pelo PRODIAT. Esta é a verdade.. ___ _

Erit relação às rodovias, quando o Prodiat fez
os seus esrudos, Goiás era um, hoje é outro e
independente de fazer julgainentos políticos, especialmente em relação a rodovias {llimentadoras,
vicinais, pavimentadas.
__
_
Não coloco a ferrovia_com.p_exqudente d~ rodovia, Ao contrário, o que colocamos aí ~- ª- questão do impacto _que tem. que se àa.t à regi_ão,
a oportunidade é esta. _Se_a sltuaçãQ_,do País é
grave, e sei quão grave é a situação; pOr Ser GoVer·
nadar de um Estado próximo de Brasília, não
significa que_ tenha_ que ser protelado indefiniçlainerlté, porqUe, se for assim, nUnca- desenvolveremos_ a Região. do Ce_Qtrp-Oeste e da ;l?ordaAma~
zônica. Não vamosprotelaiPàrã o ano-205Ó,.Srs.
Senªdores, mas para o anO 3 rrii[rlum País_~omo
o nosso.
.,__
· _.
A meu ver este iny~stimentç _tem que _ser _estudado não_ como um investimento para redw[r
apenás os custos nos transportes,· é um investimentQ para dar um saho no desenvolvimento capitalista brasileiro, tem que se_r_ entendido assim,
Muito diferente de um_a ponte Rio~Niterói, por
exemplo. Provavelmente- mUito diferente .de uma
Itaipu, e certamente das Centrais Nucleares, que
estão-colaborando muito com__es~_s._altos índices
inflacionários, como bem sabe V. EX' e o noSso
partido.
-·
.
A questão da decisão política -náo é uma decisão política interferindo na questão tê_c_nica, a
questão da decisão política é saber se este é o
momento para deScentralizar o desenvolvimento
brasileiro, e se ·quer descentralizar o desenvolvimento brasileiro, é preciso félz.er algo numa re-
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gião que está despovoada e tem potencialidades.
Não é uma questão simplesmente de atender populações, _que do ponto de vista social estão de·
sassistidas, não é apenas isso; é uma região que
tem carências, é claro que tem, mas ê potencial-

mente muito_ forte para dar respostas aos estímulos públic.o_s ou privados quanto ao desenvolvi-

mento para o País, e não para a região apenas.
É wna decisão política esta.
Quando Juscelino Kubitschek decidiu construir

Brasília, não foi uma decisão técnica, Sua Excelência tomou uma decisão política para contruir
Brasília, e chamou os técnicos para que aqUilo
fosse viabilizado. Concordo, é passivei até que
estejamos sofrendo algumas conseqúêncías da
construção da própria cidade de Brasília ainda,
mas que foi importante para o primeiro salto foi,
foi fundamental, justificou o investimento para este País, porque é graças a isso que posso dizer
aqui, agora, que Goiás contribuiu com 10% da
produção agrícola nacional, que tem 21 milhões
de cabeça de gado, é o maior rebanho bovino
do País, é o 7'! produtor de minérios, tem muitas
rodovias, tem uma infra-estrutura razoável na parte sul, especialmente, quem conhece Goiás sabe
disso; faltando ainda alguma coisa na parte norte.
A questão_ é política a meu ver, aí é uma decisão
política de Governo. Como vamos dar um choque
nesta região para encetar um salto no capitalismo
brasileiro, no desenvolvimento nacional, ou n_ão?
Ou vamos deixar isso para depois? Ou vamos
deixar para aqui a 1O ou 20 anos? Aí é uma decisão política que colitpete ao Congrésso Nacional
também opinar. Sou democrata, ex-Setlãdor, e
com muita honra estou aqui no Senado como
Governador do meu Estado, e _o Congresso tem
quê participar. Dai a importância desta CPI. É
wna decisão política que não pode ser individual,
é uma decisão política que vai ser adotada pelo
Governo, como um todo. Saber se vai intervir
naquela região agora ou vai-se deixar para daqui
1O ou 20 anos ou para o ~ano 3 mil.
Tem que ser agora, estou defendendo esta posição. Não defendo o meu Estado, estou defendendo o PaíS. Dever ser agora, o momento é este,
apesar das dificuldades vividas pelo Pais, porque
ela poderá significar, inclusive, um grande fator
de superação das nossas dificuldades econ6mi·
cc-financeiras.
Oaro que tenho uma preocupação muito grande com o- social e dai não se poder construir
uma ferrovia, como- se fez nO passado, sem que
haja um programa, sem que se possa prever as
conseqüências da ferrovia como transporte a baixos custos.
A intervenção democrática do Estado, enquanto Governo, tem que ser por aí, não deixar que
as coisas_ corram espontaneamente segundo as
regras capitalistas e possa contornar esse problema e fazê-lo, como-obra importante, do ponto
de vista social também.
A questão, por exemplo, da Reforma Agrária,
é claro, indispensável. Não coloco s6 o problema
de transporte no Centro-Oeste, na malha ferroviária prevista quero dizer aqui, mais uma vez,
em defesa do Presidente da República, quando
Sua Excelência diz que é preciso estabec.er uma
malha ferroviária na região do centro~Oeste e da
Borda Amazônica, Sua Excelência não está querendo dizer que isso tem que ser construído tudo
agora, não e nem estou dizendo isso, estou_ dizen-
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do que se a opção for pela Norte-Sul que _seja
a Norte-Sul agora e, no futuro, vai ter-se que construir _a Leste-Oeste, sim.
É importante para o País. Daqui a ÜJ ou 15
anos talvez, mas, é importante continuar, como
vai ser importante a hidrovia Araguaia-Tocantins.
A questão do cronograma coloc:o como uma
pess_oa sensata: cronograma não é uma questão
rígida, se não se pode fazer em 3 anos que se
faça em 6, mas vamos fazer, é uma decisão política. Não s_ei que cronograma seria melhor, confesso que não sei, mas é necessário que se esten·
da um pouco.
A importação dos trilhos, _é claro, pode ser con- _tomada com o espichamento do_ cronograma, e
é importante para o País produzir mais_ trilho, ou
não é importante?_ Não é importante viabilizar a
produção de tn1hos aqui mesmo, no Brasil, estimulando a siderurgia para que ela produza esses
trilhos ou os dormentes? Vejo isso, racionalmente,
do ponto de vista integrado, não como uma obra
--que seja uma decisão pessoal do Presidente da
República que, de repente tem~se que construir
e inaugurar no seu mandato. NãQ é por aí que
estou vendo a obra, ela é importante, é impactual:
se não fot ã- Norte-Sul, se for a Leste-Oeste vai
dar impacto na região, para permitir este salto,
a meu ver.
As indústrias do Centro~Sul equivocam-se
quando pensam que uma obra como esta vai
Colocar em choque o seU parque industrial, por-que, na verdade, ele acabará sendo beneficiado
- Minas Gerais _e São Paulo -com a necessidade _de pr_oduzir mais trilhos, por eXemplo, esse
é um dos dados.
- Se não pensarmos assim- o capitalismo brasilei.r_o- mio vamos sair dessa_ situação a meu
ver que vem se espichando demasiadamente
após o primeíro -choque do preço do petróleo.
Então, vejo a questão da responsabilidade social do_ investimento, e defendi aqui na minha
exposição isso, _ele não pode ser felio espontaneamente a meu ver, tem que ser feito segundo
um programa, e o Prodiat é o grande subsídio
para este programa, os estudos realizados durante
5 anos, detalhando isso ai, o Prodiat não fez projeto específico, fez projetas preliminares, e nem
poderia fazer projetas específicos.
. Qiúmdo sei, por exemplo, que na região do
Va1e do Javaé e do Formoso há 300 mil hectares
de terras aproveitáveis, não estou louvando ape.PS estUdos do Prodiat mas;· em fatos concretos, em proJetas muito bons do ponto de vista
de produção e produtividade agrícolã na região,
empresarialmente assentados.

nas

A questão da irrigação rural já é bem conhecida
no Estado de Goiás, por aspersão, fica cerca de
1.500 dólares por hectare e é. economicamente
viável, essa é a grande questão. Não é saber se
há ou não dinheiro. Qaro que isso é importante,
onde vamos buscar o dinheiro? Sei que teremos
de resolver o problema do Pais, saber se vamos
contar com _a poupança externa ou não. Mas temos que colocar os pés no chão, o País vai precisar de um bocado de poupança externa para dar
um salto de desenvolvimento, e_ vai depender de
como se vai conduzir _a questã9 da moratória,
~m_que haja continuidade da·sangria deste País,
porque aí não nos vamos desenvolver mesmo,
porque a poupança interna está saindo para pagar
custo de dívida externa. Que vai .ser preciso, vai.
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O importante é saber se é ecoQomicmaente
Recebi meu Estado c;;oro 50 mil hectareS: de terras iJ;rigadas e vou _entregá-lo, se Deus
quiser, com 400 mil, porque estamos "forçando
a barra" num programa como este, com a partici·
pação também da iniciativa privada, porque é economicamente viável. Não me_ estou referindo só
_à irrigação por aspersão, estou-me referindo a
uma irrigação a custos menores ainda, que é a
irrigação por inundação dõ vã! e do Araguaia,_ que
ainda é a custos menores do que este, e um
dos rrienores custos segundo _estudos do Prodiat,
menores custos mundiais,_ sem falar no Brasil,
do que no Nordeste é 1O vezes menos.
Então, quanto à viabilidade econômica. não há
dúvida, a questão é política sim. É decidir se vai
fazer-se Isso agora ou não. A Nação tem condições de fazer isto agora? É úb1 para· a Nação
f~er isto agora? É uma decisão política, não uma
decisão técnica; é uma decisão nossa, política
e peço o apoio do meu Partido para isto.
.Estou._absolutamente conVen_cido .de que isto
ê importantíssimo para o Brasil! Peço o apoio
do meu Partido, Partido ao qual pertenço que
ajudei a fundar e também, felizmente, modestamente, a fazê-lo crescer, peço- o aPOio do meu
Partido que é o partidO majoritário no COngresso
Nacional.
viável~ testar.

Independente dos problemas regionais, a obra
não vai causar nenhum problema para o CentroSul, ao contrário, significará unl. pique a mais no
próprio desenvolvimento industrial do Centro-Sul,
cõmo significou a indústria automobilfstica em
certa fase da História brasileira.
--É esta a colocaçã-o ~:~ue faço-; não estou defedendo a Ferrovia simplesmente porque sou _GoVernador do Estado de Goiás. Sempre defendi
_nos m~us discursos a necessidade do transporte
intermodal aqui no Senado; a necessidade urgente do transporte intermodal a baixos custos, aproveitando a ferrovia e a hidrovia. Conheço bem
os estudos do Prodiat, já o dissequei várias vezes,
em discursos meus, no Senado, como Senador,
e sei a importância deste estudo para o Brasil,
não s6 para a região do Araguaia-Tocantins, mas
para o Brasil, para a e_conoinia brasileira.
1emoS CÕndiçoes de aumentar rapidamente a
produção agrícola do Brasil, a única área com
condições para isso é ·o- CentroMOeste, não há
outr~_ que aumente rapidamente a produção agrfcola, significativa e rapidamente. Esta a primeira
_saida gue temos para a economia nacional, para
desenvolver Oinferior biaSileiro.
· É claro que todo programa que preveja a industrialização, que preveja a aplicação de alguns recursos da infra-estrutura social para melhorar as
condições de vida da_ populção - e coloco aí
a questão ela colon~ção d~ Rerorrria Agrária,
que é fundamental - tem que ter a ação do
Estado. Estou no suposto, inclusive, que o programa de Reforma Agrária do Governo Federal vai
_ser aplicado; vou lutar por isso como peemedebista e como Governador de Goiás, que seja aplicado e _especialmente no Centro-Oeste_ e nO Nor·
te, para que não haja distorçõeS ins_uportáveis no
processo de desenvolvimento econômicp futuro.
Perdoem-me a exaltação, rv.as _é porque minha
formação é parlamentar e não de executivo.
Agradeço a V. ~ imensamente a oportuni·
dade que me deram.
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O SR. AFFONSO
Sr. Presidente.
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--Pela_ ordem,

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Tem

V. Ex' a -palvãra pela ordem.
O SR. AFFONSO CAMARGO ~Sr. Presidente,

tenho um documento a encaminhar à Mesa, e
faço questão de encaminbá-lo na presença do
Governador Henrique Sãntillo, pela seriedade
com que S. EX" desenvolveu toda a sua participação nesta CPI. Quando S. 'EX'Iala que a decisão
é política, digo que é política e financeira, porque
há o problema dos recursos.
Gostaria, inclusive, Govefnador HenriqUe SantiDo, que V. Ex' ficasse ante_nJ;g. porque não sabemos o que o Governo y~ decidir em tetr'fl.OS da
Ferrovia Norte-Sul daqui a algum tempo, mas
não deixe que essa Ferrovia seja eventualmente
iniciada sem que Os rec;vtSos ~stejam totalmen~e
alocados para começar e terminar, para que V.
EX' não tenha, no seu Estado, ~a repetição da
Ferrovia do Aço. V. EX' sabe que isso é muito
importante.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- V. Ex' permite

um aparte?

Esqueci, até pela exaltação, de dJ~r uma outra
coisa: é que e~ Ferrovia, ainda que iniciada nos
dois extremos, mesmo que inacabada, será multo
importante para o País, e bem sabe distç> V. Ex'
O SR. AFFONSO CAMARGO- Não tenho dú-

vidas. Até a proposta do Geipot é exatclToente esta.

O SR. HENRIQUE SANTILLO ~ A decisão

mais correta é esta, começar nos dois extrem-os.
O SR. AFFONSO <:AMARGO- O trecho mais

conveniente é até Gurupi, o trecho mais rentável,

no momento.
Mas, Sr. Presidente, vou encaminhar uma consulta que fiz ao Fundo Nacional do Desenvol-

vimento e tem uma resposta do Secretário ExecUtivo, que diz: "atê agora não foi apresentada a
esta Secretaria Executiva nenhum projeto referente à construção da Ferrovia Norte-8u1".

Veja, V. Ex', Goverriãâor Henrique Santillo, foi
dito durante os ú1timos tempos aí, que já haviam,
12 bilhões de cruzados elo FND gue iriam finan·
dar o início da Ferrovia.

Somos contra o atropêlo com que se fazem
as coisas no Brasil e V. Ex" também, já deixou
bem claro que é contra isso. É problema de viabilidade, de se saber se há dinheiro para poder ex.ecut.ar, e em que tempo poderá ser executado.
O SR. HENRIQUE SANTILLO ~ É 1,1J11a ques-

tão de prioridade.
O SR. AFFONSO CAMARGO ...c.- Então, vou
encaminhá~Io

à Mesa, porque acho- este doeu~
mento muito importante que, até agora, não há
nenhum pedido apresentado .ao FND, com relação à FerrOVia Norte-Sul.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)--:- V. Ex'
não fez nenhuma questão de ordem, mas aceito
o encaminhamento.
O SR. AFFONSO CAMARGO -

Pedi a palavra

pela ordem, e não para questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jo~o Mene<es)- Sr. Go-

vernador, V. Ex' com seu grande espírito público,
cancelou hoJe os seus compromissos, no seu
grande Estado de Goiás, e veh aqui nos brindar

Sexta-feira 11

1919

c:om sua presença e seu entusiasmo nesta ComisConcedo, em primeiro lugar, a palavra ao Relasão. Sobretudo, quero que a Comissão fique alerta
tor, Senador Mansueto de Lavor:
pan:fo convite que, reputo, válido e V. Ex' quando
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) ....,. Pertiver oportunidade e quando "o fogaréu" da Cons:gunto ao Dr. Lúcio Vasconcelos Lana de Souza
tituinte o permitir, que elementos da nossa Comiscomo- V. S• ~lica o fató de _que; o.. Jomalista
são possam visitar Q nosso riquíssimo Gurupi,
Jànio de Freitas tenha publicado no Jornal FoDta
para que se tenha, realmente, uma idéia do que
de S. Paulo, dias antes da aberWra dos enVelopeseste .~is pOsSa ser, daqui a algun tempo.
da concorrência,. o r~suhado, na íntegra, da mes~
~uspendo a reunião por 5 minutos e convido
ma. v. s~ tem alguma explicação para este fato?
os- ilustres Senadores Mauro Borges, Alexandre
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- !;r. -~e- .
Costa e Ruy Bacelar para acompanhar o Gover!atar, peço a V. Ex" faça as pérguhfas- uma a uma.
nador atê a porta de nossa Comissão. (Pausa.)
Peço aos Srs. que tomem os seus lugares para
O SR. R_ELATOR (Mansueto de Lavor)- Pois
darmos prosseguimento à nossa reunião.
não.
Tínhamos convocado, para comparecer à nosO SR. PRESIDENTE (João _Menezes) ~ q:,n5<1 [e_uni_ão c:!E: hç.je os Presidentes e Dir~tores da
cedo a palavra a V. S• Sr. Lúcio Vasconcelos.
Comp'anhia Andrade Gutierrez, MenQes Júnior e
'(ratec. Escolhemos duas empresas das mais
O SR. LÚOO VASCONCELOS - Agradeço a .
bem classificaaas na esColha e uma que ficou
V. ~ porqÚe, não sendo Parlcvnentar, tería c;fificul_lá em baixo durante a liCitação.
dade ~ reru>onder· a várias perguntas feíías de
Houve, aqui, um pequeno equívoco, porque viauma s6 vez.
jei na quarta-felra pela manhã, ao meu Estado,
Sr. Relator, quanto a esta primeira pergUnta,
e tive _de vir assinar, rapidamente, uns documentos, e _êorilpareCeram, aqU:i, o Sr. Lúcio Vasconquero dizer a V._ E;x' que numa concorrência o
que acontece sempre, quando se entregam os
celos Lana de Souza, Diretor~Vice-Presidente: da
Tratec, Sr. EngenheiroJos_é Flávio Lessa Brandão
documentoS, no cas"o da concotrê"ncia c;l_a Ferrovia
foi a proposta técliica e a -cofnercial, a partir dae o Décio Rezende de Souza, da Divisão de Engequele moniento o sigilo que se mantém, poderá
nharia e Construtora Mendes Júnior.
Ser identificad_o por qualquer pessoa, por qualquer
Vamos, hoje, tomar o depoimento do Sr. Lúcio
vendedor"-de ln_áquina, pOr qualquer engeiilheiro
Vasconcelos Lana de Souza, que é Diretor-VicePresidente a T ratec. Quanto aos outros doÍ$ que
que estará suJeito a ser mandado embora da emaqui compareceram, agradeço à presença, mas - presa, porque está sem obra~ O que ocorreu nessa
denúncia_ feita por uma pessoa de São Paulo faremos nova convocação para que compareçam
deixo de dizer o nome -_porque essa pessoa
OS Presidentes e__os Diretores da Companhia Mendes Júnior e Andrade Gutierrez. Faremos os deprovocou um perda muito maior do que a fmanpoimentos na próxima terça-feira, junto com o
celra, em n_ão termos a Obra para executar. Foi
a perda como meu filho, de 11 anos, Chegando
Jomalísta Jânio de Freitas e o Governador do
'perto de mim -:- eu que sou do interiOr, criado
Estado do Maranhão.
Convido, então, a tomar assento à Mesa o Sr.
sob um regime rfgido de famllia - e pergunLúcio Vasconcelos Lana de SouZa, Diretor, VicetaNn~ se e11 estaria _<mvoMdo em Jrãude El~ não
Pi'esidente da Tratac SA (Pilusa.)
faJou em fraude, mas falou sobre- o assunto da
Vou levar aq conhecimento de V. s~ os termo$
FerrOvfa, se eu havia cometido algum cfi01e_._ En~
tão, a perda inaiOr que vejo foi a -perda'morãl,
em que foi constituída a Comissão de Inquénlo:
e esta tein que ser ·restaurãdaf "Corflõ -drsse no_
"Nos termos do art. 170, alínea "a", do
depoimento que prestei _ao CQronel Sta,n1ey, eril
Regimento Interno, é consijtuída, no Senado
que estes depoimentos na CPI têm que ser envia·
Federal, uma Comissão de Inquérito, comdos para a casa de cada_uma cla_s pessoas envolposta de 9 (nove) membros, para o fim de,
vidas, das pessoas que tentam gerar E~mpregos
no prazo de 60 (sessenta) dias apurar as irreneste País, das pessoas que correm risco com
gularidades divulgadas no Jornal "Folha de
o s,eu capital, das pessoas que vivem 24 hora.s
S. Paulo", na concorrência par implantação
tentando criar, gerar empregos, movimentar essa
da Ferrovia Norte~Sul e analisar todos QS asmâquina; 24 horas tentando carregar esse carro
pectos da viabilidade sócio-econôm_ica dade boi suportando-o e ainda puxando essa m_áqui·
quela Ferrovia."
na; desfavelando os grandes centros, como o ex·
Nestas condições, diante do exposto. v. s' de
Ministiõ Affonso Camargo 5aP_e disso.
-acordo-Com l:fhõsSa orientação, terá 40 minutos
pâfa fãie-r sua -exposição sobre estes assuntos
No dia 5_, entregamoS as--propostas téchlca e
e poderá ser interrompido com aparte, se V. 5'
comercial que foram abertas visada por todos
permitir; -séhãi:>, ao final recebê-les-á. V. 5' é quem
os concorrent~s. ~partir daquele momento_ deidecide se quer fazer simplesmente a exposição
xou de existir o sigHo da concorrência. Fica-se
ou ser aparteado durante a mesma
conftante de que. assinado o envelope, Inclusive
em cima do próprio lacre, tudo acabou. A pe:ssoa
sai de lá, um vendedor de máquina, um subem·
O SR. LÚOO VASCONCELOS - Em vez de
--fazer exposição, que os Srs. Membros desta CPI
Preiteiro, um eng-enheiro de- obra, depois que ~
dirijam a mim as perguntas que julguem necesM
pessoa retoma à empresa isso é verificado. A partir
Sárias.
-çlaí acabou. Quer dizer, na empres_a todo mundo
sãbe que lote que o fulanO levou; o _?':li~lto__ às
vezes tem interesse para não perder o emprego,
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- O Depara vender máquinas, Para Sãóer quem ganhou
-poente, diante do que ouviu aqui, nos termos em
e quem perdeu. É isso que ocorre em_ qualquer
que se instituiu esta Comissão, declara que pre·
concorrência, não é s6 na Ferrovia No.rte-SI:l]._ No
fere responder às perguntas a ele dirigidas sobre
DNER, depois que se entrega a proposta comer~
o<>bjeto fundamental da CP!.
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cial tem vendedor de máquina que faz prévia,

a regu1arização pronta com o sublastro talvez. O

e acredito que o jornalista tenha feito a sua.

..~

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - P.r.
Lúcio Vasconcelos a explicação então que V. S•

dá para a divulgação teria sido uma prévia? Ele
teria consultado cada wna das empreiteiras concorrentes?
O SR. LÚCIO VASCONCELOS - Cada uma
não, algumas. Um engenheiro de obra, Úm vende-

dor de máquinas, um suberrlpreiteiro que está
louco atrás de serviço que, normalmente, faz as
obras complementares.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Quer
dizer, não houve um ac~t_o prévio enb:e a_s companhias?
O SR. LÚCIO VASCONCE!.OS- .Não. Sr.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - A
sua companhia não participou de qualquer acerto
com os demais concorrentes visando este ajuste
prévio antes da concorrência?
O SR. LÚCIO VASCONCELOS- Não, Sr.

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) --

V. S• é Dir_etor Vice-Presidente

d~

Tratec S/A?

O SR. LÚOO VASCONCELOS- Sou.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - A
empresa tem tradição no ramo da construção
ferroviária?
O SR. LÚOO VASCONCELOS - Ela é uma
empresa mãe de um grupo, com 42 anos de
existência, comtruindo trechos na linha da ferrovia Vitória/Minas e vários outro_s trechos da Companhia Vale do Rio Doce, e tem ela muita experiência, não só de ferrovia mas em obras de construção pesada.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -

Em

termos gerais, considerando as condições do trecho da Ferrovia Norte-8ul, em geral, com base
na experiência de sua empresa, por quanto sai
1km de construção de ferrovia pronto, exceto o
material rodante? Por média?
O SR. LÚOO VASCONCELOS- Acredito, na

infra-estrutura, porque participamos pouco de superestrutura ou quase nada, porque a superestrutura depende de um equipamento importado
muito caro, e esse investimento, se a empresa
resolver fazer um investimento desses, vai criar
um problema sério, porque vai precisar ter obras
constantemente. É o caso de uma pavimentadora
de concreto que temos, que fico sonhando com
ela dia e noite, porque preciso coloc:á-la para trabalhar e não consigo ter pavimento de concreto
no País a não ser na região de São Paulo, onde,
inclusive, ela está trabalhando de subempreiteira,
por sinaL
Mas, na parte de infra-estrutura, isso deve girar,
s6 na parte de infra-estrutura, numa região de
· pouco movimento de terraplenagem, acredito Senador, que deverá chegar em tomo de 700_ mil
dólares o quilômetro.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Esta

infra-estrutura o que significa? são os trilhos já
montados, prontos para rodar?
O SR. LÚOO VASCONCELOS- Não.lnfra-estrutura significa fazer toda a parte de drenagem
da ferrovia, a parte de terraplanagem, deixando

tÇ>mo" q-ue- digo depende muito da distância
de transporte. Hoje este é muito caro por causa
do combustível. Então acredito que "em tomo"
disso até na posição para o Sr. que é leigo acredito que seja por não ser engenheiro. É a
parte ·que fica em nível de se colocar a brita e
-os dormentes
dos trilhos.
----- ------

0 SR. RELA.TOR (Mc,.nsueto de Lavor) -Mas
pergunto: e colocando-se: os dormentes e os trilhos em média a quanto sai o quilômetro?
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como se explica que as empreteiras tenham admitido, numa das cláusulas, que o pagamento não
seria todo em dinheiro, mas 20% em açÇ)es de
empresas ferroviárias, seja a VALE C, seja qualquer
outra empresa ferroviária naciona1? Como empresário, o que o Sr. ·acha desse tipo de imposição
de pagamento em ações?
O SR. LÚCIO VASéONCELOS- O erilpresãrio

hoje, principalmente neste setor que trabalhamos,
na área de construção pesada, na área de transmissão de energia, o que acontece é que a díficuldade está tanta, que para compormos wn preço
O SR. LÚOO VASCONCELOS- Não posso
dar esta informação pela pouca experiência e vi- - o ex-Ministro Affonso Camargo sabe- disso depreciamos 100% do equipamento quando se
vência neste tipo de trabalho.
vai dar o preço, em função daS horãs trabalhadas
o-sR. RElATOR (Mansueto de_ Lavor)- Mas
naquela obra. Isto significa que quando se colo~a
a sua emp_resa vai fazer num trecho - caso no custo a depreciação se pretende-amanhã renovença a-nova concOrrência - , vai fazê-lo comvara frota. O empresáriO, neste tipo de construção
pleto?
ou qualquer outro tipo,. que não depreciar o equipamento morre, porque a vida útil do equipaO SR. LÚOO VASCONCEL.OS. ~-Não; porque
mento acaba e ele não vai ter d_inh~_iro para coma concorrência está sendo feita em duas etapas.
Primeiro está sendo feita a infra-estrutura e_depois _ prar.
Antigamente, na época das vacas gordas, dea superestrutura, que é a parte da brita com o
preciávamos 100%, peQ:áVaffios a hora do equipactormente e com os trilhos. Nós, inclusive, nos
mento e depreciávamos em 100% das horas tia·
consorciamos com outra empresa para tentar nos
balhadas naquela obra. Hoje, pegamos, até em
pré--qualificar, inclusive quero afirmar aqui que
a pré-qualificaÇão foi muito rígida em termos de concorrência. a depreciação média da einpresa,
em vez de depreciarmos, por exemplo, vamos
nota, pela condição - V. EJ<oS devem ter visto
dizer que o meu investimento na obra seja de
- de empresas com capital muito maior do que
100. milhões de dólares, numa obra do tipo da
o nosso ficaram abaixo da nossa. Digo da nossa,
hidréle'trica, como as que participamos, vamos
porque avalizo a empresa, sou um diretor execulá e coloco só 50, isso significa que estou pretentivo mas a ava1izo e represento. V. ~ podem
dendo __ manter_ Q _!l}~u ~quipamento o máximo
ver que a Constran, por exemplo, empresa muito
possível e s6 renovar 50% do mesmo destinado
maior do que a nossa, menor do que o grupo,
para obra.
·
porque o nosso é grande, mas em termos de
A dificuldade de sobrevivência está @flta que
construtora ela é menor do que a Constran, e
no ano passado tínhamos 28 frentes de obras
esta está abaixo exatamente por não ter expee hoje estamos reduzidos a 11. Há cerca de 20
riência ferroviária.
dias demiti 14 engenheiros ~apazes, que já trabaO SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Goslhavam há 4 ou 5 anos conosco e hoje estamos
taria de saber de V. s~ se a empresa 1RATEC tentando sobreviver, neste País, a realidade é esta,
foi uma das que já, mesmo antes do resultado
simplesmente sobreviver. E e.ss_es 20% de ações
da concorrência, estava com equipes na região
está incluído nesta depreciação que se deixa de
da con.$Ução da Ferrovia Norte-Sul.
.considerar.
Não sei se fui bem explícito.
O SR. LÚCIO VASCONCELOS- Desculpemme por tremer, é que não estou acostumado a
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - A
fa1ar em público.
minha pergunta é exatamente neste sent;i_do: Como, se o preço é justo, digamos ássim...
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - Estamos aqui num trabalho de mútua colab_oraçao.
O SR. LÚdO Vi\SCONCELOS- A TRATEC

fez visitas ao trecho na época em que o compramos e corremos o trecho que tivesse menor investimento e que fosse pr6ximo de obras rodoviárias
qtie temos em Goiás, já que temos várias obras
no Estado, como V. Ex!' sabe, inclusive de Minasui---Campinasul-f'ormoso, que é essa obra que
o Sr. Governador acabou de falar, da produtividade de grãos, perto de Gurupi. Por isso batalhei
para ficar nesse trecho, que tinha um volume de
rocha mais compativel para nós com a possibilidade de não investir tanto e com uma série de
condições melhores. Conhecemos bem Golás
por trabalhar lá há bastante tempo.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Dr.

Lúcio, os preços contratados. refiro-me ao primeiro contrato, devem ter sido justos, tanto do ponto
de_ vista das empresas como do ponto de vista
da VALEC, a empresa -Pública contratante, pelo
menos isso é o que se espera, porém neste caso,

O SR. LÚOO VASCONCELOS- O preço, hoje, talvez precisasse ser realinhado.
OSR. RELATOR (Mansueto de Lavor)__;_ Então,

a minha pergunta é: Como admitir-se que ações
não rentá'lleis reinunerem um capital de tanto porte, numa dificuldade de hoje reconhecemos,
concordamos, com o Sr. sobre as dificuldades
inclusive-de empresas qUe têm úm grande contingente de _operários, de mãcrde-obra, qualificada
ou não, mas sempre é um grande contingente,
sáQ_milhares de trªbalh~dores? Mas há uma pergunta que não fica bem dara, porque esses 20%
- ~ aqui parece-me qUe essas ações não são
da Petrobrás nem da Vale do Rio Doce, não têm
uma liquidez assim tão rápida, aÇões ·da Rede
F~oviária, açóes-_da VALf:C, que ainda nem sequer é uma sociedade anônima, portanto é uma
aç_ão futura_~inda, é um compromisso de ações
e talvez não fosse um retomo ideal para empresas
que trábalham apertado.
O Sr. coqcorda com isso?

e
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O SR. LÚCIO VASCONCELOS ~.Não! Digo

Por sua vez o Relatório do Coronel Stanley O SR. LÚQO VASCONCELOS - ArJ mesmo
que V. S• citou-_ nas suas conclusQes, o Relatório tempo e assinando inclusive em dn1a do lacre.
- quando se compõe um preço, coloca-se a inclusive autenticado, diz tentandO explicar a pu~
O SR. REWOI.TOR (Mansueto de Lavor)- ~u
blicação d.o resultado da o;>ncorrência antes da
mão-de-obra. o equipamento com sua depreciaperguntando para responder melhor. Se todos
ção, materiais e o BOJ e é onde entra o cw;to abertura dos envelopes, coloca oomo primeiro entregam ao mesmo tempo, não há porque, definanceiro, o custo adrnioistratiVQ e o lucro. Então, lteni o conhecimento das empresas pré-qualifi- pois, uma das partes guardar segredo, quer dizer,
cadas, a divulgação da pontuação obtida na préquando considerei, por exemplo, no trecho que
qualificação, a fiXação do preço básico, o critério não há problema nenhum; Quer dizer, a abertura
dei menos 10%, que ia diluif um pol!co da min_ha
que cada empresa somente poderia ficar com dos envelopes é um gesto teatral apenas?
administração fixa, no meu trec"'to de Minasuium único lote, a fixação prévia da ordem de receCatnpinasul. Isso significa que o supervisor que
O SR. LÚOO VASCONCELOS- Pode ser um
ia ser o supervisor de Minasui-Campina- bimento e abert\.U'a das propostas por lote.
gesto teatral no caso de uma -pessoã -igual
E conclui o seguinte: essa orientação propriciou
sul--Formoso é o mesmo que seria o supervisor
fez a este Jornalista, quer dizer, pintar uma coisa,
que as empresas, considerando os fatores de naR
daquele trecho da ferrovia. Fntão iríamos gastar
assinar no dia 8 uma situação, quando tinha_ sehJ!'eza técnka, logística e empresarial pertinentes
menos um supervisor e um engenheiro e esSes
gunda, terça e quarta para montar o quadro. Se
e em particular a cada um decidissem pela partici·
20% de ações ficam embutidos dentro de um
ele chegar em um vendedor de máquinas Cater~
ndmero; deixariamos de ganhar um pouco para - pação dos lotes mais adequados às suas conve~
pilar, meia, uma ou duas horas depois, ele sabe
niências empresariais, e a sua qualificação na prépoder manter a bideta rodando, pelo menos com
qualificação.
- -- --dizer quem são os ganhadores daqueles lotes,
a velocidade baixa, mas temos que pedalar senão
se fulano está em segundo, eles às vezes, inclu-- V. g, concorda com essa apreciação do Rela~
cai, não temos condições de fechar a empresa.
sive, nos informam. Após a entrega da proposta
tório?
Não posso chegar lá, passar a chave na emPre~
come_rcfal visada em cima do lacre, acaba o sigilo
e dizer que daqui a dez dias todos voltem para
O SR. LÚCIO VASCONCELOS - Quero prida con~orrência, "pt saudição". Agora, quem
receber o Fundo de Garantia. Não temos mais
meiro voltar à Folha de S. PauJo para dizer que
quis aparecer- no jornal apareceu, inclusive em
condições de f~er isto pelo tamanho-da empresa.
da rr.esma forma que acho que a publicação do
programas de televisão.
Não sei se deu para explicar e, inclusive, quero
dia 8, ria Folha de 8 .. Paulo dizendo quem ia
Quero que tenha respeito com este empresário,
acrescentar que têm situações, que para viabili~
ganhar e denunciando um acerto prévio das emporque é a grande galinha dos ovos de ouro deste
zarrnos o oreço, em vez de pegarmos a depr~R
presas, O que nâo actedito, não concordo com
País, é o único que paga a esse povo toào, paga
cíação e lançarmos em cima dela o BDl, SOmaR
o que o Dtretor da Valec está falando, porque imposto, que toca e_ste Brasil pa:ra a frente, indu·
mos a depreciação ao preço, quer dizer, a deprt!-eu disse que não houve acerto.
sive as letrinhas de jornal, aquilo tudo é com em·
ciação passa a ser preço: preço mais depreciação
Quanto -ao ãSpecto da pontuação, o que esta presários pagando atrás, faz as suas propagandas
é o preço final da obra.'
nos incUcou foi que tinhamos uma capacidade
de jornal, tudo direitinho.
O Sr. entendeu Senador?
boa de ter um trecho de volume de dinheiro e
O SR. REL'ITOR (Mansueto de Lavor) - EnO SR. REL'ITOR (Mansueto de Lavor) - O
de serviço maior, então que poderiamos brigar
tendi, só acho que este é um maJ negócio, realSr. Presidente, adverte~me sobre o término do
por um trecho que estivesse dentro do entorno
mente. V. Ew' não concorda que é um mal negómeu tempo, por isso fâço a última pergunta: o
da minha pOntuação.
cio?
Sr. hão acha que a divulgação da pré-qualificação
O SR. RELATOR (M~lSuetO de Lavor)- Mas
O SR. LÚCIO VASCONCELOS ~ É. Em vez
facUitoll a que houvesse e_ssa <nVulgação antes
brigar perante a Valec ou entre si?
de ter um lucro de 12%, temos 3% ~Jicamos
da abertura dos envelOpes?
·
~ -'--'com o valor residual de equipamento como lucro,
O SR. WC10VASCONCELOS- Não, quando
0 SR LÓOO VASCONCELOS - A pré-qualiamanhã se não tivermos jeito. de vendê-lo como
f~am_os em bri_ga é enfrentar a briga da concorficação é feita em toda concorrência. A Valec diequipamento, vendemos como sucata pesada·na
:ência sE. riam ente..
vulgou a pontuação de cada empresa.
balança.
A pontUação simplesmente Indicou que não
Mas não estou entendendo a pergunta de V.
O SR. RELATOR (Mansueto de Javor)- Agraprecf!:.aríamos batalhar num trecho pequenininho,
Ex<
deço.
_____ _
que podeóamos ir perto das 01 rtras, poderíamos
A pergunta final é sobre a d~laraçãO do Dirétor "'"estar num trecho com volume maior,porque esta~
O SR. ALEXANDRE COSTA -Isso não conbide Engenharia da VALEC, Sr. Francisco Cunha,
buiu para que houvesse, segundo o Sr. naquela
mos com a pontuação máior que ConStran:
conClusão do jornalista que publicou exãtaÍ'Íl.ente
no jornal Folha de S. Paulo, do dia 13 de maio,
O SR. REL'ITOR (Mansueto de Lavor) -Mas
a mesma edição que divulgou aquele resultado
o resultado antes que a concorrência fosse divulDr., será que isso daria um resultado tão matemá~
que gerou toda esta polémica nadonal, inclusive
gada?
tico que pudesse ser divulgado com tanta preci~
esta CPI, _que visa uma colaboração. V. Ex" está
O SR. LÚQO VASCONCELOS -Senador, diSão ~biTf a antecedência de 5 dias?
_
prestando aqui, também, uma colaboração ao
-Q-cr-0 SeQ'Uinte: tenho uma famíliã:, Já disse aqui
nosso trabalho. Mas o Engenheiro f:'rancisCó CuÓSR.~LÚCIO VASCONCELOS,--Senador, torque confirmo aquilo que faço, o que os outros
no a reafirmar qLie- esta posição
·prévia, ·o Sr.
nha, segundo declarações n_ão negad~ •. publica·
fazem são eles que terão que vir aqu~ neste rl1icrodas no jornal Folha de S. Paulo, admitiu que
é leigo, na concorrência de 364, que o ex-Minfstro fone preto, falar.
o resultado da concorrência- estõü lendo o texto
Ooraldino Severo, inclusive fez S. Ew' uma série
O SR. RELA.TOR (Mansueto de Lavor)-Quero
-para obras em 181otes da Ferrôviã Norte~Sul,
de declarações à iniprehsa, depois da conCoragradecer e dizer que o_depoente está prestando
entre Brasília-Açaflãndia, no Maranhão, foi deter~
rência, depois de ter entregue a papelada, foi feito
wn serviço à causa pública e o nosso traba:Jho,
minado pelo cartel das empresas de construção - préviã na Concorrência de 364; como eram vários
também, visa exatamente contribuir com este serR
civil, que estão encontrando dificuldades com a
lo~s. foi feita a concorrência e tentavam montar
viço. foi levantada essa dúVida nacional porque
ameaça de recessão no setor.
o quadro que foi, montado, pol-que depois que
estava envolvido dinheiro público e.e.stamos cum·
s. s~ dá claramente a entender que aS-erliresas, se entrega a proposta comercial o sigilo acaba.
prindo, aqui, uma espécie de papel, em uma situa·
em conjunto, determinaram o resultado prévio
Entramos ontem, em Fumas, numa concorção que tal~z não é a mals agradáveL Mas faze·
da concorrência, é assim que admito o trecho.
rência de linha de transmissão de 500 kW, e hoje,
mos isso num melhor clima- o melhor possível
se me perguntassem o preço, por quanto entrei
--: para a contribuição da causa pública e é por
O SR. LÚOO VASCONCELOS -Isto é da Fo~Jalaria,_ p__~que não eJC!ste mais a condição de
alguém mudar uma· folha porque as folhas são - isso que, enquanto Relator desta_Comissãq, agra~
lha de S. Paulo?
deço os esclarecimentos que v. s• nos trouxer
numerada!:, há uma série de condições em conO SR. RElATOR (Mansueto de Lavor) -É,
aqui.
corrênç:ias.
do dia 13, declaração do Dire~tor de Engenharia
o seguinte- talvez V, EX' não tenha entendido

o

a-

·ae

da Valec, que atribui ao cartel das empresas conR
correntes, justificando que estão encontrc;mdo difi~
culdades no setor e fizeram esses· ajustes; é o
texto que está aqui.

O SR RELATOR (Mansueto de Lavor)-Então

a sua éxplicação é_que todos entregam os envelopeS lacrados com o valor da concorrência ao mes·
tno tempo?

O SR PRESIDENTE (João Menezes) -

De

acordo com o que foi combinado, S. 8' não quis
fazer uma exposição inicial e preferiu que se fizes~
sem as perguntas. O Relator já f~ SU!iS perguntas
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e se algum dos Srs. membros da LOmissao quLSer

fazer alguma pergunta é o momento. Peço só
que estas sejam indsivas e as respostas conclu-

sivas.

Algum dos Srs. Senadores dElseja fazer_~ooc;la
palavra para formular alguma pergunta? (Pausa.)

O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -

Tem

a palavra o nobre Sena_do_r_Alexandre Costa.
O SR ALEXANDRE COSTA -'- Pr. Lúcio Vas-

concelos, comigo o_Sr. pode falar mais claro, porque não sou leigo no assunto; sOu seu colega.
Quero perguntar inicialmente_ o seguinte: o Sr.

tem conhecimento de algum entendimento prévio ou de algum conluio entre empresas quando

todas elas entram no menor preço?
O SR. LÚCIO VASCONCELOS -
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Náol Não

O SR. ~!DEN'J:'E (João Meneze,s} """':"'Peço
a V. ~ Senador Alexandre Costa que complete
a pergunta para que o Dr. Lúcio responda.

O SR. LÚCIO VASCONCELOS- De jeito nelhum.

O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente,

.eu queria saber. v. s• não pode se eximir dizendo
que não tenho hadã coni a concOrrência. Todos
ri6s aqui temos tudo com todo mundo.

f/.:EXT-preclsa ter"j)iiCiência... -

-

--

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Tenho
paciência, mas quero conduzir os nossos trabalhos de maneira que cheguemos ao frrn.
O SR. AlExANDRE COSTA- O Sr. Relator

usou meia hora e
por V. Ex'

Era isso que

O SR. LÚOO VASCONCELOS- Eu não entraria nesse_ nível de preço; mandaria todO mundo
embora da empresa e ficaria com as chaves na

ffião.

eu, mal começo sou advertido

O SR. PRESIDEF'f!E (Joáo Menezes) - Estamos todos dentro do prazo do Dr. Lúcio que não
usou os 40 minutos. Estou somente_ pedindo a
V. Ex.t para fazer perguntas. V. EX pode fazer até
mais dez, se quiser, não vou _interromper, só quero
que as perguntas sejam feitas.
O

O SR. ALEXANDRE COSTA -

sR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente,

é que talvez eU rião sej~ -tão irlt,~ligente, preciso
houve nenhum acordo prévio, porque se tivesse
rãCiocinar para fazer minhas perguntas,
havido iriamos entrar com maiS dez e não co)ll
· ~--__Então há muita diferença entre 1.4 e 2.4. Permenos.
gllfifõ a V. 5' o seguinte: numa concorrência públiGostaria de completar dizendo que fui a uma

O SR. ALEXANDRE COSTA- Pois bem, V.

é proprietário de
wna grande construtora, entendi perfeitamente
a pergunta do Relator para V. S• e 2uesposta,
é que uma grande construtora como a de V. S•
às vezes entra numa concorrência, mesmo_ sem
perceb~r nenhum lucro, para que a bicideta não
pare; porque o prejuízo é muito maior .d-o__ que
não obter lucro.

S• dedara que se não faz -

O SR. LÚOO VASCONCELOS- Vai.-se peda-

lando devagarzinho de tal maneira que ela caia,
porque parada s6 equilibrista, e isto n6s rião somos.

ca que se vence por2.4, e o Presidente do GEIPOT
paJestra do Dr. Eliezer Batista, em São Paulo,
disse que pode fazê-ia por 1.4, o que se_ admite
quando estava sendo lançado Carajás - só para
O SR. ALEXANDRE COSTA- Pois bein, eram
primeiro é que tenha havl9o uma superestimação
completar porque ninguém falou isso aqui nem
do preço básico. Volto ao meu raciocínio. Será justainente os pontos que eu queria assentar, poro Governador- e o Dr. Eliezer Batista foi muito
que houve uma superestimação do preço básico? que me causou espécie essa diferença enorme
enfático neste ponto, e ele estava investido na
Quem disse isto aqu~_ nesta Comissão Parlamen- 1 de preço, muito embora depois tenha S. g; declamina de Carajás, contra uma situação, ~quando
tar
de Inquérito, cuja cópia está em poder do rado que aqueles foram estu_dos preliminares, em
tinha o quadrilátero ferrífero de Minas Gerais monRelator, foi o Coronel Stanley Baptista. V. EX foi 1 cartas; declarações sem nenhuma convicção.
tado, operando com infra-estrutura de transporte
inquiiido por ele? S. 8' falou ao Sr., ~m qualquer I O SR. LÚOO VASCONCELOS - V. EX' sabe
pronta, inclusive com a duplicação pronta, com
momento, sobre superestimação de preço bá- i quanto custa um tratar de esteira d-8? QUatorze
porto pronto, e resolveu_ir para o alto do Brasil.
Sicó7
Sabem por quê? Porque o Porto de ltaqui é mais
milhões de cruzados. Coloque-se uma patrulha
1
competitivo do que outro qualquer; então qual; d*:_s~~c:_om equip~mento novo, ~ca fora do merO SR. LÚCIO VASCONCELOS- Não.
caCfo, não se consegue ficar dentro do mercado.
quer saída de produto pelo Porto de ltaqui é mais
É aquilo que tentei explicar ao Senador aquela
viável. E O Centro-Oeste, o grande produtor de
O SR. ALEXANDRE COSTA - No Relatório
hora, quando se faz composição de preço- todo
também não. Entãó, Como é que um Presidente
grãos junto com o Sul, com a terra do Sr. Ministro,
feChamento de preço sou eu_que faço_._
que OrÇoU riO GElPOT uma estrada por 1.4 &ilhão
facilitaria, viabilizaria a exportação por ltaqui. Tede dólares vem a uma Comissão Parlamentar de
mos que considerar que vamos exportar grãos,
O SR. ALEXANDRE COSTA- Confesso que
lnquérjto, instaJada para apurar irregu]aridades,
inclusive acredito que no projeto sejam definidos
tive um impacto muito grande, tanto que assinei
ufnª-._çoncorrência que dá 2.4 bilhões de dólares. -a Comissão de Inquérito; cheguei até a falar em
os paralelos para que possa colocar-se os beneA primeira coisa, não precisa ser en-genheiro, qualfíCios fiscais, como aconteceu com o grande Caconlúio, tão grande foi a coincidência que o jornal
rajás.
quer leigo teria que perguntar ou investigélf se
trouxe daqueles lotes; que o tempo, os fatos, a
Digo aos Srs. que se fosse para existir um acerto _ havia ou não superestlmação do preço básico.
realidade, depois velo colocando-me a par dos
Não investigou, aqui não se declarou ou se falou
ninguém entraria com menos dez.
acontecimentos, mesmo porque quando me adem superestimação, aliás trouxe documentos, por
mirei e _assinei, não sabia sequer se havia preçoO SR. ALEXANDRE COSTA- A segunda perfora, sobre esse 1.4_ bilhão de dólares e aqUi não
base, não sabia que todos tinham ganho no megunta que tenho a fazer é a Seguinte: o Presidente
sustentou de acordo com a estatura do cargo
nor preço, ou tinham empatado no menor preço,
do GEIPOT aqui esteve e disse que estudos prelique ocupa.
assinei a Comissão de Inquérito porque julgava
minares orçaram esta ferrovia em 1.4 bilhões de
Pergunto: seria possível ao GEIPOT ou a qualmesmo quase que um escândalo, aquilo que a
d6lares, e para efeito de concorrência ela foi orçáquer
outra
construtora
do
Brasil
construir
uma
Folha de S. Paulo havia publicado, porque não
da em 2.4 o que dista 1 bilhão de dólares,
estrada por 1.4 bilhão de dólares, quando a mesconhecia antes, aquilo que vim depois a conhecer,
Fui um dos seus arguidores, esperei minha vez
ma foi orçada em 2.4? V. S• que orçou e con·
para que s._Sa~ mostrasse o milagre, porque realos fatos reais. .
-··
.
. ___ _
correu?
A TRATEC vai concorrer n~yçpnente?
mente o Sr. sabe como engenheiro- sei menos,
mas também sei- que_é quase impossível uma
O SR. LÚCIO VASCONCELOS~ Quero dizer
O SR. LÚCIO VASCONCELOS -Vai. Ela tem
o seguinte: os preços da VALEC foram paramen~
diferença de preço para uma obra desta natureza,
que sobreviver, nobre Senador. Preferia, neste
t.ados nos preços da ferrovia de Carajás que foram
e pode até existir dependendo da natureza da
País, hoje, talvez até fechar; porque vive-se 24
obra. V. Ex' se negou a dizer o vaJor de quanto
amplamente divulgados, com custo baixo, incluhoras desgastado, dormindo sob efeito de rernésive elogiado por todo mundo. Então, aCredito
fica uma ferrovia, a1iás com rriuita sabedoria, por-dia, para tentar gerar emprego, para tentar manter
que os preços da VALEC sejam viáveis. Se o Coroque preço de ferrovia e de rodovia não tem preço
um pouco de tranqüilidade para o nosso povo,
nel Staney faJou 1.4 ou_ não,_ não quero entrar
definido, depende da qualidade da obra. Sou de
para evitar que eles venham para a porta do Conno mérito mas digo a y. Ex' o seguinte... -uma cidade onde há uma ferroVia, a São Luis--gresso ficar na rampa. Vamos concorrer, consideTeresina, onde há raios de 150,200 metroS ramrando as mesmas_ coisas que consideramos da
O SR. ALEXANDRE COSTA-Não! V. S•tem
pas de _8%, o que é uma ferrovia barata.
primeira vez; determinando os lotes em fUnção
que entrar no mérito! Estou perguntando a V.
do, investimento que eles venham a nos trazer,
St são 60% de diferença; S. S•_ hoje, conçorreria
O SR. LÚOO VASCONCELOS - O Ministro
p~róximos de obras que temos para tentar reduzir
com 60% a menos do valor que ofereceu na consabe que 1 km de estrada ou de restauração está
custos, para tentar com que possamos obter um
corrência?
em tomo de 100 a 120 mil dólares.

maior lucro; porque sem lucro não se sobrevive.
Então, vamos competir, novamente.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Qual a odgem
da empresa de V. S'?
-- - '
OSR LÚOOVASCONCELOS-Minas Gerais,

é mineira. Hoje, ela é a mãe_ de um grupo de
26 empresas, inclusive o Banco Rural é nosso,
temos agências em quase todas as capitais; temos
uma empresa de transm!s~o. financeira, distrl~
buidora - ê um grupo bastante diversificado imobiliário, agropecuária em dois Estados; e di"
versificamos, exatamente, para dar um temperozinho, se não agüentamos.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Obrigado a V.
__ . .
_
___
O SR. PRESIDENTE (J®o Menezes) - Mais

S' Estou satisfeito.

algum membro da Comissão deseja fazer alguma
pergunta?
Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso
CamarQó.
O SR. AFFONSO c:AMARGO -
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Tanto briga·

mos e discutimos com o Senador Alexandre Costa na última reunião, mas concordo ·com S. Ex"
o problema para mim é o problema do preço
base, que é um assunto que ainda não chegamos
a discutir, porque estávamos esperando as planilhas.

Vou repetir o que disse na outra reunião: tenho
o maior respeito, e nenhum interesse em estar
bajulando empreiteiras! V. S• sabe disso, mas sei
que as empreiteiras desenvolvem um trabalho importante que s6 elas podem fazer, construindo
as obras. O que afirmei aqui, na presença do
Presidente da VA!E.C é que eSta, da forma como
fez o edital, e as firmas empreiteiras têm que agir
de acordo com as regras estabelecidas, não têm
outra forma de agir, têm interesse em pegar as
obras, precisam de obras, têm equipamentos v. s~ já explicou bem o problema - quem está
investindo em equipamento tem que fazer o mesmo- trabalhar, e têm que_ agir de acordo com
as regras estabelecidas pela empresa que contrata.
Por uma avaliação que fizemos com base no
Relatório da sindicânda do GEIPOT e até com
base em avaliações feitas pela própria sindicância,
o fato da VALEC ter definido porituação, o desejo
de dar um lote para cada empresa, fazia parte
do próprio edital de concorrência, Quem já ganhou não ganharia e ainda da abertura lote por
lote, pareceu-me que, tranqüilamente, as empreiteiras poderiam, não fazer oonluio- não sei nem
a definição correta desta palavra- se for no sen~
tido de_ um acerto, para mim não me escandalizaria se as empreiteiras, simplesmente, pegassem os_ lotes e dissessem: "Vamos _c;lar 1O% a
menos, que era o menor que se ·Podia.' oferecer
como preço e fazer um ajuste dos _lotes". Não
haveria aí nenhum prejuízo para o erário público,
até por que já se sabia, por exemplo, que a Mendes
Júnior, como a Andrade Gutierrez que é a primeira
pontuação só teria que dar o desconto máximo
num lote porque estaria garantida, ela sabia que
naquele lote que ela deu desç:_onto rniDdmo ela_
ganharia pela pontuação, de acordo CQ.II\.'ª-S re-gras de concorrência e _assim por diante.
Mas, quero dizer o seguinte, se v. s• tivesse
chegado aqui e as empreiteiras tivessem dec;idid.o_
dizer: "Em decorrência das. regras estabelecidas

pela VALECe tendo conhecimento qu_e com isso
não prejudicarfamos em nenhum centavo o erário
público, resolvemos, de acordo com os nossos .
equipamentos, com os nossos interesses, da. terra
onde poderfamos ser mais eficientes OLJ até terminar os lotes com mais_ ~:apidez, deddimos fazer
uma distribuição dos lotes, porque derilm a ménos dez - evidentemente que se fosSe a menos
nove já chocaria mas a menos dez não._ V. S•
já afirmou ·que não houve nada disso; de modo
que, não quero duvidar e não vou poder provar
nunca.~.
_
Para terminar, parece-me que a TRATEC veja o racioclrUo que fiZ, a minha lógica - que
é a oitava n.:} pontuação~ bastaria que V.S' desse
o desconto em oito lotes, menos d~, que estaria
seguro que ganharia um deles. Mesmo que por
uma incrível coincidência os outros sete pegassem os ·sete de maiOr pontuação, quando chegasse no oitavo pegaria o seu lote, e a TRATEC
ofei'eC:eu üiTL 'deSconto - pelo mapa que tenho,
forhecido pela sindicânda do GEIPOT- de menos de dez, apenas no 9-BC, onde também tem
o menos dez oferecido pela CBPO. Ora, se a CBPO não tivesse oferecido também menos dez no
lote 1-B_ç. que foi aberto· antes e ganhou lá, a
TRA1EC correu o risco de ficar fora da concorrência, perdendo para a CBPO. Pareceu-me corria
engenheiro, que não tinha muita lógica. Mas disse
Isto, claramente. Para mim não teria importância
alguma, porque se tivese feito o ajuste a mim
não. escanda1iu!rta porque foi feito a menos dez.
Mas V. S• disse que não houve nada, de modo
que, nessa opção não vou poder provar que houve. Sif!l-plesmente me parece estranho que algumas empresas que precisariam ganhar pelo menos wn lot_e na concorrência tivessem corrido
o risco de ficar fora dela e perder para urria com
menos pontuação.
O SR. LÚCIO VASCONCELOS- O problema

se resume ao nível de investimento de lote. Vê
V. ~ que fui em _dois lotes, um no Maranhão
e .outro __e:_m Çioiás ~_no_ Mararihão próximo de
uma obra que até viabilizei um dinheiro para elaesta semana, na BR-226 e que já tinha um _contrato_em vigor, faltando recursos. Mas tem trecho
que necessita, por exemplo, que eu compre dez
carregadeiras 988 e 80 caminhões fora de estrada
de 35 toneladas. Não sou um tarado nem um
doido de entrar num trecho desses, não vou entrar
num trecho pequeno porque tenho um custo alto,
ando de jato, não tenho cu_sto para entrar em
trecho ·pequeno, é dificil.
V. Ex" lembra, tivemos várias discussões sobre
isso - sou d9 sindicato - quando V. Ex!' era
Ministro, tivemos até umas disçus~ões, mas, a
nossa dificuldade é exatamente viabilizar, porque
prefiro não ter a obra do que correr o risco de
quebrar a empresa. Temos que julgar com o pé
nõ-chão, senão a vaca vai para o brejo.
O SR. AFFONSO CAMARGO que
mostramos aqui...
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não podia perder: a Camargo Correia, que era
a segunda pontuação, ·deu menos dez ern dojs_
trechos, também estava garantido o seu lote, paique ela era a segunda pontuação. A terceira foi
a Mendes Júnior, que deu menos dez em quatro
lotes e, portanto, também estava garantida de pegar algum dos quatro lotes, porque era a terceira
pontuação. A partir daí ficou interessante, porque
a quarta, (Jue erd'a CBPO, deu em três lotes que
exatamente não coincidiam coin os lotes onde
as três, que tinham ffielhor pontu-aÇão, deram menos dez. Com a Queiroz. Gaivão aconteceu exatamente a riteSrria Coisa, deu menos dez, em dois
lotes, que exatarrlente não coincidiam coln 9s
lotes onde as quatr_9s, que tinham~[nef11.or pontuação, deram menos dez. Para terminar_. "- Noberto
Odebrecht, que era a sexta em pontuação, deu
os seus, menos dez, em três lotes coi"ri que exatamente nenhuma d_as cinco anteriores ta_mbém
coincidia. Entã~~- deu razão para acharm~s qu"e-- e repito que para mim nãO escandalizava tinham feito uma distribuição -de lotes sem_ nenhum prejtúzo do erário p~bl~~o.
O SR LÚCIO VASCONCELOS- Não vou en·

trar num lote que tem um ·volume imenso -de
rocha porque teria que investir e a Qdebrecht,
por exemplo, deve ter o equipamento dela de
rocha, sem precisar investir.
Agora, se V. EX' fizer toda essa conta na 364,
do _ex-Ministro Ooraldino Severo, V. Ex' vai ver
que o jOgo, também lá é intereSsante. Vai chegar
à conclusão que lá houve o tal de coi11uio. (Risos).
É a Cuiabá.Porto Velho.
O SR. PRESIDENTE (João M"en~zes) .:.:__ Algw:n
outro Senador quer inquirir?-(Pausa).
__ _
Tem a palavra o nobre Senadot_Ruy Bac~lar,
colaborando com a Presidência,
O SR. -RCN BACELAR- Engenheiro Dr. Lúcio
Vasconcelos, Diretor Vice-Presidente da TRATEX.
Sr. Presidente, Sr~. SenadOres, Deputado Luiz
Leal, honra e glória de Minas Gerais - hoje êl'Jui
grande Secretário de E,ducação, agora Minas tem
um grande Secretário; mas, Dr. Lúcio, o senhor
Presidente da República declarou que hoUve i_n-egularidades na concorrência e inclusive dedarou
isso, atravéS do Sr. Saulo, Procurador que sabia
das irregularidades antes que o jornal publicasse.
O Presidente da VAJ..EC diz que so.l!be _das irregularidades após, como também o Ministro dos
Transportes. Uma prova que houve irregularidades é que tanto o Presidente, quanto o Ministro
e o Presidente da VALEC, resolveram anular a
licitação.
· O que me chama a atenção é que dezoito lotes
com vinte e uma empresas concorrendo, uma
praticamente, e o jomal.ista, com antecedência
de não sei quantos dias - acho que três, disse:

O _problema

O SR J:ÚCIO VASCONCELOS_ É pura e sim·

plesmente custo Senador__
· '
O SR. AFFONSO CNI\ARGO - Tudo bem; __
s6 quero mostrar para V. S• que, também, por
ser engenheiro, é lógico, ficamos com esta impressão,lendo aqui. Por exemplo, a Andrade Gutierre, que era a primeira, deu num trecho só,

""TRATECtrecho tat QPEBRECHT, CBPO,
CONSTRAN, e etc.. ."'
O SR. LÚOO VASCONCELOS- 1Ns &as de·
pois de ter entregue a proposta comercial.
OSR. RUV BACEDIR .C:.:Édli\é"U entender dife·

rente de q~:-~e houve um acerto prévioi é: dificil
meter isto nacabeça de qualquer brasileiro, neste
e_aís. Não q1,1ero dizer que as construtoras lesaram
ou iriam lesar; de maneira alguma. AchO -Cjl.il~- o
grande problema- porque tinha um preço máximo e um preço mínimo- foi o -de dezoito lo_t_es
e vinte concorrentes. Isto é que pasma. Esta é
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a dificu1dade para entendermos e por também
na cabeça do povo que não houve o acerto prévio.
É dificilimol
Pergunto a V. S• e perguntei ao Presidente da
VALEC: o ·culpado disso foi a VALEC, foi o Minís-

O SR. RuY BACELAR- V~S• há pouco disse
que viabilizou re·curs-os para a obra de uma estrada, isso já se tornou corriqueiro no Brasil. Os
empreiteiros conseguem o· dinheiro para fazer a
obra.
tério, foram- as empresas? Eles tiraram o corpo
O SR. LÚCIO VASCONCELOS - Não; não é
de lado. O Presidente da VALEC ainda fez um
o empreiteiro.
escândalo aqui dizendo: sou direito, sou sério,
sou honesto: Perguntamos: O Sr.- "está dizendo
OSR PRESIDENTE (João Menezes)- (Fazenque foram as empresas que não andaram direito? do soar a campainha.) -S. Ex" ainda não fez
Ele silenciou. Fica a mesma interrogação, fico__ a pergunta a V. S'
com a mesma dúvida. O que V. S• me diz disso.?
O SR. RUY BACELAR - Os empreiteiros conO SR LÚOO VASCONCELOS .:__ Em minha
seguem os recurs_os para determinadas obras, paR
opinião, se a TRATEX tivesse ganho os dezoito
ra a construç_ão da obra ou para a implantação
lotes, iria impetrar Mandado de Segurança no Su- da obra e V. Sf, há pouco, disse -que viabilizou
premo Tribuna1 Federal- para V. 8' ver quanta um trecho no Maranhão, se não m~ falha a memóseriedade está aqui -porque não existiu nada.
ria. Já é normal no Brasil esse modo de procediÉ aquilo em que se diz: "Quem não ·deve não mento?
teme", É a grande rea1idade da vida!
OSR. LÚOO VASCONCELOS- Eu não disse
O SR RUY BACELAR- Faltou pulso por parte
que viabilizei um trecho. Disse que ajudei a viabilizar recursos para colocar na obra; solicitando
do GovemoH. _
ao Governo do Estado, ·colocando a situação de
O SR. LÚCIO VASCONCELOS - Aého que
o momento político é-que talvez tenha promovido peflúriã que vivemos com o Ministro dos Transportes, pedindo interferência de parlamentares,
esta anulação. Depende muito das circuntâncias.
de Senadores, para ajudar a viabilização de obras
Naquele momento existiu uma pressão política
muito grande, se eram 4 anos, se não eram 5, prioritárias. Era isso que queria acrescentar para
a situação econômlca que vivemos, uma série responder a V. Ex'
de fatores._ Agora, que a obra é fundamental, é
O SR. ROY BACEl.AR - Sim, mas acho que
prioritária, que não houve nenhum entendimento
isso é de um_a importância fundamental. Tenho
com as empresas. porque se tivesse eu teria até tomado conhecimento, inclusive no meu EStado,
a Bahia, que empresas não tem sido - ninguém
mais 1O%, como afirmei antes.
É preciso haver'1 mais seriedade neste País e faz isso em segredo; vi o Prefeito ,da minha cidade,
fazer com que possamos trabalh~ mais. Acho
pelos jornais de Salvador, dizer que a empresa
que está faltando um pouco de preocupação de
Norberto Odebrecht está conseguindo um grande
~o rf!Undo no sentido de que este País precisa
fmanciamento para fazer um sistema de- traristrabaJhar. E digo mais, aprOveitando a oportu- porte de massa via bonde, em Salvador.
Quero saber se isso Já é normal no Brasil, em
nidade é que fazem uma confusão danada entre
construção civil e construção pesada. Alguém fala
face da dificuldade de recursos qlle temos?
assim: "Vamos dar tantos milhões de cruzados
ou bilhões para a construção cM!.- A construção
O SR. LÚOO VASCONCELOS- Deixa eu tencivil, a favela, os grandes centros e a construção tar colocar para V. ~ o problema que se resume
pesada desfavela.
no seguinte: os bancos externos às vezes prefere
O importante é termos consdência d~ que pre- fazer uma operação triangular com a empresa
cisamos trabalhar; acho que a estrada é que çons- do que direto com o EStado. Esse o grande risco
trói tudo, é a construção pesada que leva tudo da empresa para termos a obra, para colocarmos
para o interior do Brasil; foi o que o Governador dinheiro na obra, colocamos a empresa nas mãos
Henrique Santillo faJou aqui, que lá em Gurupi dos b;;mcos externos.
não sei quantos milhões de toneladas de grãos,
O SR. RUY BACELAR- Quer dizer, os bancos
em função da Be!ém-Brasma, que, na época, era
internacionais confiam mais na empresa do que
a "estrada da onça"
no Estado?
O SR LÚCIO VASCONCELOS- Exatamente,
Se alguém sal r desses gabinetes com ar-condicionado e começar a andar neste Brasil como porque a empresa paga. Não devemos nadei, somos obrigados a pagar. Há Estados que devem
andamos, V. E# verãO~ nestaS beiradas de Belémcoritas de energia e não pagam; nós somos abri~
Brasíliá, no Vale doAraguaia, na BR-158, colónias
gados a pagar; se não pagamos os títulos vão
de pessoas batalhando em comunidade.
ao cartório.
O SR. RUY BACELAR - Devemos construir,
O SR. RUY BACELAR ~Pergunto a V. s~: a
e conheço tanto quanto V. S• Para mim não é
empresa emite, o Estado avaliza ou o Estado avaprivilégio só seu, conhecer o desenvolvimento do
liza e a empresa emite?
País.
Agora, os jornais andaram publicando, tamO SR. LÚCIO VASCONCELOS- É uma operabém, que algumas empresas já tinham recebido
ção que chamam de triangular. O banco empresta
dinheiro como forma de adiantamento, inclusive
para a empresa e a empresa, então, repassa para
para canteiros de obra, caminhos de serviço. V.
o Estado à medida em que se vai apresentando
s~ tem conhecimento disso?
os certificadOs de serviço. O SR. LÚCIO VASCONCELOS - Acho que
O SR. RUY BACELAR- Nas medições?
se-devia chamar a pessoa que falou para repetir
O SR LÚCIO VASCONCELOS - Nas mediaqui o que disse; não tenho nenhum conhecições, correto. MensaJmente.
mento disto. Isto é mais um desrespeito.

e

O SR. Rf.!Y BACEI...AR --: Muito obrigado a V.

8' e me perdoe, mas meu papel aqui é procurar
esclarecitnentq para a verdade.
O SR. LÚOO VASCONCELOS- Também eu
vim aqui fazer a mesma coisa
""OSR:_RliYBA-eE!..AR- Mas sei também que
a s~~çao que os empreiteiros vivem é penosa,
é difícil Eu mesmo não gostaria de ser empreiteiro, ~ho ~ irmão que tem uma pequena firma e.se1 q_ue sa~- eternos mendigos, vivem a bajular, a ped~r e nao deveria ser assim mas ainda
o é, em reJação aos órgãos públicos. 'Não deveria
ser, deveria ser tratamento igual para todos, mas
não se dá ainda.
_
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -

a

pala~a

Tem

o Senador Iram Saraiva_.

O SR IRAM SAAJtJ.VA- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Dr. Lúcio Vasconcelos.
Venho ouvindo a sua explanação e estou entendendo bem a sua franqueza e, aliás, em uma
CP! não pode ser diferente. Acho que V. S• tem
se portado com a maior lhaneza embora seja realmente preciso destacar que em alguns pontos,
temos que reconhecer que muitas vezes insistimos para esclarecer mais; não é no sentido de
desrespeitá-lo.
Quanto V. S• colocou que se houvesse ganho
os 21 trechos, entendi assim, entraria com o recurso, logicamente, para ficar. Go.stei da sua fran·
queza.
-Agora inverto os papéis, não o-colocando como
um empreitejro, como empresário que estava na
disputa por um trecho, queria colocá-lo como
sendo do Governo. Surge uma denúnCia que até
agora nos pareceu infundada, não porque sou
de Goiás, absolutamente,_ é porque em nada me
convenceu até agora, tanto é verdade que assinei
com o Relator, que é o autor da CPI, para apurar
e para começar a ver se as verdades neste País
começam a aparecer com mais honestidade. Então, _a minha preocupação aqui não foi outra, mcluswe, não fui convidado. Pedi ao próprio aUtor
que me incluísse, porque se a estrada de ferro
vai cortar grande parte do meu Estado eu seria
um tolo se não participasse desta CPI, para conhecer mais os meandros da questão e para auxiliar,
também, no seu esclarecimento.
Mas, quero colocá-lo, não como participante,
mas tomo o Governo: V. s· com a sua franqueza,
não meteria um processo no lombo - vou usar
o· verbo com esta colocação-- de quem faz denúncia desta natureza, quando inclusive V. S' participou na parte empresarial, afirmou, reafirmou
e confirmou aqui, que não houve, absolutamente,
não há adjetivo, -conluio, - sei que lá que diabo
coloca na forma - não houve nem acordo ante-rior; V. s~ como parte do Governo não processaria
este cidadão, principalmente, quando ele nem sequer lá, na Polícia Federal, e também no Ministério, e não sei aqui qual será a afirmação dele,
quis ·colocar a fonte com o que se baseou, V.
S' não cOlocaria um processo sobre ele para dar
um paradeiro a isso, porque afinal de contas, isso
é uma coisa séria. E uma ferrovia grande, são
grandes empreiteiros, há em jogo uma série de
conceitos que não poderão .ser derrubados. A mi·
nha primeira pergunta seria esta para, após a sua
r~sposta condu": a minha i_nd~gação.

Aliás, no seu ângulo de empresário, estou apenas invertendendo a situação,- colocando <:orno

se V. S• fosse Governo: qual seria o seu compor·
tamento em relação a esta notícia -que V. 5' já
disse infundada e me convenceu.
O SR. LÚOO VASCONCE!..OS -

Se eu fosse

Goverrto, suspenderia a concorrênciã e deixaria
o processo parado.
O SR. IRAM SARAIVA - Só para que eu não
perca o seu rru;:ioçínio. A susperiSão não seria
a eiiminação, a anulação?
-

se retirou- a parte empresarial está aqui respon·
dendo à altura, que desconhece a existência ele
acotdo, -que hai:> participou do acordo e o Governo,-então, teria maior quinhão de conhec:imento
disSO. ·o=-aovemo -é-que -nunca poderia anular
-a oonc.oiTenda. - -V. S• inclusive já me respondeu, e fico satisfeito;
apenas este comentário que faço, sobrestaria até
levantar a questão, mas jama[s anularia a concorrência.

_O SR. LÚOO VASCONCELOS.,.-. Não s6 o

chamando o sujeito de rapaz mas ele deve ter

Governo- errou;- rnas. ~_mbé_m a desinformação
rl9 pr6priq CongresSã. V"tm aqui, no dia seguinte,
encontrei-iné cOm varios-P"arlamentares e a âesinformaçã.o Qe S. ~ erc;~. total.
__ i~e..ParlamentaJ.:_e_ngenheiro que me_ perguntou se tinha pi'ojeto: Desconhecia .o Oecr_eto n~

um pouco de esclerose já, e se ele não provasse

Z300C

O SR. LÚCIO VASCONCELOS -

suspensão, para verificar

Sexta-feira 11

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

Setembro de 1987

aélimúnciá.

Não, s6 a

·'·-- ..

~' .-

Convocaria os eminentes Senadores para uma
CPI, chamava o rapaz que denunciou, estou até

alguma coisa, colocaria este cara na ce:id_ei"a. (nclu·
sive falei, várias vezes, o seguinte: este Brasil está
precisando de uma Sibéria para coloc~r um su~
jeito que faz _uma coisa d~_ssas, em tr.,Pa_l}los for~
çados, lá. é: isso o que eu falia~
colocalia
processo sobre el~ não; eu o mandaria para traba~
lhos forçados, se fosse provada que a denúncia
era falsa.

Nao

Então, ho~v;-;;ma des_ÍJ;lfQ.rmaç;ão totai e _acre-Cüto quci,"àa mesma forma como o Oovertb, utili-

zando _6 meSfi'fO termo ·de V. ~ "arranhou", o
Congresso também "arranhou" ou "derrapou"'.
Porg_u~ este Congresso deveria ter condições ou
sensibiliQade de saber qUe esta é uma obra prioritária para o País.

O SR.· IRAM SARAIVA - Infelizmente, estou
O SR. IRAM SAAP-NA- Dr. Lúcio, (0 Sr. Presidentro do Congresso, mas sou da parte que não
dente faz soar a campainha.) Não concluí, Sr.
derrapou porque sei da necessidade, estudo a
Pr~dente. Estou na forma do d~!ogo p~ra poder
viabilidade e a conheço. Quando V. S• disse, sei
esclarecer mais a questão.
que riãb -falOU para Ofender ão ilustre Senador
Quando V. 5 9 coloca assim, quer dizer, o Goverque me antéCedeu, mas, agora, talvez no trecho
no então, falhou. O Governo- falhou em anular
a concorrência, quer dizer, ele fraquejou e não em que o V. 'St esteja participando ou vai participar,
poderia ter feito isso. Porque colocou em jogo e espero que a Ferrovia saia de qualquer jeito,
- essa região que conheço palmo, assim como o
- ele como Governo e o seu organismo (jue
Goverttador que depôs, hoJe, conheço não só por
estava encarregado de elaborar ~;t_ concorrência
em cheque, logicamente, junto corp empresários- - vê-la nas páginas dos livros de Geografia. Conheço, nao -só vendo o sofrimento do povo, mas,
como o Sr. e a sua empresa, de c:onduta iilbada1
sobretudo, o- sofrimento para arrancar o voto.
como está provado até aqui. Ele não poderia ter
Quer dizer, conheço pedaço por Pedaço e, não
f~ito isso V. S• entende assim tamb~m?
faria aqUi nenhurif proselitismo, porque a Nação
O SR LÚOO VASCONQ::LOS -Acho, como inteirajá a conh..-ec:e. Quando o Governador, hoje,
eu sempre falo, o seguinte: Deus que era DeUS disse que temos uma região, cuja produção alierrou 9%1 Divide 1 por 12, Judas_ traiu Jesus. mentará _este País tranqüilamente, a: Nação inteira
Cim por 12 deve dar em tomo-de 9:-Então, n6s Já-ã~GOnh~ce_._~dS que são adVer~rlos da Ferrovia
-- · -- - -- -·· - · -·
que somos humanos, se acertarmos 60% temos o".~ por questões pólhlcas.
que colocar as mãos para o céu. Acho- q-ue õ - - Viffios hoje, inclusive, que se levantou aqui a
Governo não errou, teve o momento politico questão da decisão_ que foi política. O Presidente
meteu uma seringa para tirar aquela in<::hação, da República tomou a posição por saber que este
a F.errovia Norte-8ul, nada mais. Houve desinfor- ê o momentQ. Tomou 'COnhedmento de que o
mação, como declarei no O Globo, houve muita seu GoVerno_ precisaval-ealizar uma obra' e-hão
desinformação.
é urna ponte Rio-Niterói, é-exatamente a maneira
Queria dizer que da mesma forma todo mundo de _integrar o Territ6rio nacional e, não havia outro
erra 30 ou 40%, em todos os setor~ sou amigo cãnllõhci.
de muitos jornalistas e em toda classe há o -que
lameííto profundamenle que isto tenha ac::on·
presta e o que não presta. A maioria deles t~cido, e>cértamente, no momento em que a Naçáo
qtJero fazer essa ressalva em relação aos jorna- J!lais clama pOr desenvolvimento e progre$50.
listas, porque sou amjgo de muitos, mas sou ami- J:iem qüestiôilo se há re~wsos ou nãO; temos
go de muitos jornalistas sérios, gue têm o mesmo é que fazer. E vou mais adiante ainda, se o alemão
tipo de objetivo que eu.
disse que quer féRer, acho que riós é que -devemos
O SR. IRAM SAA.AJ.VA _,Concordo_ .~:om V. s~ fazer, com todo o sacrlfíéio, e não dar os 30 <mos.
As perguntas que V. 5" respondeu Satisfizeram·
e nem eu estou sacrificando também os jornalista
nem a imprensa. Acho que o trabalho livre e de- me.
mocrático pelo qual lutei, durante muito tempo,
SR. PRESIDENTE (Jóã.O.Menezes)- V. E><'
pela liberdade de Imprensa, mas com responsa~ ainda quer fazer alguma pergunta?
bilidade, clarof Agora, a mínha preocupação é
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - Sr.
exatamente essa: quando eu disse que o Governo
errou, pelo menos derrapou nisso, não poderia PreSidente, só para aproveitar a boa-vOntade do
ter anulado nunca. Na parte empresarial, o que nosso depoente, Diretor, Vtce-Presidente da TRAV. Ex' está proVocancto aqui, agora - inclusive TEC que realmente aquelr!primeira pergunta que
o Senador Affonso Catnatgó hâo ·está" aqui, já diz, nas minhas anotações não entendi bem qual
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foi a resposta de S. S• se bem que esteja gravada.
Mas pediria a gentileza de um pouco. mais de
esdarecimento.
S~ que .o ponto de Vista de cada um é sempre
respeitável, agora, o que ainda não foi expli<::ado
e não conseguimos chegar a um esclarecimento
ê o porquê da publicação antecipada _e matemática do jornalista Jânia de Freitas. Atê agora não
chegamos a uma explicação plausível. A lógica
maté-nlátlC:a não cabe e já se tento\l expUcar até
por ela. Talvez tivesse s[do o .segredo. E já não
é mais. $egredo, depois de entregues os envelopes, conforme V. S• falou, ninguém é obrigado
a guardá-los. Não sei se é norma das concorrências; o fato é que o processo termina CQm
a abertwa dos envelopes e há a dívulgação naquele momento. Houve uma antecipação do resultado e, portanto, uma fraude; não sabemos de
quem é a responsaDilidade.
Quando perguntei, não tive o esclarecimento.
Parece-me que V. S• teria díto que o jornalista
teria colhido informações junto a ca_da uma das
construtoras isoladamente. Teria sido esta a respoSta de V. S?

.

O SR. LÚOO VASÇONO::LOS -Eu disse que,

apOs a -entrega da proposta come_rcial, ó ·sigilo
morre. Logo, qualquer indMduo, vendedor de máquina, subempreiteiro, engenheiro de obra, qualquer pessoa faz previsões. Se V. Ex- ligasse para
a TRATEC e perguntasse: "O Sr. Lúcio Va_sconK
- celas está a~'?'' Responderiam: "Está". "O sr. entrou no lote.tal?" "Entrei". "Ein--quailotes V. s•
entrou". Deixasse anotado esse dado e ligasse
para a Andi-ãde Ciutierrez fazendo a mesma co[s8,
chegaria à mesma conclusão a que chegou o
jornalista.
O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor)- Na
opinião de V. S•, qualquer jornalista teria est_e resul·
tado?

O .SR. LÚCIO VASCONCELOS -

Qualquer

pessoa qualquer vendedor de máquina?
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -

Na

explicação de V. 5' o jornalista colheu os dados
juntos às construto"ra5(~
O SR. LÚOO VASCQl'fCELOS - Penso que
sim. Veja V. Ex", pelo fato de a Ferrovia Norte-Sul
não ter saído, eu não adquiri um de:terminado
número de equipamentos e o vendedor estava
louco atrás de mim, querendo saber que dia seria~
isso é nonnal em concorrência.

_0 SR. PRESIDENTE (João Menezes) -V. St
já respondeu à pergunta.

Srs. Senadores, teremos, na próxima terça-feira
outra reunião, para ouvirmos o jornalista Jânio
de Freitas, o Governador Epitácio Cafeteira e con~
vid_aremos mais o Diretor~Presidente da Mendes
Júnior e outro da Andrade Gutierrez.
Está encerrada a presente reunião.

O

5< REUNIÃO, REALIZADA
-- EM 30 DE JUNHO DE 1987
Aos trinta dias do mês de junho do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às dez horas e
cinco minutos, na Sala da Comissão de Finanças,
presentes os Senhores Senadores João Menezes
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(Presidente), Mansucto de Lavor (Relator), Olavo
Pires, Affonso Camargo, Iram Saraiva, Edison Lobão, AJexandre Costa, Ruy Baç~lar, Mauro Borges
e PoiÍ1peu de Sousa, reúti.e-sê a Comissão Parla-

mentar de Inquérito destinada a apurar as irregularidades divulgadas no jornal Folha de S. Paulo,
na concorrência para implantação -da Ferrovia
Norte-SuJ e analisar todos os aspectos da viabi1i-

dade sócio-ecõnômica daquela ferrovia.

Havendo número regimental, o Senhor Presi~ dente declara abertos os trabalhos da Comissão
e convida o Doutor Epitáció Cafeteira, Governador
do Estado do Maranhão, para tomar assento à
Mesa. Em seguida, o Senhor Presidente passa

a Presidência ao Senhor Senador

~ompeu

de

SoUSa.

Logo após, o Senhor Presidente concede _a palavra ao Senhor Governador que inJcia seu depoi-

mento agradecendo a honra com que foi distinguido para ser ouvido na Comissão e, em sua
explanação, enfatiza sobre a_ viabilidade _da ferrovia, potencial econômico, a colonização_à. margem da ferrovia, os escândalos financeiros e a
integração Norte-Sul.
Prosseguindo, passa-se à fase interpelatória
quando usam da palavra, pela ordem de inscrição,
os Senhores Senadores Affonso Caffiargo, IraffiSaraiva, Olavo Pires e o Senhor Relator, Senador
Mansueto de Lavor, para as consideraç~ finais.
Fmalizando, o Senhor Senador João Menezes
retoma a Presidência e agradece ao Senhor Governador o pronta_ atendimento à solicitação da
COmissão e suspende os trabalhos até às quinze
horas e trinta minutos.
Reabertos os trabalhos, o_ Senhor Presidente
convida o jorna1lsta Jânio de Freitas para tomar
assento à Mesa. Após o juramento de praxe, inicia
seu depoimento e, em sua explanação, enfatiza
sobre as matérias de sua autoria, pubUcadas no
jom& a Folha de S. Paulo, sobre a concorrência
da Ferrovia Norte-Sul.
Prosseguindo, passa-se à fase interpelatória
quando usam da palavra, pela ordem de inscrição,
os Senhores Senadores Affonso Camargo, Iram
Saraiva, Alexandre Costa, Pompeu de Sousa, Ruy
Bacelar e o Senhor Relator, Senador J\1\ansueto
de Lavor, para as ·considerações finais. Após o
término dos debates, o Senhor Presidente agradece ao jornalista Jânio de Freitas, o pronto atenclimento à solicitação -da Comissão e convida o
Engenheiro Eduardo Borges de Andrade, DiretorSuperintendente da Construtora Andrade Gutierrez para tomar assento- à Mesa. Após juramento
de praxe, o Senhor Presidente passa à fase inter~
pelatória quando usam da palavra, pela ordem
os Sehhores Senadores Affonso Camargo, Pompeu de Sousa, Edison Lobão, Alexandre Costa,
Ruy Bacelar e o Senhor Relator, Senador Mansueto de Lavor para as considerações finais. Após
o término dos debates, o Senhor Presidente agradece ao depoente o pronto atendimento à solicitação da Comissão.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, deu por encerrados os trabalhos da Comis-são _às dezoito horas e trinta e cinco minutos e,
para constar, eu, José Augusto Panisset Santâna,
Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à pubHcação.
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ANEXO À ATA DA 5• REUNIÃO DA COO SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Exm?_Sr. PresiMlSSÁO PARLAME!'ITAR DE /NQ(JÉRJTO, dente, Exm9 Srs. Senadores:
CRúiDAA71Mifs DA RESOLUÇÃO N•41,
Na realidade sinto-me muito em casa, estando
DE 1987, DESTIJ'iADA A APaRAR IRREGU- no Parlamento, para dar um depoimento não soLARIDADES DIVULGADAS NO JOR!'IAL
bre as "irregularidades" denunciadas no jornal,
FOLHA DE S.PAULO, IYA CONCORRÉ/'{CJA
porque, na realidade, não sei nem se aquilo foi
PARA lMPLAIYTAÇÃO DA FERROVIA NORprovocado no sentido de desmoralizar uma ferTE-SUL E A!'IAUSAR TODOS OS ASPECrOvíá:
1VSDA V!ABIJJDADE SÓC/0-EC0l'!6MJCA
Acostumei-me, deSC:fe "ineninO:" a asSoCiai- âeDAQUELA FERROVIA, DESTINADA A 00- senvolvimento com ferrovia. Isso me foi induzido
WR OS S#l_CDNTES DEPO!ft1EI'ITOS: DR.
até pelos filmes de faroestes a que assifia onde
EP!TÁaO CAFETEIRA, GOVERNADOR DO
os trilhos iam à frente, no desbravamento da cor. ESTADO DO MARANHÁO; JORI'IALISTA
rida para o Oeste. As ferrovias eram o primeiro
JÁIY/0 DE FREITAS,. DO JORI'IAL FOLHA - passo para desenvolver o país, que, para os da
DE..S. PAULO, E ENGENHEIRO ElXJARDO
minha época era o país mais desenvolvido do
:BORGES ANDRADE, DIRETORrriundo. Foi aSsim que Comecei a olhar a ferrovia,
S(JpERfNTENDENTE DA CONSTR(JTORA
era uma espécie de bandeirante sobre os--trilhos.
ANDRADE G(JJ]ERREZSIA, Q(JE SE PCIEUNão fÓi difereflte_no Brasil. Não foi pela hldfovia
CA COMA DEWDA A(JTORfZAÇÂO DO SEque- SOO Pãliio" desenvolveu-se~ rião- foi pelO --rio
NHOR PRESIDENTE DA COM/SS'iO.
Tietê que houve o desenvolvimento de São Paulo,
Presidente:_Senador João Menezes
Relator: Senador Mansueto de Lavor.
dntegra do apanhamento taquigráfico da reunião.)
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Estão
abertos nossos trabalhos. _
Convido o Governador Epitácio Cafeteira a participar da Mesa.
Governador -Epitácio Cafeteira, de acordo com
requerimento do Senado, foi instituída a presente
ComisSão Parlamentar de Inquérito, nos seguintes
termos:_

"Nos termos do art.. 170, alínea a, do Regimento Interno, é constituída no Senado Federal uma Comissão de Inquérito;- composta
- de nove membros, para o fim de, no prazo
de 60 dias, apurar as Irregularidades apontadas no jornal Folha de S. Paulo, na concorrêm::ia para a implantação-da Ferrovia Norte-Sul e analisar todos os aspectos da viabilidade sócio-económica daquela ferrovia."

.V. Ext comparece a esta Comissão, comO coõVidado, para prestar os devidos esclarecimentos.
V. Ex!', de acordo com nossos trabalhos, terá 40
minutos para fazer sua exposição. Se não o desejar ri.ãó será interrompido, e as perguntas serão
feitas após o término__ da exposição. Se admitir
perguntas no curso da sua exposiçi!io, assim será
feito. V. Exl' é quem decide.
O SR. EPITÁOO CAFETEIRA - Eu preferiria
ser interpelado após minha exposição.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Fica
defrnido que o crov-érhador Epitáclo Cafeteira farâ
uma exposição de 4ú minutos. Logo após, V. EX-'s
poderão interpelá-lo.
Peço desculpas a V. ~. pois vou ter de me
ausentar por 1 O minutos da Comissão. Mas, convido o Senador Pompeu de S_o_usa para assumir
a PreSidéncia, enquanto esperamos o nosso \:'icePresidente, Sénador Ruy Bacelar. Está-presente o Sr. Relator desta Comissão,
Se_!1açior_ Mansueto__de, ~or. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza) Concedo a palavra ao EXCelentíssimo Senhor Governador Epitátio Cafeteira.

foi também por ferrovias colocadas naquele Estado numa época em que não havia realmente nem
o que transportar por uma ferrovia
Vivemos num país em que, como qualquer outro, o desenvolvimento é ditado pelo Governo.
O Brasil começou na Bahia, sua primeira capital
nesse peóõdo, houve o desenvolvimento do Nordeste. Posteriormente, mudou-se para o Rio de
Janeiro ê claro que o Gove~o dirigiu o desenvolvimento para aquela região. A primeira campanha
de energia elétrica foi no Sul, o primeiro serviço
de gás no Sul, primeiras ferrovias no Sul, primeiras
rodovias no Sul. É como na capital de qualquer
Estado, tudo Vem primeiro para a capital e depois
vai para o interior, e o Norte e o Nordeste sempre
foram interior, ri.tinca foram capital.
Esta situaçãO se cOilstata atê em coisas simples. Gétulio Vargas resolveu que Volta Redonda
ia ser uma usina siderúrgica, não tinha nada para
ser siderurgia: não tinha porto para receber o carvão, não tinha minério para trabalhar, não tinha
nem gente para trabalhar na usina, mas foi construrda a usina, e Volta Redonda passou a ser o
centro de desenvolvimento siderúrgico do Brasil
Se formos examinar, em todos as situações
é sempre a mesma coisa. Quanto à Ferrovia Norte-Sul, entendo o ponto de vista do nobre Senador Affonso Camargo. S. Ex- está defendendo sua
região. Eu conheci o porto de Paranaguá, quase
ocioso, por onde saía apenas o café; hoje, é um
porto estrangulado. Os caminhões levam 1O, 20
ou mais dias para conseguir descarregar sua produção para ser colocada no graneleiro, e o graneleiro que vai a Paranaguá só dispõe de capacidade
para 30 mil toneladas, talvez.
De repente aparece uma assombração neste
País, e esta assobração não foi feita por nós, ma.s
pela natureza, Há, no Maranhão, uma fend_a mantima, que é mantida permanentemente limpa
por outro fenômeno da natureza: a e:n5hente da
máre. Normalmente, são 6 metros entre, a maré
maTs alta e a mais baixa; em agosto, chega a
7 metros; e durante a lua cheia, chega<:'- 8 metros.
O que acontece é um fenõmen_o sliTlples: quando a maré começa a encher, começa a represar
-o rio_Mearim, começa o _salinizar o rio, e, du_rante
todo o período_ de J::nchente, fica represando e
subindo o rio. Quando começa a maré vazante,
a água represada desce junto com a água normal
_que o rio jogaria naquele momento de vazante.
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Há uma corrente submarina de grande velocidade, que está permanentemente limpando o porto de Itaqui, que, na parte da maré baixa, tem
22 metros de profundidade, que permite que nós

·--'~-~~~O$ I~?.Wta-AAs da di_la!ação da fronteira

económica que aquélaseStraâa~rpfupordo
nam_êl_se~ países."

.~_mbr~·-ta":J,~ém,_ o _jorn_aHsta _Neiva Moreira,
a-respeifo de sUaOjX)ffUíllcíâdé, ·de quando é opOrtuno ou quando ~ãC? ê oportuno. Diz ele:_
do Sul artigos que nos diziam do quanto é impor- - ·~._um a~Q~~~-;.to-_ q~; ~; f~··lem~rar a
tante a ferrovia. O jornal Tribuna -ia Imprensa,
libertas:_~Q _çf_o4i.~'ifi!V-2§~-ªt~QS partidários da
que normaJmente é c:ontra o Gover:nq1 num artrgo
-~Ç;;J.Jl.lP.ª-'J.IJ~_aPoliQoot~__ antes e mesmO dede Genival Rabelo, diz:
- J?Ois da Lei Àurea, consideravam que efa-legí"Em 1913, os trilhos vindos do Rio de Jatimo_? fim _d~ _~sc:r~y~ty!~ _f'i~o e_r~ _isso que
neiro chegaram a Pirapora, e Patdo de Fro.nquestionavam, mas a oportunidade da libertação."
tin visualizou seu prolongamento até Belém
do Pará."
---E-anOte-se que oBra~ rOi-~ -últirriO País a abolir

operemos n<Mos de até 35Q

~1

toneladas. Isto

representa, naturalmente, uma flrariae oportühi·
dade para a região Nordeste. Recebi de pessoas

Isso, em 1913.

a ~escrava~a. ainda s_e discutia da oportunidade

O Sr. Leopoldina Paganem, de São Paulo, diz:

da libertação dos escravos.
·
Diz, finalmente, nos "Cadernos do Terceiro
Mundo", Neiva·- Moreira:
. ,_,
- .

"As ferrovias consomem menos _petróleo

eco-

do que hidrovias e rodovias, seu impacto
-,J(i='erTOVia Nort.e-Süf, coni.ó o sistema hil6glco é me_nor que o de hidrovias, barragens,
droel,étricO do São. Frandsco, a B.elém-Braocupação das margens e derrames quimicos._A_ Colon~_a_ção 1 ao longo dos rios, foi
$11id-e próp"riã
um passo importante
para--a libertação econômica de milhões de
responsável pela disseminação das maiores
brasileiros do Norte e do -CentrO-OeSte. Eles
endemias brasileins, o que não aconteceu
_vive~ à màr9efri-dO-proceSso do-Pafs, e só
nos Este dos Untdos, _que teve sua marcha .
para o Oeste com caravanas e feçrovias.
--. _!~m-5C?I11-~~à -~mlg~ar_"l:~a_r!i- as··ravelas do
'- · Suf otrse- tran.Sforinai" ã. fôi"ça érii bandidos
4- A teórica econçmia do transporte flu-para gãratltir a sobrevivência da famíUa. Um
vial se perde pela lentidão e interfaces, por·
elemento estranho, ne_sta novela, é a timidez
que nunca chegam onde é preciso nem mesmo aos bons portos maritimos.
-c_on1 -que gpverna~oreS, parlamentares, preM
feitos e eq.tfdaQes da_ SÇlfie_d_ade civil da regiãç
5-O progresso do Estado de São Paulo
enfientam a cani.pa'nha ·contra a~ Norte-Sul,
não se fez pelo Tietê, mas pelo avanço das
quando não silenciam diante da agressM·
ferrovias, antes mesmo que houvesse cargas
dâde dos opositores, C.om iSSo estão permipara transportar.
tin_do que se amplie no- País uma opintão
6-Toda grande obra, longe das metródefonnad8 contra Um projeto necessário e
poles, alivia seu crescimento, melhorando o
l!fgéhte, que poderá ser um fator de desennível de vida. O BIQRU precisa de cidades
- -- Võlvimento numa região marginalizada, se mM
novas, simples e_ baratas, porém humanas
pre a1vu da retórica dos comfcios, mas sem
e bem longe do litoral."
direito-a Uma parte justa na distribuição do
O jornalista Neiva Moreira, que é do PDT, Par- .
orçamento da República."
tido que não simpatiza com o Governo, fala da
Permito-:me·dfzer_Sr. Presidente, que é muito
FerrOvia Norte-Sul em-seu "Caderno do Terceiro
-cóffium-"diz;er-se qUe o·-Nort~ é. viá"-:et o_ Norte
Mundo". Diz:
- térh pettõleo, o Norte tem superávit na balança
"A construção da Belém-Brasilia foi oUtra
comercial, o Norte tem riqueza mineral, então o
dura batalha, e naquela época se dizia: "A
Norte exporta muito mais do que o Sul O Norte,
nova BR, que ltgava_o nada a coisa alguma".~·
se não tivesse o Sul, faria até parte da OPEP.
·E" O Sr. Jânio- Quadros batizou-a por "Estrada O certo é_ que nós, do Estado do Maranhão, apredas Onças".
sentamos para_ o País wn superávit de 1 bilhão
A mesma coisa foi a guerra por Brasília,
de ~C_a:_wªjjáSIª;u_o_!_e'fi?~~O~-- f bilhão de cruzao·que·-vemos é-que um pais como os Estados .dos e_ Qão _iJpJ?O~!Tlº-~ coisa_ ãfgi.iffia. A _Bahia
Unidos, que têm petróleo em abundância, _têm
um superávitíai10
bilhão de dóla------5-_i:lr:riPI~i-r\~ri~e süperavitáiios,
uma ferrovia que vai do AJlªntico ao Pacífico, onde
o container é entregue na ferrovia e_ é retirado --~~mQ __ ______ JC)g.O_õ-_N.Qrte ..é§L!Perávitárlo.
no seu destino, seja ele no melo ou no fim do
DiscJ.Jte--~~~-aggi~ -é- ~l11~ .f~rliu(de (rlt~_rar é)Norte
caminho da ferrovia.
ap_$ul, el!minand9 __ ~ disparidades regionais. O
que qu'eremos é qt.n~·se ólhe o nortista não apenas
E não é só Estados Unldos, Portugal, um pais
como. aquele hom_em_ que vai para o Sul construir
pequeno, também tem uma ferroviã que
de
edifícios de apartamento; é uma mão-de--obr~ ba~
norte a sul, para criar as mesmas facili~ades.
rata, ababc,_o _do próprio salário mínlmo onde o
Gostaria, Sr. Presidente, de destacar aqui que
homem quase paga para trabalhar.
não é só o Brasil que pensa_
ferrOvias para ___ Er)tel)dõ ·q-ue há muito interesse em jogo nesta
se desenvolver. Dk-nos o jornalista NeiVa -MOre_ira:
ferroyia~-a coine_t:af pela própria indústria automo''Nem ·os norte·americanos avançaram
bilística, que olha a ferrovia e está contabilizando
seus trilhos para o Oeste, nem os russos com
na Jerrovia,quantoS caminhões vão deixar de ser
a Transiberiana, os argelinos e iraquianos vendRfo~. A -indústria de pneus fiCa pensando
com suas estradas de penetração, os au~
quantos pneus vão deixar de ser vendido, com
lianos, os tânzanianos e zâmbianos com a U_müferroVta ç_9mq_ eSs;;3. Nós sabemos que a pon~
sua ferrovia Tanzã pensavam efn superávits
te Rio-tUterót,-_quando Cons_trufda, equivalia a de-imediatos nos gu~chês, e __sim nos extr_aor~ -ze_Ss_eiS-Orç_ãirientos ~o da St1DFNE, que cobre
-~"
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nove Estados. A ponte, ao ligar Rio a Niterói, não
se· propunha a transportar nenhum produto, como até hoje não há produção sobre a ponte_RioNiterói. Mas passou a ser um monumento_,_IJ!ui"tp
bonito, que nos orgu]ha a todos. e__ nós, também,.
·do Norte, não reclamamos quando ela foi feita,
temos pago, e não temos reclamado, escândalos
t:oriio os do Comind, da Coroa_-Brastel, isso para
dizer a grosso modo. Lembraria, Srs. Parlamentares, o que foi a votação, no Congresso, do rombo do Sul-Brasileiro, muito mais caro do que ã
Ferrovia Norte-Sul, mas se precisava garantir o
emprego de 25.000 ou 20.000 funcionários, .enM
tão, o Governo Federal_baocou o prejuízo _para
transformá-lo no -~-ap-~o_Meridional. _Foi aprovado
e os nossos colegas do RIO-Gr-ãnde -oo Sul_ chegaram a·cercar os microfones para ninguém p-edir
verificação de votação, porque não havia sequer
número para aprovar, como foi aprovado na Câ·
rnara dos Deputados. Nós, do Norte e do N_or·
aeste~-Seffip!iffomos assim e vamus continuar
sendo assim, ao assistir problemas como do Ban<:o Meridional que, bancado pelo Governo, tapouse o rombo e todos nós pagamos um pouco
daquele rombo.
Quando_ foi_ (e_ito isso para o Banco Sul-Brasileiro, para o Banco do Estado do .Maranl"!ão ou
para o Banco do P~rá ou para o Banco da Bãhia
ç:>u para o Banco do Ceará, todos do Nordeste,
Norte e Nordeste, embora o Presidente seja _do
Maranhão, .o rem_é_di_o. qu_e nos mandaram foi a
intervenção, não foi o Congresso dar o dinheiro
para-pagar os rombos, foi a interve.nção dq Banco
Central nesses bancos,- o _que demonstra qUe o
nordestino está acostumado a sofrer: qu~ndo não
sofre pela mão do homem, sofre pela mão de
Deus, com__ a seca•. quando a lama vira pedra,
ou.a enchente, onc;le _a água leva tudo.que_~le
possui.
Hoje o País está endividado, mas não fomos
- nós, do Norte_ e do Nordeste, que endividamos
este Pafs. To da essa <lívida começou quarido resolvemos construir usinas atôroica_s_ e compramos um projeto na prancheta. Porém, era para
implantar em Angra dos Reis. Se fosse para imM
plantar em São Luis do Maranhão todo __rnunào
era contra; se fosse para implantar em Fortaleza,
todo mundo era contra; em Natal, barbaridades;
Recife, por quê? João Pessoa? um abuso; Salvador? uma loucura. Mas como era em Andra dos
Reis então, vamos <:omprar o projeto da usina
atómica, que esta~ na. prancheta, que não estava
sequeLte.stado, que ia ficar re<,~~mente_ nél pran
ch.!'!ta_, porque nunca ia ser provada a,sua eficácia.
Gastamos mais de usina nuclear do que gastamos
em ltaipu, e continuamos náo produzindo f:nergia
atômica.
8

Os problemas se sucedem, mas nínguém-questionou.- Afinal de contas, era o Sul~ __que ia entrar
_Da_~ da ~ner_gi_a atômic_a, era() BritsiJ que queria
se posicion~ em pósição id~il.tka à da Argentina.
A Argentina já tinha desenvolvido _a ponto de faZer
uma bomba atômica. o Brasil também precisava
fázer e para fazer tinha que Jazer &. partir do Rio
de JaneU:o._E nós compramos não foi uma usina
atómica, nós compramos Ioga um lote de usinas
atómicas: An_gra I, Angra n, Angra _m, tem_ "Angra"
q~:~e não vai chegar nem a ser iniciada; riós pagamos depósito na Holanda por material que lá está
e que nós _não ma[l.damos bu.se,ar, nós PilQ":mgs
uma pesada multa e está ainda lá...
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O que dizer do Metropolitano de São Paulo?
Custou 12 bilhões de dólare_s, também não ia

carregar produção nenhuma, mas estava tudo
bem. E ninguém, do Norte ou do Nordeste, protestou contra o metrô de São Paulo. Já se pensa
até em ampliar e se pensa num trem-bala, mas
se acha que a Ferrovia Norte...Sul é a "ferroviabola". O metrô do Rio de Janeiro aí está também,
nós não questionamos, J:: para transportar passageiros, mas está tudo bem. Ninguém pergunta

quanto custou; a Ferrovia do Aço que também
não questionamos, iniciado o projeto, feito o túnel

de 8 km, o trem não pode passar, simplesmente
é inviável, porque a locomotiva que vai na frente
consome o oxígênio todo de t(lnel e, as duas.

que vêm atrás, páram. Então, quanto vamos perder com um projeto que não foi exam[nado em

profundidade? Ninguém questiona. Porém, questiona-se a Ferrovia Norte-Sul; questiona~se, ou
o que se quer é que criemos condições de carreM
gar no lombo de animal uma grande produção,
para, então, fazer wna ferrovia que possa levar
aquela produção? A ferrovia, antes da produção,
isso, ao Norte e ao Nordeste ê negado.
Se (alta energia elétrica, dizem "bom, o Norte
e o Nordeste dividam a sua pobreza e faça um
racionamento geral", porque não se pensa em
fazer uma Unha para levar energia elétrica de Itaipu
até a Região Nordeste. O Nordeste é para dar,
não é para receber.
_
É isso, Sr. Presidente, o que me entristece. Eu
tenho tão bons amigos em todo o Brasil. Hoje,
governo o Estado do Maranhão, um Estado que,
talvez, diga muito da brasilidade de sua gente,
e eu digo, sempre, que o Maranhão não é um
estado físico, é um estado de espírito. O povo
do Maranhão é aquele que está sempre pronto
para receber, para abraçar, para ajudar, indepen~
dente de onde tenha nascido a pessoa. Eu sou
um exemplo vivo disso: paraibano de nascimento,
fui eleito Govemaodr do Maranhão com 82% dos
votos. Isso dá uma Idéia do povo que represen6to,
do povo sobre quem quero f<\Jar, aqui e agora,
sem nenhum bairrismo, sem ser contra ninguém,
sendo, sim, a favor do desenvolvimento que tanta
os reclamamos.
O que vai acontecer com a ferrovia Norte-sul?
Esta seria a Pergunata fundamental. E eu posso
responder: primeiro se vai permitir uma coloni~
zação radonal, à margem da ferrovia Norte-sul;
terras, hoje, improdutivas vão poder produzir por~
que tê logo, na porta, o transporte para levar suas
mercadorias. Então, por que se vai negar aos Es~
tados de Goiás, do Maranhão; do Mato Grosso,
do Pará, uma oportunidade de ligação com o
Sul do País? Pois não me parece que hoje estejam
atrás de negar a nossa integração. O que há é
wn medo, o medo de que a ferrovia Norte~Sul,
levando ao porto de ltaqui, no Maranhão, tirar
a oportunidade de outros portos, como é o caso
do porto de Paranaguá~ Mas há lugar para todos
os portos do Brasil, afinal de contas, temos poucos portos para exportar. Hoje o porto de Paranaguá é o grande exportador de soja. Mas, amanhã,
a soja, por exemplo, do Brasil Centra1;- serâ que
seia mais econômico levá-la para Paranaguá ou
colocá-la num trem para Itaqui? É claro que vai
ser no porto de Itaqui. Esse porto foi wna benção
de Deus. Se __dependesse do Governo, o />1aranhã
não teria um porto como e de Itaqui. A fenda
maritima não fi feita por nenhum Governo, foi
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~us quem fez a fenda marítima na foz do rt
oMearim_, para permitir que a corrente marítima,
da maré vazante, mantivesse sempre limpo o por~
to de ltaqui. O que importa é pensarmos em apre~
veitar essa riqueza que nos foi d~da e que somou
aos minérios a província mineral de Carajás.
Vejam como o nortista e _o nordestino dão as
mãos e se abraçam e não criam dificuldades.
O Pará é o dono da provfncia do minério, que
sai pelo Maranhão, e não é reclamado pelo Pará,
poruqe o maranhense e o paraense vivem as mes~
mas desditas, a mesma sorte do abandono permanente de todos os governos. Até hoje o Maranhão deste minério s6 ficou com a poeira, porque
não paga imposto. Minério passa pelo Maranhão
e viaja. Da mesma forma como incriminaram
a Ferrovia Norte~Sul, também, incriminar a USIf.V.R. Hoje, o minério de ferro da USIMAR tem
um teor de 63% e o minério de Minas Gerais
tem um teor de 37%. É claro que os navios estão
em ma no porto de [ta_qui esperando os minérios
de Çarajás, que são minérios cle 63%. Temos
que trabalhar, poruqe estamos vendendo uma tonelada por 20 dólares. Se transformarmos isso
em guza, já passaremos para 105 dólares a tonelada. Quando funcionar a USIMAR, iremos ter um<~
grdande exportação. ltaqui é local mais viável para
termos uma usina siderúrgia, porque tem o p-orto
que recebe o carvão, e é lá que vai terminar a
ferrovia que leva o minério de ferro. É. desse porto
- que vai _sair o l_aminado para ser vendido com
o minério de ferro de 63%_ de teor.
Não vou discutir carta.
Fui convidado para ir a Unão Soviética com
direito de verificar o que eles têm de melhor em
termos de siderurgia, porque querem ser pareei~
ros do Maranhão na OSIMAR. Eles querem entra
com capital de ri.sco e na hora em que fizermos
- e vamos fazer- aparecerão os que vão reclamar, poruqê ha oportunidade de se ter lucro va~
_mos ter um parceiro soviético. Não vamos per~
mhir a exploração que continuamos a sofre de
exportar minério de ferro a 20 dólares a tonelada.
Não vamos permitir que se repita o que aconteceu
no Amapá, que levaram a Serra do Navio de rnan" ganês para os Estados Unidos. Eles apenas mudaram o nome, em vez de ser chamada Serra
do Navio, chamam de Serra dei Navio, com o
noSso manQanês formando uma grande serra.
Isso não podemos deixar que aconteça com os
minérios de Carajás. É por Isso que teomamos
posição definida. Para levar para o Maranhão, ê
claro que vai haver poluição, é claro que a ecologia
vai sofrer, porém muito mais do qUe a ecologia,
está sofrendo a população. É o Estado de menor
renda per caplta. Tem um superávit de 1 bilhão
de dólares por ano, neste País, onde não se toma
nenhuma medida par conter as cidades dentro
dos limites viáveis de existência. Aprendi multo
nas viagens que fiz como Parlamentar. A maior
lição que talvez tenha recebido _aconteceu, dada
por ninguém, pela própria maneira de ser da Es~
panha, com aquelas suas cidades dentro dos seus
próprios muros. Os espanhóis descobriram uma
_coisa: uma cidade deve ter a sua dimensão determinada e lei, tenha ou não tenha uma muralha
circundando, porque só assim pode haver um
_sistem-a de luz, de água, de esgoto, de colégio,
de hospital, de tudo de que precisa para funcíonar.
Então, é comum na Espanha uma cídade que
fica Ta 5 Km Ou a -10 Km de outra, mas entre
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uma ddade e outra não se pode lotear. Tem de
ser zona rural, tem de ser para plantar. Cada cida~
de tem, portanto, o seu desenvolvimento perfeitamente limitado. No Bras_il não OCQrre isso, começa
por São _Paulo, onde há o ~ o B e o C entra
todo um abecedário - e nãp $e sabe roais quando se entra na ~pita!, São Paulo, quando se está
na Capital do Estado ou quando se está em Santo
André, São Bernardo, São Caetano, Dtadema ou
qualquer uma das cidades que hoje fizeram uma
megalôpole de certa forma ingo..,.emáveL
O que vamos ter, se Deus quiser - porque
até pela posição geográfica o Norte e o Nordeste
também são majoritários no Congresso Nacional
- mais cedo ou mais tarde, é essa Ferrovia, que
vai trazer ilm novo alento élOS goianos, os goianos
que aprenderam a conviver com o desenvolvimento a partir de Brasília, a partir da BelémBrasília, a partir da hora em ·que o poder passou
a emanar desta região. HOje, queremos que haja
o desenvqJvim~nto D-ão só na região n()rte de
G9i~ como-erri todo este País e que a produção
de Mato Grosso, de Goiás, de Minas Gerais, do
Piauí, da Bahia, do Pará, que todos encontrem
urTt porto e e um porto que possa atender a navios
de até 350 mil toneladas. O destino dó Maranhão
quis Deus que fosse exatamente este, o porto
deste País.
_ O SR. PReliDENTE (João Menezes)- V. Exainda dispõe de 5 minutos.

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Vou encerrar,
Sr. Presidente.
Esta Ferrovia Norte-Sul vai, na re_alidde, abri
um novo canal de exportação, vai desafogar o
porto de Paranaguá, nobre Constituinte Affonso
Câtn:argb. Não temos, ao longo da estrada, ou
do local onde vai_ ser a e~strada, produção para
transportar nessa ferrovia. O que temos é o que
sempre tivemos: uma determinação firme, determinação daquele c:abloco apra o qual pouco tem
sido dado ou quase nada tem sido dado. Quando
se faz uma colônia agrícola, quando se pretende
fazer uma colonização, é muito comum s~ pensar
em trazer japonês ou trazer italianos, ou trazer
qualquer povo para nos ensinar a plantar. O que
temos no Norte e no Nordeste ê, dentro do peito,
um coração,_ a brasilidade muito grande, que faz
com que-fiquemos na Região, mesmo nas dificuf~
dades, mesmo na seca, mesmo na enchente; que
passemos a fazer barragens para os ricos, em
programas de emergência.
Na hora em que o Governo resolver abrir uma
oportunidade para essa gente, vamos dar real~
mente aos brasileiros. porque sempre me pergunto: por que na hora em que se_yai ver_uma colônia
- agrícola, com casa, com água, com luz, com apa~
relho sanitário, se vai buscar fora do Brasil? Será
que o no sso caboclo só serve para vier na casa
de taipa, convivendo com o barbeiro, tendo uma
latrina no fundo da casa, tendo que ir buscar água
a não_ s_ei quantos quilômetros? Será que é isto
que restou para aqueles cujos nomes são Silvas,
Pereiras, Ferreiras nomes genuinamente brasileiros? Será que é a isso que nos querem levar?
Será que não há nenhum respeito por esses homens e mulheres_?
Estamos implantando agora quatro programas
de irrigaçãO do Maranhão, mas em nenhum deles
entrarão pessoas vindas para nos ensinar a plantar. Em todos eles, o Governo faz questão de
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coloc:ar a nativo, o que sofreu até hoje, serra ~r

água para beber e que vai ter a terra na hora
em que a terra for irrigada.

.é: para essa gente, Sr. Presidente, Srs, Semidores, que estamos lutando por uma Õportunid~dê.
É para que, no Brasil, como nos Estados Unidos,
o trem vá na frente, desbravando, para o progresso vir depois para a população brasileira.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Depois
deste brilhante canto de amor à nordestinidade,
que é muito sensivel ao coração nOrdestino, passo

à segunda parte dos nossos trabalhos, que vai
constar justamente de debate entre os Srs. Senadores e o Governador depoente.
Cada Senador tem direito a 10 minutos para

fazer perguntas e o Sr. Governador, como depoente, tem direito a 1O minutos para resposta.
EStão inscritos os Senadores Affonso Camargo,
Iram Saraiva e o Sr. Relator, Senador Mansueto
de lavor, a não ser que haja uma inscrição ante·
rior, de vez que cabe aq Relator a ú1tima palavra.
Com a palavra o nobre Senador Affonso Carnargo.

O SR. AFFONSO 0\MARGO - Nob"' Governador, meu amlgo de muitos anos-aqlil_de-trab.:iJho, direi a V. EX" o que já disse ao GOvetmidor
Henrique Santillo, que entendo, compreendo e
até concordo, basicamente, com toda a sua exposião. Filosoficamente, inclusive, não temos nenhum ponto divergente- o que não é de admirar,
porque pertencemos ao mesmo Partido.
Entendo, de maneira absoluta, s_uà posição como Governador do Maranhão. Sua exposição_ foi
muito racional. Queria tentar _cons'eguir que V.
EX' entenda a minha posição de Senadõr -e ex-Ministro dos Transportes, para que não se venha
a cometer alguma injustiça de imaginar que eu
estaria defendendo interesses do Sul quanto ao
Nordeste ou o Norte, porque absolutamente não
é verdade. Vou demonstrá-lo, apesar de V. EX"
não ter dito diretamente que estou procurando
prejudicar o seu Estado, mas há quem possa pensar, e houve momentos em que se procurou em
tomo da Ferrovia Norte-Sul até se f~er uma guerra de secessão no País.
Em primeiro lugar, fui publicamente contra a
solução dada ao Banco Sulbrasileiro. Não época
bancários do Rio Grande do Sul acamparam eril
frente ao Congresso - eu era Ministro-, formaram uma Comissão, E_u os recebi no meu Gabinete, e disse-lhes que era contrário r)or princíPio,
porque entendia que era um mal precedente dar
essa solução àqueles que não tinham administrado bem uma entidade privada. Fui, inclusive,
questionado e crítfcado por ele$ - isso é só para
dizer a V. ~ fui contra a solução dada no Banco
Sulbrasileiro, apesar dos apelos que tive dos nossos colegas do Rio Grande do Sul. Fui sempre
contra o Programa de Energia Nuclear. Os metrôs
das grandes cidad_es, por justiça, não deveriam
acarretar ônus aos contribuintes do Brasil inteiro,
esses problemas deveriam ser resolvidos na própria comunidade. Sou contra o trem-bala, porque
até agora nada foi dito que o justifique. EvidenteM
mente, quando fui ao Ministério, a obra que mais
me impactou negativmente foi a Ferrovia do Aço,
porque uma obra começada aos atropelos, uma
obra que iniciou com os tratares atropelando
aqueles que faziam ainda os serviços topográficos
da estrada, uma obra onde não havia recursos

~-ferra
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dcl'JDitivarnente alocados para o seu início e o
s.eu término. Realmente, não há: obra mais c.e.ra
do que a obra inacabada O que ocorreu- tod.Os
sabem e não me cabe aqui repetir: a obra está
parada e tenta-se o seu reinicio.
Durante os onze meses que fui Ministr~. -em
nenh1,.1m momento se cogit~u. nem da parte do
Presidente da República, nem da parte dos técnic,o~do.Ministério, ou da Rede Ferroviária Federal,
ou da própria Vale do Rio Doce, ao Ministério
não chegoU nenhuma idéia de construção da Ferrovia Norte-SuL Poderia ter chegado.
Eu saí do Ministério, fui em busca de um respaldo popular, urna retificação popular ao meu mandato, que era wn mandato biõnico -V. Ex" sabe
-,saí do Ministério e voltei como Senador, com
essas funções que tenho hoje, que V. Ex" teve
aqui e desempenhou tão brilhantemente durante
anos corno Deputado.
~-Quando se anunciou a Ferrovia Norte-Sul, nós
-inclusive eu, como eX-Ministro -ficamos surpreendidos pelo fato de ser uma obra que não
havia sidp cogitada, de uma hora para outra ela
se dava c:omo um fato consumado. Então, procuramos questioná-la c:om rela~o a problemas de
legalidade, de Viabilidade e de oportunidade.
Questionar, porque entendemos que era o nosso
dever fatê-fo.
_
·
V. EX' colocou1 problemas do meu Estado sou obrigado a responder. Esse comportamento
que tive, como Senador, com relação à Norte-sul,
foi exatamente o comportamento que tive como
Ministro com ielação à Ferrovia da Produção, -que
corta o meu Estado de ponta a ponta.
Naquela época, o Secretário da Indústria e do
Cdmêrcio, o Dr. Francisco Simião, inclusive S.
S'tem negócios no Maranhão, um homem-rriuitO
entusiasmado, achou que aquela ferrovia podia
sair rapidamente, e procurou ver se com capitais
estrangeiros. Não havia tinha nem o projeto, e
eu lhe disse que não aceitaria, mesmo sendo no
meu Estado, se f~esse _uma obra daquele porte
sem o exame de viabilidade profundo e feito com
muita seriedade. Designamos uma Comissão, formada por seis técnicos, ~e durante sete meses
ficaram estudando a vial>ilidade daquela fe"rrovia.
· Então, só para !he ãi.Zer que o meu comPor~
tamento agora é o mesmo que tive com relação
à ferrovia do meu Estado, que até hoje n~o_foi
iniciada e que está vivendo os mesmos problemas, tentando agora, inclusive, capitais estrangeiros, para se associarem, para ver se é possível
que e!a possa ser concretizada.
O porto de Paranaguá nunca será competidor
do porto de Itaqui. Entre nós, de Paranaguá, e
os senhores, de ftaquí, há o porto de Tubarão,
em Vrtória, este, sim, compete com os dois. Nada
que vá ser transportado por Paranaguá irá. ser
transportado por ltaquí e Vice~versa. Então, não
há nenhUm problema de competição. Simplesmettte· queríamoS que tivesse sido feito antes o
que está sendo feito agora. Infelizmente, havia
Uma CPI que foi criada por um problema que
acabou entrando em inviabilidade, mas, na verdade, todos sabem que a CP! surgiu em virtude
daquela denúncia que foi feita pelo jornal Jornal
de S. Paulo. Mas isso está nos dando uma oportunidade excepcional para ouvir V. Ex', para ouvir
o Oovemador Henrique Santillo, o Presidente da
VALEC, ciUvir inclusive técnicos que vêm aqui defender e discutir esses assuntos de viabilidade.
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Queri~

dizer-lhe que, dentro da minha visão,
ferroVias, hoje, não razem mais o papel "âe
penetração. Quer dizer, não estamos mais naquela época, porque tudo mudou; hoje jã tjá~6 motor
,a explosão, há automóveis e naquela época não
exisHa - por iSso houVe a ferrovia Que V. Ex"
citou, que avançoU para o Oeste ariiertcanq; era
um outro contexto eçonômico absolutamente diferente. Hoje,_ as'erroyias.-Sã_o p.eCe5Sárias para'
funcionar em matéria de transporte;platicainnete,
como esteiras' rolantes. Az ferrovias são necessá_rias onde há cargaª ~~f!nanentes e de aliO volume para ser transportadas. Então, eu díria1 inclusive - não é para agradar a V. EX' que se há
algum trecho onde acho que pode"rá se flistificra
a ferrovia, ê exata,meilte como corredor de exportação para 6 Porto Itaquc ACredito .:!tê: _que eSsa
tarefa caberia à Vale do Rio _Doce, que hoje propõe, a parttir de uin estúdo econômtco de muita
profundidade, a chamad.;3 cargamista sfe minério
e de cerais como forma, inclusive, -de baiXar o
custo do transporte marítimo e procura fazer lssO,
hoje, no Porto de Tubarão. A pr6priél Vale do Rio
Doce poderia cOmeçar a desenvolver ãs fegiões
para· a produção àgricola para se fazer essa carga
mista de minério e de produção agrícola.
n1ria que é perfeitamente normal- q\.Je a Vale
do Rio Doce, que é cjuetil eXpOrta rióssri miriério,
pudesse ir, gradualmente, de acordo cõm o fomento em termos de produção agrícola, no maranhão e n~ _regiª(), pudes~ ir amplianOo a ferrovia.
Isso me pare<:elia bastante convícente. Fora disso,
O problema da Ferrovia Norte-Sul é o que esi:á
s-endo eiãiniriado, dentre as outras alternativas.
Há a alternativa hidroviária, colo<:ada pelo Presi-dente do GEIPOT. Assim, ~~mos ptoCúr<ltido
é:onhecer esses· dados todos _para ver "o que- é
riieJhor para o BraSil.
-Concordo, fllosoficamente, co tudo que V. ~
falou e é exatamente por isso que acho que, num
País-onde há falta de recurso, o dinheiro público
-deve ser ínvestido onde realmente há retomo.

a:s

.. Q SR PRESIDENTE (Joio .Menezes) - Esta
Presidência comunica que V. Ex~ teni três mi~
nutos.
O SR. AFFONSO. 0\MARGO ·.:..c Vou terminar,
Sr. Presidente.
· ·
·- ·
Faço uma. colocação para V. Ex' exatamente
i9u~ à que fiZ ao GovemâdOr Henrique Santillo:
o Governo pegasse õ5 custos estim!ldOS da
Ferrovia Norte-Sul, de dois e meio bilhões de dólares, e disSesse assim: "GovernadO( Henrique Santillo, estão aqui um bilhão,_d.Uzen_195 E!' cinqüenta
milhões de dólares para _V. _Ex'" e __ chegasSe ~m
bém para o Governador Epitáfio Cafeteira: ''Estão
aqui outros um bilhão, duzentos e cinqüenta milhões de d61ares para V. Õ's investirem onde
acharem maís conven_ittte para ·seus estados, V.
E.x's fariam_uma sociedade para construir a Ferrovia Nort.e~Sul?" AChO muito mais importante para
o Pais, opinião pessoal Minha, e para o Maranhão,
a usina siderúrgica do que a ferrovia.
É um problema de alternativa. Se houvesse di·
nheiro para se fazer tUdo, seria feito, mas como
há pouco-dinheiro, temos que decidir onde investir o dinheiro do País.
-Estou dizendo tudq isso para v.-Exi' Sentir que
realmente não há nenhum preconceito da !ninha
parte; apenas cumpri a minha obrigação de procurar defender o dinheiro público e saber que
~1~ está ~en~2 aplicado onde possa ter um retomo

se·
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o mais rápido possível. V. Elt' falou que desde
1913 se não me engano, já se cogitava da Ferro-

via N~rte-Sul. Quero dizer em 1918 essa ferrovia
do meu Estado foi projetada, no tempo em que
meu avô era Presidente do Estado e, mesmo as-

sim na hora que quiseram propor a sua constru-

ção' de uma maneira atropelada, tive a coragem,

e um desgaste dentro do meu estado, de dizer
que ela só poderia ser executada desde que houvesse um projeto conclusivo da sua viabilidade
.
econômica.

Praticamente não faço nenhuma pergunta.
Acho que V. EX" está no seu papel. Não discordo
das suas colocações: até me identificando com
elas quero mostrar qual foi meu comportamento,
que' não tem nada que ver com defender o Sul
contra o Norte; pelo contrário, sou federalista, sou
pela desconcentração do poder, pela desconcentração da renda, da riqueza, pelo fortalecimento
dos estados e quero ver o seu Maranhão cada
vez mais desenvoMdo.
O SR. PRESIDENTE. (João Menezes) -Tem

a palavra o nobre Governador Epitádo Cafeteira.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA-Sensibilizo-me

multo com as palavras de V. Ex!', nobre Senador,
pelo fato de não ser contra a nossa ferrovla. Então,
apenas quero fazer algumas colocações.
Talvez, pela nossa maneira de ser, nós com
muita paciência. Não adianta plantar o tomate
e colher daqui a três meses; porque apreciemos
que o americano pljmta a tama~elra que vai l~ar
cerca de oito anos para produz1r, mas leva trinta
anos produzindo. Então, na Hora em que pensa·
mos numa aplicação, esteja certo de que se me
deSsem um bilhão e duzentos e cinqüenta milhões, ia-me associar com o Santillo para fazer
essa ferrovia pensando não no amanhã, mas pensando na próxima geração. O político é quem
pensa na próxima eleição e o estad!sta pensa na
próxima geração. Não sou um estadista, mas quero me portar como se fosse um.
O SR. AFFONSO CAMARGO - Com licença;
será que V. Ex' não ia preferir investir na USIMAR?

O SR. EPITÁCIO CÃFETE!Ri\-S!nceramente,
não vou explicar a V. Ext o que está acontecendo:
em todo o trecho dessa ferrovia, temos a mata
abandonada, enquanto ternos 450.000 famílias
sem terras para plantar. A ferrovia iria dar uma
desapropriação nas duas margens e há possibilidade de se assentarem as 450~000 famílias no
meu Estado.
Então, iríamos resolver muito mais um problema soda!. Iríamos ajustar o desenvolvimento econômico a um desenvolvimento soda] que, para
mim, como Governador, a Meta social é mais
importante até do que a meta e:onômic~ É:cl~ro
que vai haver um retomo postenor, não tão bge1ro
como o da siderúrgica, mas se chega primeiro
à pessoa, antes que morra, antes que continue
abandonada, antes que migre para a cidade onde
os rapazes vão-se transformar em bandidos e as
ma;ças em prostitutas.
E por isso que acho importante colocarmos
essa ferrovia. Pensarmos em passar por essa meta. hoje densa, e fazer estradas? mas como vamos
fazer uma estrada que é muito mais cara do que
essa .ferrovia? A ferrovia é a soluÇão mais barata
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para desbravar essa região, para criar essa possibilidade de assentamento dessas famílias.
Seilador Affonso Camargo, V. EX' me diz: Se
desse ao Governador do Maranhão um bilhão,
duzentos e cinqúerita milhões; e o mesmo ao
Governador de GoiáS, nós não nOs associávamos?
Mas o Maranhão dá hoje ao Brasil um bilhão de
dólares todo ano. Se fosse comprar todo o materia] da ferrovia fora do País ... No tempo em que
essa ferrovia eStava serido construída, o Maranhão
pagava com ri1.inéríc; de fer~; me~o vendendo
a tonelada a vinte dolares, a:mda ass1m dava para
pagar a ferrovia o Maranhão sozinh~, sem pre_.cisar
GoiáS _entrar como sócio da ferroVIa. HoJe, e um
preço- que dcimos ao Brasil, é um dinheiro que
estamos da_n_d_o ao Brasil e o que esperam_os é
que o f3rasil nos dê um retomo, para que tenhamos essa oportunidade, que não é só do ~ara:
nhão -é do Pará, é de Goiás, é de Rondôma, e
de M~to Grosso, é do Ceará, é do Piauí. Afinal
de contas, é de todos os Estados que vão poder
usar essa ferrovia, para ali colocar a sua produção
e encontrar o porto e, conseqüentemente, encontrar melhores preços.
Esteja certo, nobre Senador Affonso <;amargo,
que há muito mais viabilidade que Itaipu, q':le
custou todo aquele dinheiro e até hoje ainda nao
produz toda energia a que se propôs.
_
O SR. AFFÓNSO CÀMARGO -

V.

E><'. s;obe

_que nós, paranaenses, não fomos e não somos
favoráveis a Itaipu. Itaipu apenas alagou terras paranaenses para levar energia par~ o Sudeste.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA -

Nobre Se-

nador, vamos pensar, não no que pode dar !1
nossa atual produção, vamos pensar no amanha.
O amanhã vai ser grande. Este País vai ser um
grande País. Ele é o País do futuro ---apesar
de a_ frase estar desgastada. Eu acredito na Ferrovia Norte-Sul como acredito no Norte do Brasil,
como acredito no Nordeste, como acredito no
Brasil. Nós vamos ser grandes, porque é e~sa
a nossa destinação.
O SR. AFFONSO CAMARGO- Preten.do 1559Queria que V. Ex!' meditasse - isso é muito imM
portante, Governador- não colocando ç probleM
ma em termos de Sul contra Norte, porque V.
Ex" fará uma grande injustiça contra o seu amigo
aqui. O problema não é esse. haipu não benefid~u
o Paraná, V. EX' sabe que essa usina leva energ1a
para o Sudeste, para São Paulo e para Rio de
Janeiro; passa pelo Paraná, alagou as nossas terras. O Paraná é, hoje, suprido de ~ergia pel~s
usinas da COPEL, que é a companh1a de energ1a
do Paraná. Não coloque em termos de Norte _e
Sul, porque, na verdade, No~-Sul é só o r:ome
da ferrovia e não pode ser motivo para Uf!la dispuM
ta entre essas duas regiões. V. &- sabe que o
meu Estado é também exportador. Nós dam-os
um grande resultado para o Brasil em matéria
de comércio exterior, pois somos os maiores exportadores de grãos; basta dizer que: o Portq ~e
Paranaguá, inclusive, já está sobrecarregado. Nao
queremos m-ais nada que seja transportado pelo
Porto de Paranaguá porque está sobrecarregado.
O Paraná não terá' algum prejufzo se a ferrovia
for construída.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Nobre Sena-

dOr, o Maranhão construiria essa ferrovia. Por que
na Constituinte não se coloca um percentual so-

'setembro
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bre a _exportação para a Unidade_ da Federação
que propicie essa exportaç~o? Acho que seria
bo!Tl- para o Paraná e_ mtJ.itO bom para nós do
Norte. _Acho que seria uma forma de mudar as
disparidades regionais, porque só temos feito isso:
produzido e_ exp_ortado desde a borracha, passan~
dO pelo babaçu, pelo minério de ferro e a camaúM
ba; nós temos exportado o nosso suor, as no~as
lágrimas, o nosso sofrimentO; exportando a canade-açúcar, o açúcar, o álcool. Tem sido essa a
nossa missão :teste País. Então, o que que:rértrCis
é uma oportunidade pa:ra nos integrarmos no desenvolvimento.
Lembro-me aqui, nobre Senador, que quando
era Prefeito de São Lufs foi feita a reforma tributária, que hoje ainda é vigente. O sentidO dãquela
reforma era dar um prêmio a _quem produzia.
Então, eliminou-se o Imposto de Vendas e Consignações e criou-se o ICM, que passou a render
para o Estado que produzia. Acontece que não
nos ·deram condições de produzir, apenas consumimos. E na hora que fizeram isso nós sofremos.
Criaram o Fundo de Partídpação, e quando nós
estamos pensando que tudo vai bem, de repente,
apareceu aí um artigo na, nova ·constituição que
liquidava o Fundo de Participação, que liquidava
com _os Municípios, os_ Estados não produtores.
Na hora em que vejo, por exemplo, V. Ex• se
desenvolver e ter um carro fórmula 1, enquanto
o seu colega Mansueto_de Lavo~ t~m apenas um
FOrd- ''bigode", nesta hora eu estabeleço que vai
haver um prêmio para quem ganhar as corridas:
vou pagar ti~_ m~h~O: de_ Eruzados e vai hayer
corrida todo dia. EStá claro que V. Ex~ vai ganhar
todas as coiTidas, porque o -outro tem apenas
um Farde_ "bigode"; eu não dei nada para ele
ter um bom carro, e dei a V. Ex!' um carro fórmula
1. Foi isto que aConteceu tarilbérri ileste Pais.
Eu não estou querendo fazer uma Guerra de
SecesSão, estou cor:statando os fatos. O I~ foi
altamente benéfico e toda a sua ftlosofia fo1 no
sentido de ajudar o produtc?_r, quando na realidade
quem paga -o imposto é o consumidor; porque
no praça desta lapiseira há o imposto que ficou
em São Paulo; e há o imposto que vaí ficar no
Maranhão. O que tem acontecido é que o homem
tem pago o imposto, como Consumidor, no Norte
e Nordeste, e por este imposto ele quer escola,
hospital: e como o Norte e Nordeste não têm
escola nem hospital para lhe dar, ele __ migra e
vai em busca do hospital e da escola, que ele
está pagando para ter; vai para São Paulo, e vai
viver de forma marginal na perifeda das grandes
_
cidades do País.
É isto, nobre Senador, que quero evitar na Norte-Sul; quero evitar que os home~s continue~
a sofrer o que estão sofrendo aqUI em Brasília,
onde há uma espécie, assim, de carga de retomo,
em que, se faz a desova do nordestino, de volta
ao seu Estado, porque ele, aqui, está vivendo como invaso-r, então está sendo desovado n_ovamenM
te no Norte e no Nordeste. Eu não estou pensando no retomo físico, estou pensando é no retorno
espiritual, da tranqüilidade da família do hom~m
do Norte e Nordeste, estou pensando é no soc1al.
A diferença das nossas colocações -é que V. Ex'
está pensando no retomo físico, e eu estou pensando no_ social. E por isto nós estamos nos colocando eu a favor da ferrovia·e V. Ex' contra, porque 6~; meus argurrie"nfOs-=-- V. Ex" disse multo
claro - V. ~ concorda com todos eles.
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O SR.. t\FFONSO CAMAR.OQ ~- Não hli ne-
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ledo engano; porque a partir do momento em
qUe nos _abrirmos os -espaços, levamos o progresso e o desenvolvimento, o sOcial estã acoplado. Isto é indiscutível.
-hoje. Eu soU um desconcentradQ.rt:®mpre trabaUm outro aspecto do social, é que às margens
lhei a favor da reforma administrativa, da reforma
dessa ferrovia o desenvolvimento será @o intenso
tributária, e V. Ex" pode ver, ai, em todas as minhas
e grande que até os opositores âa Norte-Sul, ama·
ativldades. De modo_ que nós concordamos, O
que nós estamos discutindo é exatamente este nl1â, irão'""a' cjualquer santuãHO, ê pêairão perdão
POr'isto; ·apesar dã inoportunidade que alegam,
projeto todo de desenvolvimento do 5-:~ritro-Oes
de ·que o Brasil deve muito, deve e vai continuar
te, que não implica apenas em constf1.,1ir uma
ferrovia, V. Ex' sabe qUe no Nordeste há trechos _ devenáo--=-por esta razão suSténtei e sustento
a_ moratódã~ pOrque sei que- nãO é poi- aí que
de ferrovias que estão lá,_ e que a região não se
vamos resolver o problema brasileiro. É exatadesenvolveu. A ferrovia so~a não ci~envglve
mente implantando ferrovias, como a Norte-Sul,
uma região.
que vamos partir para o desenvoívimento real,
O SR. EPITÁGO CAFETEIRA - O que nós
porque até agora o nosso desenvolvimento ficou
tivemos lá foi bitola estreita. V. Ex", Senador, como
na base do argumento de que somos wn país
ex-Ministro dos Transportes, sabe que o trem bitorico, e somos. Quem não sabe das potencialila estreita não ajuda, ele atrapalha, ele faz exatadades do_Maranhão? De um Goiás? Que por onde
mente o contrário, ao invés de ser econômico
a ferrovia vai correr, nós já Produzimos grãos,
ele é antieconómico. A:s Ferrovias que no Norte
cuja suficiência reclama essa ferrovia desde o sée Nordeste não são_ económicas são as de bitola
culo passado?
estreita.
Nós temos a região do. Vale do Araguaia, urna
O SR. t\FFONSO CAMAR.CiO - Não, as ferroalta produtividade, cujo teor, cujo valor, cujos provias do Paraná têm bitola estreita e é U01a superindutos são inigua1avelmetne colocados dentro do
tendência absolutamente rentável. De quaJquer
mercado; e é incrível, Sr. Governador, nós não
fonna, V. EX' corn.ã Comigo J:i"ãra desconcentrar
temos armazéns, faltam armazéns; há uma superpara ajudar; estou de acordo, inçlusive, em que
safra em uma pequena região, cujo grau de prose coloque qualquer dispositivo tribUtário aí, para
dução de arroz é enorme, que nós estamos perajudar os Estados exportadores, que o Maranhão
dendo, porque quando tiramos aqUele Produto
ganhará e o Paraná também.
daquela região e vamos buscar a rodovia, nós
praticamente já perdemos tudo. Então, é necesO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) sário que esta ferrovia chega até lá.
O tempo do Governador fpj realmente J,lltrapasNão chego a fazer uma pergunta a V. EJcl', apesado, mas como o Sen11clor Affonso Cãmargo
nas quero dizer que V. Ex' foi brilhante nesse se_u
utilizou bastante desse tempo, a Presidência foi
depolmento, quando prova, pelo lado do Maramais benevolente.
..
. ·'
nhão, pelo lado brasileiro, pelo lado sentimental,
Tem a palavra o nobre Senador Iram Saraiva.
pelo lado social, a importância da Ferrovia NorteO SR. IRAM SAA.MYA - Sr. Presidente, Srs.
SuL Mas eu diria apenas que V. & continuasse
Senadores, meu caro Govertléldor, meu particular
obstinadamente a defender esta ferrovia, como
amigo~ colega de muitos anos rta Câmara dos
nós estamos fazendo.
Deputados, hoje, mais uma vez me sinto feliz deste
Entendo que esta Comissão - e o Senador
reencontro; Não pude ouvi~lo em toda a oração,
Mansueto de Lavor também entende assim mas pelo pouco que ouvi tive a impressão de tem a finalidade de levantar tudo__ aquilo que de
que Gonçalves Dias estava aqui novamente, deru_iJn se disse em relação à <:gnc;:orrência. A viabilifendendo o grande desenvolvimento brasileiro. E
dade, S. Ex! çoJqç_ou para noS oferecer essa grantenho-certeza, meu caro Governador Epitácio Cade oportunidade de mostrarmos o que é realfeteira, que a sua defesa -da viabilidade chega a_
mente _o_Centro-Oeste e_-_o rj_orde$:e Prasileiro.
ser até uma faJta de educação, porque V. Ex' foi
Entendo assim, e a mim me parece que todos
claro, e a transparência com que defendeu prova
os membros desta Comissão també_m, assim coque, realmente, a nossa preocupação não é outra,
mo o Congresso, o povo brasileiro.
senão desenvolver o Brasil de Norte a Sul, de
JV\as eu queria apenas, encerrando, quando me
Leste a Oeste. A sua preocupação~ ficou clara, congratulo com V. Ex', Perguntai-: a Ferrovia Nrteque o dinhe_iro brasileiro a ser aplicado na Ferrovia Sul é ou rião é um dos pontos basilares no transNorte-5ul não vai ter retomo no futuro não, ele
porte brasileiro? Porque muito se discute a naveserá realidade a partir do instante em que trilhos, gabilidade do Araguaia e do Tocantins,. discute-se
dormentes forem colocados. Primeiro, porque
a prioridade. E eu apenas_ indagaria, apesar de
quando V. Ext contou o que o Maranhão pode
V. Ex' ter defendido bem, se não será a própria
oferecer como -contnbuição, eu queria adiantar,
ferrovia o grande escoadouro para, futuramente,
porque V. Exl' não ouviu --:- vai ter oportunidade sem prejuízo dela, nós partirmos para a navegade ler depois - que o Governador do Estado bilidade do Araguaia. do Tocantins e de outros
de Goiás, também seu colega, ex-senador Henririos que vão favorecer também o transporte. Não
que Santillo, colocou muito bem que esses trilhos seria exatamente este o primeiro grande canil~
serão implantados e esses cavalos de ferro corre- nho? J:: a indagação que faço e sei que V._ EX'
rão exatamente em regiões cuja pontencialidade tem dados suficientes. não s_6 __de n_úrn_eros, na
ninguém pode disutir neste Pais; ninguém pode
sua importância, mas sobretudo os y<t(o~;:es.
levantar dúvidas. E fiquei muito feliz quando vi
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) V. Exl' colocar que o que preocupa, em primeiro
lugar, é o social, e é uma tolice querer dissociar Com· a palavra o Governador E pitádo Cafeteira.
essa obra importante no ~ecto social. Já ouvi, OSR. El'f[_ÁGO CAFETEIRA:...:_ Quero ctizer, Senão nesta Comissão, pessoas defenderem que na.P.or, que ouvi muito contente as pa1avras de
estradas nada têm a ver com o social -:- um V. &, que sabe que aprendi a respeitá-lo desde

nhum antagonismo no que nós faJamos. ~u não
sou culpado pelo que aconteceu no Brasil,· até
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a Câmara dos Deputados, onde fornos colegas.
Não tenho os números que V. Ex' pede. Mas quefo
diZer uma coisa muito clara a v. ~ O__ desenvolvimento do mundo começou exataffiente no
transporte marltimo e fluvial, porque era então
o único conhecido. Posteriormente, nós tivemos
ci advento da ferrovia, da rodovia e das aerovias.
Mas o transporte marítimo e o fluvial continuam
como acessótios, não podem ser o transporte
priricipãl-I'fóS-- não pararriOS nO tempo. Então é
muito importante a ferrovia, até porque vai ela
fazer- o traçado do desenvolvimento, e o rio f~
o traçado apenaS que a geografia lhe mandou
fazer.
Acredito, como V. Ex", que essa ferrovía vai ter,
de jní_clo, a contribuição do~~.c;io de Çi()_iás, com
a sua produção de grãos a ser transportada. Mas
continuo a repetir: o importante é n6s_descobrirJ1'IOS o Brasil. Isto é uma espécie de tredescobrimento, é Uma espécie de novas bandeiras. Essa
estrada de ferro é um trabalho bandeirante, numa
região que tem ~ido peJ'l"Õ.anentemente esqued_da. Nós _n_ão vamos_ apenas_ dar uma oportunidade a essa região: Tiós vamos dar uma oportul)idade a'?_$=brasileiros que querem_terra para trab.,Jhar, para se colocarem às margens dessa ferrovia. Nós vamos criar Um novo Brasil, um Brasil
diferente, de gente que está, hoje, como disse
ainda há pouco o Sr. Presidente, sendo desovada,
de volta a seus Estados. Ao invés de vê~ las localizadas em Brasilia, nós vamos localizá-13..$ às margens dessa ferrovia, que vai s_er - tenho certeza
- o caminho do desenvolvimento de toda essa_
região.
Ml!.ito _obrigado a V. EX' pelas palavras de elogio
que teve para comigo.
O SR. IRAM SARAIVA -

Agradeço e queria

apenas dizer que estou muito feliz em reencontJ:ar
este velho amigo. E mais feliz ainda quando provoquei a sua inteligência e V. Ex' não negou fogo.
Claro que os mares e os rios, eram, no inicio,
único meio de transporte fácn. Fora isto, era a
própria terra. Mas como V. Ex• coloca que a ferrovia é o principal, o acessório vem depois, é porque
V. EX' agiu com clarividência. Lóg!co que, a partir
daí, é que nós vamos ter condições de viabíJlzar
os outros meios de transporte, e a nossa produção
a essas alturas já estará escoando e justificando
economicamente as o_utras formas de circulaçã_o
dos nossos meios de produção, a escoar os nossos recursos.
Parabéns a V. Ex' pela brilhante defesa que faz
nesta Comissão_.
O SR. EPITÁCIO CAFE1EIRA- Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza) -

CoffiOli;intoa inte!Venção do S~nador Iram Saraiva quanto à respsota do Gov.emador Epitádo Ca·
feteira não preencheram o tempo; nem de um
só, este Presidente eventual se permite um velho
comentário, do quanto o depoimento do Governador Ep1táCio Cafeteira coinCide com o depoimento do Governador Henrique Santnlo e co~
a iritêrvenÇão ·do Senador Iram Saraiva. É uma
precicupàçã_o geral, que também manifestei na
reunião pâs$ã:da, com este País, cuja patologia
económica, social e até humana decorre da sua
coloniz.,ção ter sido feita na base de sesmarias,
o que não permitiu, até hoje, a realização Çle uma
Refài'ma: Agrária, gerando o problema do campo
e o problema da cida~e, com o afluxo dos ~"=-ser-
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dados que do _campo vêm bater às portas das
cidades e são devolvidos como gado para o campo, como agora estão sendo devolvidos~ .t. algo
relarnente inadmissível num País que se pretenda
não só civilizado, mas humano. Realmente, o que
nos preocupa, acima de tudo, é que este país
precisa de um planejamento global da sua ocupação demográfica. E este assunto, tão bem tratado
na exposição anterior, é igualmente muito bem
tratado na expoisição de hoje, através da flxação
das populações ao longo da abertura de pequenas
e médias cidades, que se vão desenvolver, criando
também um desenvolvimento para o campo adja-

cente.
Passo a palavra agora ao Senador Olavo Pires
que é o próximo inscrito.
O SR. OLAVO PIRES - Sr. Presidente, Sr.
Governador, Sr. Relator, nos idos de 79/80, quando ainda não participava-direta e efetivamente
da política nacional, mas a acompanhava através
da imprensa, já apreciava a·atuáç:ão brilhante desse politico ·que tem um nome diferente, que ê
o Cãfeteira.
- Em 1982, quando aqui cheguei, eleito Deputado Federal por Rondônia, tive o privilégio de
conviver com essa inteligência nacional, durante
quatro anos, e, por que não dizer, aprender muita
coisa com meu amigo Cafeteira. E a Coilf~rrriação
do que digo foi a sua postura, a maneira como
S. Ex' conduziu o seu pronunciamento e as suas
colocaç:6es. com tranqüilidade, com calma, com
perfeito domínio sobre a matéria.
Quero dizer ao nobre Govem._ador_ Cafeteira que
não sou contra a Ferrovia No~ul._ Sou- um
homem desenvolvimentista, sou um homem apologista do progreso, e acho que, para haver progresso, tem que haver investimento. Sou também
um político primeiramente independente. Vim para cá em 82, como Deputado Federal, tota1mente
independente, sem JigaÇãõ a grupo nenhum. Retomei agora como Senador, traZendo no bojo da
minha eleição para o Senado a independência
que me trç>uxe aqui em 82. Sou naciOrialista por
convicção, patriota e_ acho que a nossa Nação
tem que expurgar tudo que for de errado e que
continua existindo no País, ao ponto de o Brasil
ser considerado o País das impunidades. impuni·
dades em tudo. Impunidade quando se refere a
atos de corrupção, ·como, por exemplo, já foi citado pelo nobre Governador o caso das ''polonetas", da Coroa -Brastel e oytros mais que vêm
acontecendo no decorrei;" dos anos. El! citQ mais
agora, por exemplo...

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza) Perdão, nobre Senador Olavo Pires, nós estamos
sendo advertido de que há uma votação impor~
tante n Senado, neste momento; ê questão_ de
poucos minutos _e precisamos estar lá para dar
número, e o Presidente está nos__convocando, Eu
gostaria de pedir desculpas ao Governador Epitáci.o Cafeteira, por esse breve intervalo. Esta Casa
lhe _é familiar, e S. EX' põde ir conosco até o
plenário, assistir à votação, e voltar logo em seguida. Se nenhum dos dois têm nenhuma objeç:ão,
e o Sr. Relator também, gostaria de propor esse
breve intervalo dos nossos trabalhos.
O SR. RELATOR (Mans~eto de Lavor)- Real-

mente, a matéria que vamoS votar ê _inclu_siv_:e do
jl)teresse do Governador Epitádo Cáfeteira. En:
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tão, além de outros motivos, nós temos interesse
de votar em favor do Estado de S. Ex', o Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza) De todos os Estados.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- De

todos os Estados, mas principalmente dos Estados do Nordeste. Então, não ê apenas wn pedido
de desculpas por essa interrupção, mas é também
uma homenagem ao Governador Epitácio Cafeteira Nós queremos votar em favor do Maranhão,
agora no plenário.
O SR. EPlTÁCIO CAFETEIRA -

Não há

n0-

nhum problema, e eu diria que, pela primeira vez,
a Ferrovia Norte-Sul não vai ser atropelada pelo
Sul, vai ser atropelada pelo próprio Norte.
. O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- HoiTienagem mUito mereCida e justa.
O SR. PRESIDENTE -(Pompeu de Souza) Suspendo temporariamente nossos trabalhos e
vamos atê o plenário votar, e levamos o Governador para, se for necessário, votar também. (Risos)

(Suspensa a reunião)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza) -

V. EJcl' me passou a Presidência, durante a sua
aüSCriCiá, cabe-me prestar contas a V. Ext Eu
elida a V. Ex' que o Senador Olavo Pires estava"
fazendo a sua intervenção quando fomos chamados pela Presidência da Casa, do Senado, para
votação de matéria de suma importância, e realmeitte"-nos surpreenâiu profundamente, porque
qü:ãndo V. & me passou a Presidência, e nos
atraiu a mim, ao Senador Olavo Pires, ao Senado!;"
Manstieto de Lavor, ao Senador Affonso Camargo, nós ficaríamos aqui de prontidão para sermos
chamados, e V. Ex!' se ausentaria por um breve
momento, e foi ao plenário, e sub-repticiamente
chegou lá e pediu verificação de quorum para
impedir a votação de uma matéria vital para a
economia de todos os Estados brasileiros. V. EX',
portaiifo;-estâ-prejudicando o seu próprio Estado,
o Estado do Pará, o Estado do Presidente do
seu Partido, e eu lavro o protesto por esse procedimento de V. Ex!', essa cilada que V. fx!' nos armou,
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Recebo
isso de V. & em tom de brincadeira, em tom
de anedota Em prüneiro lugar pOrque não fui
eu que requeri a verificação.
Mas vamos continuar os nossos trabalhos. Relamente sai para votar e demorei um pouco.
Estava o Senador OilM:> Pires argüindo o depoente.
_S.· Ex' ·não está presente, não chegou ainda Aqui
n6s féffios dois caminhos: n6s poderemos i11terromper a arQüição dO Senador Olavo Pires,
e quando ele voltar, se ele quiser continuar, terá
novamente a palavra, e nós temos agora que ouvir
a interr_oga;ção do Relator Mansueto de Lavor, a
quem dou a palavra neste momento.

-o SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Sr. GOvernador Epitácio Cafeteira, ternos urna imensa alegria de reencontrá-lo, depois da sua consagradora eleição pelo povo do Maranhão, para ser seu Governador.
Nós encontramos no Govemãdor aquela mesma
si~patia, aquela mesma amizade, que sempre
encontramos aqui, na Câmara dos Deputados,
como nosso ·colega.
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Então, foi com toda simpatia, com todo o interesse que ouvimos o seu depoimento. Como já
disse aqui o Senador Pompeu de Souza, foi mais
urna declaração_de amor à região, ao seu Estado
e às regiões ainda isoladas e carentes deste País.
Não se trat~ apenas de uma inquirição, é a
necessidade que tenho, como Relator desta Corrllssão, de conferir algumas coiSaS-, -só a título
de complementar algumas das informações e declarações que V. Ex' trouxe. Então, eu gostaria
de perguntar, porque V. EX!' foi durante grande
parte da sua vida pública wn parlamentar, membro do Poder Legislativo, e ainda hoje um homem
público, como é que V. Ex1' analisa o fato de a
Ferrovia Norte-Sul não ter passado pelo crivo
e pela aprovaça.o do Congresso Nacional?
OSR.EPITÁOOCAFETEIR.A-Nomeuentender, nobre Senador Mansueto de Lavor, os atas
executivos_ naturalmente constam de um progra~
ma de governo: Fora desse programa de goveriio
existe, também, elasticidade para o governo escolher determinadas obras. Tenho a impressão de
que, se, especificamente,_ essa obra fosse colocada em_ votação no Congresso, ela seda aprovada. Mas, salvo melhor entendimento, na autori·
zação legislativa para o Presidente da República
fazer despesas- ae capital e despesas de custeio,
nessas despesas de capital há para o Executivo
a flexibilidade de escolher 9nde melhor pode ser
colocad;;~ uma rodovia, onde ê mais importante
fazer a ferrovia no momento. De forma que posso
estar enganado, e se estiver peço perdão, porque
entendo que estamos vivendo um período de
grande importância para o Norte e Nordeste.
Observem que em função da densidade elerto~
ral, dificilmente um homem dessa região disputa
um mandato de Presidente. De certa forma ele
disputa uma Vice-Presidência, e quando há uma
fatalidade, como_ foi o caso de Tancredo Neves,
o Vice-Presidente se transforma em Presidente.
Mas, quando se pensa em Presidente, normal~
mente se pensa na política do café com leite,
do Estado que tem -grande população eleitoral
porque pesa. Um Estado pobre como o Mara~
nhão, em termos de eleitor, mesmo no caso da
minha eleição, onde tive um milhão e quarenta
mil votos, representando 82% do percentual. Este
número não quer dizer nada em comParação com
São PauJo, onde os eleitos tiveram 8 milhões de
votos. O Governador do Estado é pobre até em
termos de voto.
É muito -importante para nós, até quando vemos a dificuldade em se manter o consenso no
Congresso Nacional, para o respeito ao que reza
a Constituição com referência aos 6 anos de mandato. O Presidente diz que abre mão de wn ano,
enquanto se está querendo _outro Presidente, um
Presidente que não seja nordestino, mas do Sul.
Perdoemwme se estiver errado, mas está faltando o respaldo da região Para a manutenção de
wn governo que, na realidade, está voltado para
o Nordeste. A Ferrovia Noite~Sul é um resgate
de dívida deste País com ·a Norte e grande parte
do Nordeste.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor}- Sr.
governador, a minha pergunta didgi-se ao grande
Parlamentar que V. Ex' foi._ V. Ex' não conSidera
irrlportante que a Ferrovia Norte-SUl fosse aprovada pelo Con_gresso Nadonal?
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O SR EPITACIO CAFETEIRA- Honestarnen·

o Governo _Fec;i~({Ü, pão esteja contemplada nem

te, nobre Senador, confesso a V. Ex• que, nos
dezesseis anos que passei por esta Casã, nunCa

no Plãr1õ-Naciona1 de Viação; nem no· estudo de

vi nenhum projeto da espécie ser colocado -~m

votação pelo Congresso Nacional.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Não

desenvolvimento da região mais profundo e mais
abrangente, que é o do PRODIAT, nem nos primeiros estudos çlo_OEIPOT? Tqdos esse~ 9rgão,s
são do _Çiovemo _FederaJf.

seria porque esses dezesseis anos coicid[ram cOin

O SR. EPITÁdO CAFETE1RA -Eu não faço

o período autoritário, qnde o Poder Legislativo
era apenas um fato decorativo. Agora, estamos

guerra de secessão, nobre Senador Mansueto de
Lavor, mas é interessante ver cOmo a~ coisas sãO

num tempo novo de valorização da Poder Legis-

tratadas.
Essa ferrovia vai ser feita toda em cruzados.
Tudo vai ser adquirido no Sul do País. Ninguém
faia de preços em cruzados, mas em dólares. fafa_se tanto que a _ferrçvia NOrte-SuJ vai custar 2
bilhões de dQlares, que até dá a impressão de
que vamos gastar dólares para construf-la. Para
mim, este já é um c:omeço de _discriminação.
Digo mais a V. Ex': em todos os organismos
que V. Ex• falou, como, aliás, em todos os organis·
mos deste País, _o Norte e o Nordeste, quando
aparecem, é em tal minoria que chega a quas.e
a ct_e_saparecer.

lativo.
OSR EPITÁOOCAFETEIRA....:__Eume.Perrr1ito
achar que não, nobre Senador, porque temos até
que dar sentido às palavras. 0 Legislativo legisla,
faz a lei; 0 Executivo executa a lei. No momento
em que se tenta este modelo híbrido, ele até me
confunde: eJeições diretas para um regime parlamentarista, de certa fonm~. vão frustrar o eleitor.
Ele vai votar diretamente para Presidente, mas
não será 0 Presidente quem vai mandar, e sim
um cidadão que será escolhido indiretamente pa·
ra Primeiro-Ministro.

OLegislativodevecontinuarabsorvidoemfazer
0 SR. REIÁTOR (Mansueto de Lavor)- Sr.
a lei. O Executivo vai ser_juJgado pela oportu- · GOveirla8Cif,óPresidentedoGEIPOTéohonrado
rddade de executar essa lei.
militar, Cel. Stanley Forte, nascido no Piauí. Não
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -Sr.
está 8í, pórtanto, o problema da análise das cooGovernador, minhas perguntas visam unicamente
c:lusões dos órgãos técnicos,
colher de V. Ex", como de outros expositores, aiguns pontos que não foram esclarecidos. Apesar
O SR. EPITÁOO CAFETEIRA-V. Ex', Senador
de a exposição ter sldo a melhor, dentro do esqueMansueto de Lavor, é um homem de colegiado;
ma a que nos propusemos hoje, a dos Governasabe, portanto, como ele funciona: Ainda há poudores de Goiás e do 1'1a:raMão, que é V. Ex', perc:.o. si.LSJ>êlldemos a reunião para V.~ irem votar.
gunto a V. Ex':: existe o Plano Nacional de Viação
Para demonstrar a quantas anda a discrimitransformado em lei, que não Contempla a Perronação, vóu catitar a V. Ex" um fato ocorrido na
via Norte-SuJ? Existem os estudos do PRODJAT
Capital do seu Estado. Estava eu no Recife, quan- Programa de Desenvolvimento da Bacia do
do propus a aprovação de uma moção de apoio
Tocantins-Araguaia- o mais profundo e abranà FerrOvia Norte-Sul na SUDENE; e ela foi aprogente estudo feito pelo Governo Federal em gran- _ vada por unanimidade! Vários Conselheiros se
de parte da região ·do traçado da Ferrovia NorteprGfiUJ1cii:lrwn: todos a favor; nenhum contra.
Sul. O PRODIAT foi executado pelo ~nistério do
iina9_inei que ~a ti.Otkia seria exatamente e.sta:
Interior, com a colaboração de diversos- Outros
"Aprovada por unaniffiidade". Mas a agência do
Ministérios, inclusive de organismos internado·
JornaJ _do BrasU, do Recife, mandou, para os
nais, <:-orno a Organízação dos Estados A,meri- jomãls, iil:c!UsWe-do rT!eu Estado, a seguinte notícanos. Foi um- estudo__de cinco anos, e não cem- cia: "Sem os votos dos Governadores de Pemamtempla a Ferrovia Norte..Sul; pÕrtanto, -Õão a conbuco, Miguel Arraes; da Bahia, Waldyr Pires; da
sidera importante.
Paraíba, T arcísio Burity; de Alagoas, Fernando CoAiém do Plano Nacional de Vias;:ão e do PR~
llor de Mello, e de _Sergipe, Antônio Valadares.
DiAT, há o GEIPOT, ã empresa organizadora_ de.
que, na hora da votação, por motivos diversos,
transportes do próprio Ministério dos TranspotteS: ~- se ausentaram do Plenário, o_ Conselho DelibeEle organizou o corredor estratégico__ do T~~:___ rativo da SUD_ENE aprovou, ontem uma moção
tins-Araguaia, exatamente na direção Sul-Norte, âe apoio à c-onstrução da Ferrovia Norte-SuJ, suvisando a exportação de grãos e de minérios e - gerida pelo Governador do Maranhão, Epitãc!o
o desenvolvimento da região. Em seus estud_o_~ _ Cafeteira; ou seja, para se dar a notícia da aprovapreliminares, o GEIPOT considera que a Ferroytif:=- - ção, por unanimidade, procura-se dizer que o GoNort~uJ. como está planejada atua1mente, it"ãC> vem.ador de Pernambuco estava atendendo a um
seria uma prioridade primeira, segunda, terceira
repórter que havia solicitado uma entrevista; qu_e
ou quarta, mas uma prioridade oitava, sob certo
o Governador Miguel Arraes estava solicitado por
ânguJo, e a décima-primeira, sob outro ângulo.
uma emissora de televisão e coisas da espécie.
Segundo o próprio Presidente do GEIPOT~ Cel.
Isto dá umCJ demonstração clara do quanto se
Stanley Forte, depOis da decisão política do Poder
discrimina quando se quer discriminar; tira-se o
Executivo de c:onstruir a ferrovia, ele cõhieÇou
brilfio daquilo que foi uma votação por unanimia estudá-la, como uma opção política. NesteCaSo.
dade, onde não houve uma manifestação cone] e considerou que a ferrovia tinha a sua importrárla. . . . . __
tãncia, mas poderia ser feita com um tràçado
lriiaQlfte V. Ex' se, reunidos os Senadores, houveSse, Pcir m:afórfa, sido aprovada, pof- unanimimais curto e c:om um orçamento bem menor.
A diferença entre o orçamento do GEIPOT e' d
dade, uma matéria: a notícia, certamente, não seda VALEC,. que é a empresa que vai construí~la,
ria de que não eStava PreSente o Sciia_dqr Mané de um bilhão de dólares.
sueto de Lavor, não es~va presente o Senador
Pergunto a V. Ex': com_o__se explica que a Ferro· Affonso "Camatgo, na hótã:d<i"Votação- a notícia
via Norte~Sul, hoje de prioridadt absoluta -'?ara
seria de que foi aprovada por unanimidade.
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Então, quero dizer a V. Ex' que não vou d~cutir,
porque não consta.
O SR. RELATOR (Mansueto· de Lavor)- Mas
V. Ex' acha que ê disc_riminação, então?
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA -

Ach~ que ~é.

o sR. RELATOR (Mansu~;, de-i.avor) ~ bo
GEIPOT, d6 PRODIAT e do PlanO- Naciona1 de
Vi~ção?

O SR. EPITÁGO CAFETEIRA- Não é propriamente discrim,inação, mas descaso, que sempre
ocorreu em relação ao Norte e Nordeste.
Temos recebido, e V. Ex" sabe, em ocasiões
difíceis como _está atravessando o Nordeste; fa1ta
de -oportunidade para aquela gente, que está quase invadindo as cidades_ e assa1tando os supermercados. Olha-se até, com discriminação o dinheiro que estâ_indo.para o Nordeste, para as
frentes de trabalho.
O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor)- Está
indõ muito poUCó.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Está indo mui-

to pouco; mas mesmo o p-ouco que eStá indo
etá gerando aborrecimento, -criando constrangimentos. Não estava prevista, nobre Senador, a
seca que aconteceu no Norçieste.
Digo com franqueZa: não acredito que o Governo Federal estivesse fazendo ilegalidade quando
apontou para a Norte-Sul. Talvez o Presidente José Samey não tenha feito isso antes, porque imaginava que houvesse uma forma de entenderem
a sua coloca_ção como nordestino, até_ porque,
também, foi palavra de Tancredo Neves que o
Nordeste era uma prloridade.

Q SR. RELAtoR (Mansueto de Lavor)_= V.
Ex' se refere à dificuldade que têm os Estados
do Norte de f~erem um presidente, e citou, inclusive, que o Presidente José Samey, enquanto VicePresidente do Presidente Tancredo_ Neves, falecendo este, assumiu a Presidência da República,
pois era o substituto lega1. Pareç~ .que V. Ex" dá
a entender que também a Ferrovia Norte-Sul é
para marcar a administração do Presidente JoséSamey.
O SR. EPftÁCIO CAFETEIRA - Eu não diria
isso, mas diria que é uma forma de resgatar uma
dívida e, na hora em que um nordestino está presidindo este País, se não for Sua Excelência um
defensor de sua gente, não vamos esperar que
venha essa ferrovia pelas mãos de brasileiros de
olitài região:- Não tem sido isto que tem acontecido neste

País.
Ainda me lembro, nobre Senador Mansueto de
Lavor, quando da Revolução de 1964, o Presidente CasteUo Branco teve que rever o seu Minis~
tério, porque tinha que colocar um hé;3iano e não
havia nenhwn: era da tradição da República que
houvesse um baiano no Ministério, como era da
tradição da República que nunca houvesse um
maranhense no Ministério.
Essa traâição foi quebrada, porque agora te·
mos um Presidente e dois maranhenses. E a hora
de o Maranhão cobrar aqui!Õ
fiCari,m se-m
lhe pagar durante tantos anos.

que

Õ SR. RELÁTOR~(Mansueto de Lavor) -

Esiou

sofidário com () Maranhà_o neSSe -ponto"--de tef
participação. AgOra,· Outra perguntã é: a -Feirovia

1934 ·seXta-feira 11

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONA!- (Seção H)

Setembro de 1987

Eritãõ, -o probleina-não- é propriamente esse
mais estáVel aos números; entretanto, referindocomo V. Ex!' considera; iiãõ- Se reapaielha, não
se_a istot criticando ~ssa estimativa de preço numa
se reativam as ferroviaas inclusive as existentes
uma obra inflactonária?
moeda estrangeira___: o que é lamentavel, eu tain·
no NOrdeste dO Pafs, e se constrói uma nova ferroO SR. EPITÁOO CAFETEIRA:....; Eu diria a V.- bém lamento isto - V. Ex' diz que a ferrovia
não vai gastar 1 dólar seqUer, val gastar só cruza- via. Que garantias teferrios que-eSsa ferroVia não
EX' que quando o Brasil manda para o Nordeste,
terá o mesmo destino das demais?
dos. Essa não é a informação- que nos trouxe
vai mandar a1guns bilhões de cruzados para as
Era esta a minha pergunta.
frentes de trabalho e várias programações, quan- o Diretor de Engenharia da Valec; eJe nos disse
que, pelo contrário, para seguir esse cronograma,
do as empresas passam por wn período que as
O SR. EPITÁGO CAFETEIRA- Quero dizer
a Valec teria que importar trilhos, se não me engaameaça de recessão, essa ferrovia vai, por um
lado criar oportunidade de emprego para essa no, da Hur:tgria - de um país do leste europeu a V. ~que na reunião da Sudene, em que houve
essa moção de apoio à Norte-Sul, houve um apoio
- inclusive trilhos e não ficou bem respondido
gente que precisa trabalhar -não trabalhar pela
no depoimento do Presidente da Valec, Dr. Paulo também a essa pretensão da ferrovia do Estado
metade de um salário mínimo, mas trabalhar para
ganhar um salário condigno - vai criar oportu- Vivacqua, se teriainos ou não· que importar dor- de Pernambuco,
nidade para aquelas empresas, não s6 as produ- mentes da Argentina. Ele não disse "não", mas
O SR. REU.TOR (Mansueto de Lavor)~ Esses
disse que iria fazer todo o possível para que os apoios já vêm há dez anos, e nã-o se faz aquela
toras do material ferroviário, porque toda a ferrovia
dormentes fossem de madeira e de madeira na- ferrovia
vai ser feita com produtos brasileiros, e vai, tamdanai. Logo, é claro que, pelo menos no que
bém, atender a todas as empresas de construção,
se refere aos trilhos, teremos que importar, e, nesque também estão em vias de parar.
O SR. EPITAao CAFETEIRA - Quero tamse caso, teremos que gastar dólares, porque os
bém dizer a V. S• uina coisa. Gosto de juntar,
O que se deve pesar não é só o que se vai
trilhos
importados
não
vão
ser
pagos
em
cruzagastar, porque o que é preciso é·que se saiba
às vezes, as coisas para tirar as ilações. Aqui, no
Brasil, o Governo vem gastando no reaparelhase se vai gastar para ajudar o povo e o País, ou dos, serão pagos em dólares.
Então,
queria
só
deixar
esta
infonnação;
talvez
mento e ampliação das siderúrgicas uma quantia
se se vai gastar simplesmente por gastar.
V. Exl' nã~ esteja a par d~ssa situação.
astronómica. ~a sidel"l,U'Qia de três milhões de
O SR. REU.TOR (Mansueto de Lavor) - Gotoneladas o que se. gastava para .c_ons~guir 1/3
Mas a última pergunta que quedá fazer é sobre
vernador, a minha pergunta é exatamente esta: a consideraç~o de V. Ex' de que essa 'campanha
a mais, mais um milhão de toneladas, é exataw
antes do Plano Bresser, e até agora, a inflação contra a_!"lorte.Sul, QU a favor, seri~ uma_ guerra
mente o preço ·da USIMAR, que vai produzir três
estava beirando 30% por mês; Deus queira que estimulada pela indústria automobilística, que vê
milhões de toneladas. E- denunciei esse fato. As.
o Plano Bresser dê certo, mas é da essência desse
finnas tinham -interesse nãs ampliações porque
na ferrovia uma concorrente aos seus produtos,
plano, inclusive para que ele dê certo, para conter
detinham quotas nas usinas siderúrgicas brasiinclusive a indústria complementar de peças,
a inflação, que se cortem investimentos públicos, pneus, etc.
leiras - e gosto de dizer os nomes - porque
_
principalmente os de grande porte, e os que são
não gosto de falar por oUvir dizer.
Entretanto, a1êm de declarações de empresá·
considerados adiáveis, em parte. Então, nesse caDenunciei claramente o Sr. Lanari, que tinha
rios, de construtores, ternos urrla declaração que
so, V. Ex' não considera que o cronograma estaquota de todas as usinas siderúrgicas e que por
é exatamente do Presidente da Assoçiação de Inbelecido para a Ferrovia Norte-Sul, apesar dessa
isso dizia que a siderúrgica do Maranhão deveria
dústrias do Material ferroviário. Diz o s_eguinte
suspensão de 6 meses, se iniciasse daqui a seis
ser em 1997 e somente para exportação. Porque
-posso até encontiãr o jorna1_em que foi publi·
meses e fosse construída em mil e poucos dias,
toda vez_ que se aumentava wna sider(írgica. se
cada isso: não o tenho aQ!Ji à mão - mas eh~
V. Ex'"não considera que acelerará extremamente diz exatamente:."Nós~não queremos a construção
aumentava a fatia da fuma do Sr. Lanari para
o processo inflacionário?
· -- - ·- - da Ferrovia Norte-Sul agora. O qUe nós queremos· vender o produto siderúrgico. São coisaS--dessa
espécie que me deixam preocupado _quando se_
é o reaparelhamento_ da Rede Ferroviária Nacional
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA - Eu acredito
• fala. Por que não vamos reaparelhar a ferrovia?
que quando o Presidente da República incluiU - porque, com isso, teremos o mercado para salvar
Mas como se vai reaparelhar uma ferrovia que
a indústria do setor. Queremos que a Ferrovia
entre as despesas adiáveis a Norte-Sul, Sua Execonomicamente não está tendo aceitação e cheNorte..Su1 seja construída quando o Páis puder.
celência o fez sentindo, naturalmente, que estava
ga a ficar paralisada e nega oportunidade de abrir
AgOra, interessa à indústria ferroviá.ria, no mo-cortando um pedaço dele mesmo. Mas, mesmo
outra ferrovia. Eu me pen:nito, nobre Senador
mentO,
o
reaparelhainento
das
ferrovias."
assim, demonstrou sua brasilidade prorrogando
Mansueto de Lavor, dizer que ou vamOs ter o
a Norte-Sul, como várias outras obras, por seis
V. Ex' cita o problema Norte-Sul. Veja só. As
infclo dessa ferrovia, e não estou discutindo o
meses.
grandes ferrovias do Nordeste, inclusive uma que
cronograma dos dias; estou é querendo que eJ~
Acredito que o Presidente da República saberá
é a espinha dorsal do meu Estado de Pernam·
comece e se tome irrevers(veL Ou se começa
a hora exata de poder dar continuidade, sem criar
buco, que vai de Recife a Salgueiro, 570 km de
agora, quando temos José Samey na Presidência,
problemas para o País.
ferrovia, em Pernambuco, "é uma espécie de deitaou não se começa mais nunca, peqUe desde Paudo, é uma tripa, uma faixa que vai do Leste do
lo de Frontim, em 1913, ·essa ferrovia ê cogitada.
O SR. RELATOR _{Mansueto de Lavor) -Quer
Oceano até o Oeste. Então, tem uma grande ferTemos assistido todos os investimentos possídizer que esse cronograma estabelecido dos mil
rovia como espinha dorsal. Começou que o Govei~Falei aqui na ferrovia do Aço. Ninguém perdias V. Ex" não considera fundamental? O impor- verno fez uma rodovia para1ela, exatamente como
guntou quem era o resporisáVel Por esse projetõ
tante é que a obra se faça dentro das possibi- antecipou aqui já temos uma rodovia paralela
deste túnel de 8 km que não vai funcionar. Ninlidades do País?
·
à Norte-Su1, que é a BelémwBrasília. E é claro
guém perguntOu se é o GEIPOT ou se era qualque a rodovia é m_l)ito_ mais cara, mas concorre
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Acredito que
quer uma dessas entidades a que V. Ex' se referiu.
se deva lutar para que a obra se faça dentro de em tempo com a ferrovia.
O que ficou perdido ficou perdido. Eu me permito
um perlodo' que não agrida o Pafs, m~s. também,
falar muito mais com o coração do que com
Em segundo lugar, como se isso não bastasse,
que venha a tempo de socorrer todas essas popu- ternos cargas para serem conduzidas, temos poos núrheros. Afinal de contas, hoje tenho uma
lações que estão esperando a construção da Fer- pulação, temos produção e, no entanto, ~ fer- · responsabilidade muito grande no Estado do Marovia Nortew_Sul.
ranhão, e esta responsabilidade é compartilhada
rovia está desativada. Nós não soniOs contra a
pelo Senhor Presidente da República. ~u sei e
ferrovia,- tanto é que estamoS lutando paa que
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - Sr.
Sua ExcelênCia sabe que se não começarmos
se co-mplemente_ essa ferrovia com unia ligação
Governador, o orçamento ·da ferrovia estipulado
a Ferrovia Norte-Sul no Governo José Samey,
de um ramal de Salgueiro a Petrolina.
vez
pelo GEIPOT é de 1,4 bilhão de dólares e o .orça~
jamais teremos essa ferrovia. O Estado do Piauí
que Petrolina para o Sul do_~aís tem ligação ferrorriento da Valec é de 2,44 bilhões de dólares.
teve um Ministro- do Planejamento, Ministro Reis
Nessa questão de estipular em dólares eu até viária. Essa ligação é de apenas 270 km de ferroVeloso e naquela época o PiaW teve a sua oportuque discordaria de V. Ex', porque é uma moeda via, passando por uma área que é a maior produtora de g_esso daquela região; gesso que hoje e
nidade.
estável; o cruzado, hoje, não é o cruzado de amaAcredito, nobre Senad_Q;r, que o Presidente José
transportado de caminhão para as indústrias do
nhã; o cruzado, daqui a uma semana,já é diferente
Sarney tem sido muito majs escrupuloso, em terdo cruzado de hoje. Então, é para dar um sentido Sul do Pa~ para São Paulo.

Norte-Sul, esse investimento, com cronograma

estabelecido é, no parecer de V. Ext, ou não

e

uma
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mos do seuEstacto._e a própria Ferrovia _Norte-Sul

é muito.mais importante para Goiás do que para
o Maranhão; ela é muito mais importante para
Minas do que para o Maranhão. Encontraremos
sempre uma estrada ou um_ rlo que leve atê a
Estrada de Ferro Caiajás_para tirar a no~~ produção. O que queremos é integrar aquela região
num processo de desenvolvünento. O que queremos é abrir, no meu entender, uma oportunidade
para assentar as _famílias sem terra. Penso ml!lto
mais em somar a reforma agrária _à Ferrovia Norte-sul do que em saber o que essa Ferrovia NprteSul vai nos trazer de volta imediatamente. E digo
mais: se o preço da ferrovia for, como disse o
GEIPOT, de um bilhão e quatrocentos m_ilhões
de d61ares, então deve haver aJguém que apareça
na concorrência para oferecer um preço barato.
Não é possível que haja um acumplíciamento de
todas as empresas nacionais no sentido de aumentar o preço desses serviços.
Se for o caso, nobre Senador, atê acÇmseJho
que se faça essa concorrência ~ se entregue a
sua responsabilidade ao GEIPOT, para nos conseguir quem faça a ferrovia peJo preço que ela estime deva ser_o_real. Agora permita~me apresentar
desculpas por não saber que se pretendem importar trilhos. Realmente eu não sabia, mas acredito
que podemos fazer a feiTovia, embora demorando
wn pouco mais, mas c.:om trilhos tota1mente nacionais.

O SR. RELATOR (Mansueto de lavor)- Feitos
naOSIMAR?
O SR. EPrrAcro CAFE;l"EIRA - Ora, quem
nos dera, Senador, que fosse feito na USIMAR.
Afina] de cantas um Estado que está contribuindo
com hum bilhão de dólares para: este País, por
ano.

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) :-:::- A
idéia é boa, Govemador:_fcuer_a USIMAR e depois
os trilhos para a Ferrovia Norte-Sul.
O SR. EPITÁOO CAFETEIRA - Mas V. Elr
aí está querendO fazer como ainda há pouco eu
lia no artigo de Neiva Moreira: dizer que é a favor,
como o faziam os abolicionistas, mas discutiam
apenas a época, quando em todos oS países do
mundo não havia mais escravatura. Só existi_a
no Brasil.

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -,- Çlovemador, a última pergunta, Acredito que o depoimento de V. Ext é da maior importância. Durante
o depoimento, V. EX' c:ompi:uou o papel pioneiro
das ferrovias americanas, inclusive comparando
também com esse papel indutor do desenvolvimento dessa proposta da Ferrovia Norte"'Sul.
No que houve reparo assim do Senador Affonso
Carnargo no sentido de que as condições soc::iais,
económicas, de transpsorte, comunicações de
hoje são be_m diferentes do que naquela época
da conquista do Oeste americano. Entretanto, bá
um fato que ainda é atual. e_.R:ue aquela conquista
do Oeste se deu não apenas_ com o massacre
de populações, que eram realmente as qu,e ti~
nham o domin[o da área lá, que eram as popula·
ções indigenas, mas o americano soube fazer não
apenas a ferrovia mas levar uma alteração daquele
quadro de ganância primeira, da conquista de
grandes terras, quando introduziu a reforma agrária, limitando o tamanho das propriedades rurais

em to~Q.as .aquelas áreas de des_bravamento do
Oe"ste.
- Então, à a medida que a chamada civilização
br~ça_av---ª_n_ç_~~ cqx:n. suas ferrovias, primeiro foram as_cercas de arame farpado, cóm às 9"ral1des
_propriedades~ mas depois o próprio Poder Públicoque -íevo_u a f~ri"ovia, também estabeleceu limites
~propriedaºe._ Em -suma, fez uma refonna agrária
naquela_ região_ de desbravamento.
_
Miiifja-per9un~ a_ V. EX!' é a seguinte: nesse
tfàÇado, no que-tOca--ao Estado do Maranhão,
~ _e_eyroViá~Nõite-Sul, e também da Carajás, o qUe
está 6averido, em termos de afteração do quadro
fu~dláii_óq_lie sabemos que é um quadro anti-:.soc!é!_l~ B_a~_ver os-conflitos. a violênda, o sangue
derramado em tOda_ aquela Região do Sul do_ Pará
e dQ Maranhã também, todo o famoso Bico do
Papagaio e adjacências o que está fazendo? POrCD-ii;: a Fe_rm~a "ein si poâe estimular a concentra~ de renda -~-_a- concentração de solo, c_ql}·
centraçãO-"de enorínéS ·propriedades. Não é atOa
qu-e--é naquela área que estão oS Qrandes latifúndiOS, inclusive de multinacionais. Qual é o projeto
do Ciovemo de V. Ex" junto e talvez _como parte
principal do Governo Federal já para alterar esse
quadro dentro do esquema de desenVolvimento
Pf9J:!g~~ pe!a ~errovia Norte-Sul?

a

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA -

Começaria

dizendo a V. ~ que o Bico do Papagaio fica
a mais de 400 quilómetros da Ferrovia de CaréVâs.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - Eu
sei, Mas é na área de influência. Na região de
V. Ex' há confitos de terra _e há -concentração.

o sR:EPrrAao CAFETEIRA- Os conflitos,
na ·maior parte, são no Bico de Papagio.
Desgraçadamente, nobre Senador Mansueto
_dg__~_ qs osganjsmos federais têm sido os
pa"draStOS do problema da Reforma Agrária. O
fa-ril_Qso GETAT;.que é o Grupo Executivo de Terras dó ·Araguaia e Tocantins, foi tão arbitrário e
tão distorcido que_ o próprio Presidente José Sar·
ney resolveu acabar com-o GETAT.
.. No que tange ao Governo do Estado do Maranhão, posso dizer a V. Ex" que a primeira medida
quEnomei _foi proibir a titulação de mais de 100
hectares de terras. Nenhuma propriedade será
titUlada pelo Governo do EStado, superior a 100
hectares de terfa. E mais, maridei fazer a revisão
de todas as tittJ]ações onde há uma dedarçaão
de intenxões. A terra foi vendida porque a firma
tal OU quaTSe dispunha a faZer determihaâo projeto. Vou retomar todas essas terras, devolvendo
o-dinheiro pago porque as firmas não cuiripriram
aquilo a que se propuseram. V, Ex" vai dizer que
vOu erifrentar niuita turbu1êl1.cia. Sei que vou. Sei
que vou, mas não ·vou permitir que o Maranhão
continue com aquelas grandes cercas. Onde os
proprietários_ não conhecem sequer para que lado
ficam _sua.s__ç;~r_ç_a$. Têm quando muito um capataz
tomando _conta das terras. Esse estado de coisãs
é -cOiSa do passado. Hoje nóS--estamos investindo
tudo_ qt.ie é passível nesta mudança. Assumi o
compromisso como candidato a Governador que
a Polícia do Maranhão não atiraria em lavrador.
Na Gdade de Joio Usboa, logo após eu tornar
posse, um determinado proprietário de terra procurou o Delegado de Polícia para prender possei~
ros que estavam na terra. E esses homens foram
levados para Imperatriz e, para exemplificar, o Sr.
Qelegado feZ saltar do carro _o líder dos posseiros,
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para que ele atavessasse a cidade a1gemado a
pé. Ele- (ai demitido name~ma hpra. Não chegou
a dormir Delegado. Porque a Polícia do M_a.re.nhão
tem que ser Q .braço_da Justiça e__não jqstiça de
pequenas Ca:USaS; e iiãoJustiça pai"á expulsar posseiros.
· __
_ :·"'--:
.
_Conb~ço nobre Senador todas as artimanhas
usadas, quando eles-c:JUeiem tirar o posseíro da
terrá; ComeÇ~ c:onvidando pessoas a invadirem
a terra que tem posseiro. E nà horã da- invasão
vão pEidir ajuda da JustiÇa para, corri a -POlicia,
tirarem os invasores_ e os posseiros antigos, qUe
têm__ a..s sualL <;asas destruídas na hora em que
Se destrói as novas casas construídãs. -IstO já ffie
é familiar, mas nãO vai prosperar no Estâdo do
Marcwihã6. O -que pedi ao Ministro DenLScb_wartz
foi de que estudássemos uma maneira _de criar
uma Companhia de habitação para o traba1hador
rural. Elevando uma casa é que vamos_ segurar
9.po.sseiro. É titulando a teirra, maS; sob~_tudQ,
dan.Qo~lhe uma casa, dando-lhe a assistênc;ia que
nóS poderemos ajuciar a família rurãl. Ós úJtirJm$
contratos, os contratos do meu Governo_ com a
Companhia de Mo.tome_canizac;ão do Estado ite~
nhum deles foi feito com alguém que ao menos
pudesse comprar um tratar. Todos foram feitos
em comunidad~$, para que elas paguem a preços
subsidiados de 50%. E não paguem agora, pa·
guem daqui a dois anos. E não paguem com
dínheiro, paguem com a sua própria produção._
Essa à flloSoT~a que nOS estamos aplicando no
Maranhão. O que nâQ é.fádl é uma Reforma Agrária que precisa ser descentralizada e que compete
à Assembléia Nadona1 COnstitUinte ao invés de
concentrar éin rriãas da Pr-esiàêrida da RePública
a_déSapropriação de terras, tem que descentralizar
e entregar aos governos dos EStados. Porque são
àS Qdvemadores os mais interessados em que
não haja conflitos nos Estados que estão diri·
gindo.
Nesta ocasião., cada -GoVernador V.a.i ser o árbi_·
tro, vai desapropriar a terra que_rea1mente precisa
ser desaprop_riada. Porque apenas a desapropriação é como se encontrar a desapropriação de
piçarreiras. Foi comum desapropriar-se plçarreiras; e familias não podiam ser lá assentadas. EntãO, responderia a V. Ex" com essa infoirilação:
no Maranhão, o Governo está cônscio de suas
respófiSabilidades. E na: hora: em que a Assembléia Naciona1 Constituinte, nos der poder para
tanto, nós Itilaatemos uma reforma agrária que
haverá de ser modelo para todo o País.

()SR. RELATOJ3 (~anSueto de La~qr) - Agradeço a V. Ex' e vamos registrar a suá sugestão,
porque se refere à descentralização da reforma
ãgrãria~ É muito importante esSa~ sugestão com
a quaJ estou inteiramente de acordo. Agora, quero
agradecer o depoimento de V. Ex- principalmente
nessa parte das infOrmações que trouxe mediante
essas minhas _questões formuladas. Agradeça.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) --_V. __Exl
está pedindo a palavra?
OSR. AFFONSO CAMARGO- Eu perguntan~
se poderia dar um .aparte ao Sr. Relator para fazer
só urna_ correção d!=! orde_m téc;:oiça?
O_SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Da
minha parte não há problema.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- É im·
portante?

1936
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O SR. AFFONSO CAJ"'\ARQO- Fal~os. acho
que por du~s vezes saiu a seguinte frase: a rodovia
é mais cara do que a ferrovia. E ela não· é mais
cara que a ferrovia. A implantação da rodovia é
bem mais barata do que a da ferrovia.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -

Os

transportes,
O

SR AFFONSO !:AMARGO - Exatamente.

O custo operacional da ferrovia para grandes cargas é que é mais barato. Só para registrar isso

porque ficou essa frase solta.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Tudo
bem! Agradeço, mas o sentido foi esse: é de que
a operação, o transporte via rodovia se não me
engano é 9 vezes mais caro d9 que o da ferrovia.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA -lnol.,sive pedi-

ria para acrescentar o seguinte: os Estados Unidos
têm petróleo, têm borracha, têm toda a tecnologia
rodoviária, mas pegam a carga no c:ontafner e
colocam na ferrovia. Esse contalner é retirado
da ferrovia no lugar de destino; maior segurança

contra roubo, muito mais barato -do que a rodovia
e, em termos de grãos, é como disse o nobre
Senador Affonso Camargo: "A ferrovia ê Uma esteira, é uma esteira de produção".
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -Sobre

a ferrovia, Governador, a prioridade é da hidrovia.
Os grandes rios nos Estados Unidos são grandes
hidrovias como na Europa também. É preciso
considerar que nQs temos uma grande hidrovia
nesta área, pelo menos uma que já está em opera~
ção que é a do Araguaia.
O SR. EPITÁC!O CAFETEIRA- Agora, pe~mi
ta-me perguntar então a V. Ex': e vai levar para

onde? Para a Uha de Maraj6? Porque nós estamos
caminhando no rumo do porto.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Tudo
bemf Ai é um problema do Maranhão com Pará.
O SR. EPITÁC!O CAFETEIRA- Se nóS quere-

mos ir para um porto, nós não podemos ir pelo
rio. Nós temos que ir Pela ferrovia.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -
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Bem,

a pergunta já foi feita-- e V. Ext já respondeu. E
quero aqui em nome da COmissão agradecer a
V. Ex!' a presença aqui nesta COnlissão e todos
os esclarec:::imentos que deu e que se prontificou
com toda a boa vontade, .deixando lá seus trabalhos marcados, que eu interrompi, através_de telefonemas que dei. O importante é que V. Ex" prestou bons esclarecimentOs a esta Comissão. V. Ext
está dispensado e com os nos_so_s agradecimentos.
Quanto a Comissão nós estamos convocados
para hoje, às 15 horas, continuarmos os nossos
depoimentos e peço, encarecidamente, o comparecimento dos Sr:s. Membros da Comissão, porque teremos assuntos para decidir com a maioria
dos Membros da Comissão.
Está suspensa a sessão.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Está
reaberta a reunião. Dando continuidade aos nos·
sos trabalhos, convido o joma1istaJânio de Freitas
para sentar-se à Me_sê) e também o Dr. Eduardo
Borges de Andrade, por obséquio, fique esperando na sala contígua, pois, assim que terminar
o depoimento iremos convocá-lo.

Pedi informação referente ao prazo da Comissão, inçlusiye já_ foi enyiado um ofi_çio ao Presi·
dente.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João M~nezes) - Concedo a palavra ao nobre Senador Alexandre Costa,
pela ordem.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Pergunto a V.

E.i- Sr. Presidente, por que o cidadão não pode
assistir ao depoimento.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- É por-

que ternos adotado aqui o princípio de que um
depoente não pode estar presente ao depoimento
de outro que o antecede.
O SR. ALEXANDRE COSTA -Isso fere violen-

tamente, pois a reunião é pública, Sr. Presidente.
Não se pode absolutamente fazer qualquer diferenciação. Aqui pode estar presente quem acusa,
quem defende...
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- V. E><'
estã- Um pouco atrasado, porque estamos usando
~norma

desde'a primeira reuiliab.

O SR. ALEXANDRE COSTA-Sei, mas é uma

norma errada, com a qual não me conformo e
toma até suspeitos os trabalhos. S~ a reunião
é pública, corno se perTnitir urna coisa dessas?
Aliás, nunca vi Isto em todos os meus 25 anos
de vida parlamentar.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -

mos aprendendo.

Vive·

·

O SR. ALEXANDRE COSTA - J:::, mas eu não
queria aprender coisas erradas.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Tenho

urriOfício, que já mandei ao Presidente do Senado
Federal, dizendo o seguinte:
"Sr. Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito criada pela Resolu·
ção n~ 41/87, destinada a apurar as irregularidades da concorrência para a implantação
da Ferrovia Norte-Sul e analisar todos os as-- pectos da viabilidade sócio-econômica da·
_quela ferrovia, solic:ito a V. Ex" informações
__sobr_e o funcionamento da referida Comissão
no periodo de recesso parlamentar, de 19
a 31 de julho deste ano."
Ainda não recebi ofidalmente a resposta, mas
o Presidente já me informou que suspenderá, pois
me parece que o Regimento Interno da Casa,
as normas da Casa, determinam haja a suspensão
eJica _assegurada, de nossa parte, a interrupção
neste prazo de 30_ dias, inclusive da contagem
do prazo.
Quanto aos outros requerimentos que V. Ex"
fez deles trataremos .no final da reunião, porque
existem vários e decidiremos quem, afinal, convocaremos para o desfecho desta Comissão, uma
vez. que já temos dados bastantes e cOlheremos
mais alguns, de acordo com o que a Comissão
resolver.
OUViremos agora o Sr, Jânio de Freitas.
Sr. Jânio de Freitas, esta Comissão do Senado
foi constituída nos seguinte _termos:
__ "Nos termos do art. 70, alínea a, do Regimento Interno, é constituída no Senado Fe-

derçll I,Jma Comissão de Inquérito composta

-d~ nove membros, para- ci fim de, nõ prazo
de _sessenta dias, apurar as irregularidades
divui(Jadãs no jornal Folha de S. Paulo na
concorrência para a implantação da Ferrovia
Norte-Sui e an.a.lisar _todQS os aspectos da
viabilidade s6i:io~e<:onômica daquela ferrovia."
Seguindo as normas da nossa Comissão,
vou repetir o juramento e peço a v. s• também o faça.
"Juro , como um dever de consciência, dizer toda a verdade, nada omitido do
que seja do meu conhecimento sobre quais·
quer fatos relacionados com a investigação
a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar irregularidades na
concorrência pára a implantação da FerrOvia
Norte-Sul e analisar todos os aspectos da
---Víabilidade sóclo-econôniica daquela ferroViá-:''-

-

- -----

São estes os tenno_s do jurãmei1to e o quadro
dentro do <."IIJal se des.enrola_ a_ nossa Comissão.
-V. $9 terá 40 minutOs para fazer urna ·exposição
s_~m ser interrompido, se assim não desejar; se
desejar, pode ser aparteado -durante a sua exposi·
ção, ou também pode, se preferir, deixar para
ser aparteado quando terriiiitar sua expOSiçãO. Peço a V. St diga como prefere.
Concedo a palavra ao Sr. Jânio de Freitas.
O SR. JÁNJO DE FREITAS- Permito que haja

apartes.
Sr. Presidente, o meu primeiro artigo sobre a
ferroV:iã, baseou-se, dado o fato de que não sou
fOrffiaCiõ éTi EOgenharia, não sou técnico de
transporte, baseou-se na comparação de estudos
feitos em defesa da ferrovia e em defesa da alter·
nativa que seria a hidroVia Tocantins-Araguaia.
_ _A__comparação desses estudos, a meu ver, aos
olhos de urn leigo, mas de um jornalista habituado
ao tráfico das questões públicas, me pareceu indicar, com bastante clareza, que a soluçã_o da hidravia seria mais econôrnica, de_ mais fác:il realização
do ponto de vista técnico e atendendo economicamente à região que, de fato, requer providências
para que venha ~lcançar tirn desenvolvimento es·
perado, em função do potencial que tem apresentado e a:té hoje não aproveitado.
Em seguida, voltei ao tema com uma publicação que não c;hegou ao conhecimento público,
pelo menos de imediato. Tratou~se de um pequeno anúncio publicàdo na Folha de S. Paulo do
dia 8 de maio, na manhã do dia em que se abriria
a concorrência para a distribuição dos 18 lotes
de obras da ferrovia. Esse pequeno -ãnúncio relacionou num código ininteligível à primeira vista,
mas posteriormente traduzível por qualquer leitor,
relacionou as 18 empresas que viriam a ser con·
templadas com lotes de construção na ferrovia,
nas primeiras duas _seções da ferrovia a ser construída.
No dia 12, quando foi aberta a concorrência,
quando foram abertos os enve.Iopes e confirmada
a relação, preparamos à noite uma reprodução
desse pequeno anúncio com Uma narrativa, am~
bos sendo publicados, o pequeno anúncio e a
narrativa, na primeira página dà Folha de S. Paulo do dia 13. A confrontação dos resultados e
do anúncio classificado, que havia sido publicado
no dia 8, mostrou que o anúncio não havi~ comeM
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tido nenhum equivoco .e o resultado havia sido
realmente conhecido por antecipação. De lá para
cá, o meu procedimento jornalístico a re_speito
tem sido quase que nulo, pois me ocupo muito
mais em dar algumas explicações, narrar a companheiros joma1istas de televisão, de rádios, revistas, jornais, em atender a convocação da Polícia
Federal para depor a respeito da maneira como
procedi jomalisticamente, deixando claro que,
protegido pela Lei n? 5.250/67, estou dispensado
do fornecimento de fonte de lnfonnação.
Quanto ao artigo prOpriamente dito, voltei a
escrevê-lo, terá sido tão só o da Valec, com respeito a duas pessoas a serviço dela, contratadas

pela Vale do Rio Doce, com salários que hoje,
no Brasil, são chamados de vencimentos de ma_·
rajás; duas pessoas que, pelo contrato que tinham
ou têm com a Vale, e postas a serviço da VaJec,
recebiam 122 OTN por dia de trabalho, o que
dá aproximadamente 850 _niil cruzados por mês,
considerados os 22 dias úteis.
De sorte que a minha exposição, a propósito,
é esta. Não sou um té<:nico e não posso contnbuir
para a avaliação tecnica, e todos os parágrafos
-porque não foram artigos o que escrevi a res~
pe!to - , basearam~se na comparação de estudos
técriiCoS feitOS até mesm-o por entidades do Governo, como o caso da lpea, por exemplo, ou
do Geipot, alguns elementos que conheci e relatórios que pude ler e que serviram para me orientar,
ou fazer uma ava1iação no estrito papel de joma·
lista, não no papel de técnico, muito menos de
politico.

O SR. PRESIDENTE {João Menezes) -Indago
a V. E.xl' se desejam fazer algumas perguntas. (Pau·
sa.)
Tem a palavra o nobre Senador Affonso _Ca~
margo.

Então, a minha intervenção é mais para dizer
a V. S• que, a partir daquela denúncia, deixou
de ser apenas um Jornalista para ser também um
economista, no sentido real da palavra, quer dizer,
alguém que "faz economia". O próprio Presidente
da Valec, o Dr. Paulo Vwácqua, afirmou nesta comissão que nas concorrências que estão sendo
reabertas eles aumentaram o desconto máximo
de 1Opara -15%. Então, se as empreiteiras vierem
a dar o desconto máximo e chegarem a ganhar
osJotes com 15% de desconto, certamente V.
S', com a sua denúncia, terá dado uma economia
da ordem de 125 milhões de dólares.
De qualquer forma, foi importante seu trabalho
e nos deu a oportunidade de aqui discutirmos
não só as eventuais irregularidades como também a viabilidade da obra, o que é muito impor~
tante, porque a nossa crítica é exatamente porque
seria_iniciada sem os devidos estudos, sem a devi~
da discussão. Agora temos a oportunidade de
fazer isso, graças à sua denúncia. De modo que
estou aqui para parabenizá~lo.
O SR. JÂNIO DE FREITAS- Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Indago

se mais algum membro da comissão. deseja fazer
uso da palavra para questionar o depoente? (Pau~
sa.)
Tem a palavra o nobre Senador Iram Saraiva.
O SR.

IRAM

SAAANA -

$r. Presidente, Srs.

Senadore~.

Sr. Depoente, logicamente sem desrespeitar a sua colocação de avocar a Lei de lm·
prensa, deVo dizer a v. S' que defendo oom unhas
e dentes este seu direito e ele deve ser preservado.
CdffiO-se-U'ãta, nó entanto, de uma comissão,
como bem disse o Senador Affonso Camargo,
que tem a preocupação de ir aos meandros, quer
dizer, ao mais profundo _pOsSível, porque quereliiO:S, -sobretUdo, resgatar ã dignidade do Poder
Legislativo, e uma CPI não pode ficar no vazio,
insisto, sem querer quebrar a sua condição e o
seU direitõ âe manter o sigilo, insisto na pergunta
V. S' fêiTi"Cofihecimento de que alguma empresa
teria revelado, uma vez entregues os envelopes
e os convites, que participaria dessa tomada de
preço, dessa concorrência, se, de qualquer forma,
foi meramente por infuiç1io-- pelo que pude deduzir da sua colocação .;,.._,, por ver o anúncio e, a partir daí, V. S' passou a analisar, ou se tomou
conhecimento de que algumas das empresas te~
riam revelado?
Segundo observações que pudemos detectar
aqui, por informações de empresários mesmo,
a concorrência perde o sigilo a partir do instante
em·que cada empresa recebe a sua carta~convite,
é que ela pode mostrar a qualquer um.
Não sei Se V. S• teria condições de me respon~
der.

O SR. AFFONSO CAMAROO --Sr. Presidente,
eu queria repetir, na frente do Jornalista Jânio
de Freitas, as afirmações ·que já fiZ, inclusive pe~
rante os diretores da Valec e também ao Repre~
sentante da Empresa Tratex. uma das emprei~
teiras, porque na minha opinião as empreitelras
costumam - e não se pode fazer de outra forma
--agir de acordo com as regras estabelecidas.
Dificilmente vamos conseguir provar Isso, mas
é a minha convicção pessoa], segundo a forma
como a Valec conduziu a concorrência e os moi~
des em que a concorrência foi definida, fu@ndo
claramente que cada emprelteira iria ganhar um
lote, porque na pr6pria concorrência diz que,
quando uma ganhasse um lote, seria eliminado
da segunda, por uma questão de preferência, e
aquela distnbuição de pontuações por antecipa·
ção e mais ainda a abertura das concorrências,
lote por lote, porque, se a Valec não patrocinou
um acerto com as empreiteiras, certamente indu~
O SR. JÂNIO DE FREITAS- Pois não. O priziu ou claramente facilitou. Então, para ffiim, não
meiro esdaredmento ~é o seguinte: o tal anúncio
é surpresa que tenha havido aquela distnbuição
de lotes. A conclusão, fundamental nisto tudo, a que me referi fot publicado por mtm mesmo,
evidentemente, é que hoUY.e um acerto, um con- fui eU quem o publicou. Não que eu tivesse visto
um anúncio e depois feito deduções. Quando pu~
luio, um acerto que, inclusive, escandalizou e des·
bliquei o que saiu foi uma relação dos vencedores
gastou muito as empreiteiras nesse epis6dto. De
qualquer forma, parece~nos fundamental o preço- da concorrência, publiquei sob a forma de .pequeno anúncio com siglas, substituindo os nomes
base, porque o acerto só pôde ser feito porque
das empresas, mas registrando o respectivo lote
todos deram o máximo desconto,
Conversávamos aqui exatamente por que se-rá "-qUe -caberia a cada empresa.
Não me çonJ:a- respondendo à segunda parte
que alguém não poderia dar dez, onze ou doze,
d"!_ sua pergunta --., tenho conhecimento de que
em vez de dar dez?
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qualquer empresa tenha transmitido alguma coi·
sa a respeito da prõposta que estava fatendo nern
de qualquer ordenação dessas propostas. E até
estranharia que isso fosse uina norma, como V.
Ex" bem lembrQu __que pode ser, porque, neste
caso, não seria necessária a concorrência com
envelopes fechados. Se urna veZ entregue, abre-se
o envelope e todo mundo pode dizer tudo, desca·
racteriza-se a concorrência, descaracterlza~se a
própria essência da concorrência. De sorte que
não só não tive conhecimento de&Se episódio como não renho conhecimento disso em outras
concorrências.
O SR. IRAM SARANA- A minha razão de perguntar é porque um dos diretores da Trat~ afirmou aqui que, uma vez recebida a carta, pode-se
informar a qualquer um, e qualquer um recebe
a informação. Por isso a minha preocupação de
saber se V. St tinha conhecimento. Talvez não
me tenha feito entender, mas a colocação a que
me refiro é que esse mesmo diretor disse: "A
partir do rnomentç em que recebemos, o sigilo
é quebrado". Fez esta declar~ção à comissão.
O SR. JÂNIO DE FREITAS -

Senador, não

tenho como dizer que não seja eventualmente
quebrado entre empreiteiros, não convivo entre
empresas, eu-não sei. Para jornalistas, posso-lhe
afirmar que não é quebrado habitualmente, muito
menos p;>r empresas.

O SR. IRAM SARAIVA - Exatamente porque
ele disse que "qualquer um i[ue tenha acesso"...
Por esta razão, procurei tirar essa informação, para
me orientar.

ô

SR. JÂNIO DE FREITAS_~ Esta informação

até me perturba um pouco, pelo seguinte: os envelopes foram entregues e abertos no dia 8. Mas
a Valec precisou ainda de ·quatro dias para poder
emitir o resultado, porque, durante esses quatro
dias, ela fez as avaliações ou alegou estar fazendo
as aValiações dos coriteúdos _de cada envelope
- a proposta comercial e a proposta técnica.
De sorte que não me consta que eu pudesse
dispor, de alguma maneira, só pelo fato de os
envelopes terem sido abertos, eu ter deduzido
tudo. Em segundo lugar, porque a publicação
foi feita antes da abe[t_ura dos envelopes da con~
cõTrêricia. Os envelopes fotam__ é_lbertos no dia
8 de maio, a partir de 9h 30 min. A Folha de
S. Paulo começou a circular mais ou menos
às quatro horas, já com o resultado publicado.
O-SR. IRAM SARANA- A colocação que ele
faz é exatamente esta; que a partir do momento
em qué têm CQilhecimento, eles mesmo_s podem
quebrar o sigilo.
Então, é uma informação que estou passando
aV.St

O SR. ALEXANDRE COSTA -

Está havendo

um equivoco. Eu estavif pr~nte quando depôs
um dos diretores da Tratex. Pelo que compreendi
- a não ser __ que tenha compreendido mal -,
ele declarou que quebraria o sigilo no momento
em que fosse entregue a carta~proposta devida~
mente lacrada no local da concorrência.

O SR. IRAM SARAIVA- Foi isto que eu disse!
O SR. AL..EXANDRE COSTA- E isto não tem
novidade nenhUma, a Tlão ser que quem recebe
a carta~proposta abra, consulte o valor de cada
~a ... Se entrego uma carta lacrada, ela é a minha
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última palavra, todos entregaram ao mesmo tempo e à mesma hora, o que me_ prejudica e o
que me ajuda guardar o sigilo de um valor que
ofereci para construir uma obra?
- -- Isto é muito comum. Ein tcida e qualquer concorrência, desde que entregues as propostas, ca-

da um dos empreiteiros dizer quanto ofereceu,
sinceramente não vejo mal nenhum nisso, nenhum crime, mesmo porque é imodoficável. Ele
não perde voltar e pedir para modificá-lo. Aí, sim,
estaria configurada wna fraude. Orienta uns aos

outros, quem perdeu e quem ganhou.
O SR. PRESIDE~ (João Menezes)- V. EX'
tem alguma indagação a fazer ou foi só esta intervenção?

O .SR. ALEXANDRE COSTA- Estou apenas
aparteando o meu c_olega. Ainda Qão falei com
oJornali~aJânio

de Freitas.

O SR. PRESIDENTE (João .Menezesj -

cedo a
Sousa

pal~vra
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Con-

ao nobre Senador Pon,peu de
·
·
.
.
.

O SR POMPEU DE SOUZA- Sr. Presidente,
eu seria a ú1tima pessoa que procuraria extrair
de um colega comoJânio de Freitas uma inconfi-

dência profissional, ainda mais perante uma Co-missão de Inquérito.
Somente gostaria que me-respondesse a uma
indagação.
_
- -----É evidente que, ao publicar o anúncio, no dia
8,já conhecia desde_o ci@ 7 o re_s!Atado da concor~
rência. Não pergunto por intermédio de quem
ou como chegou a tomar con_Qecimento disso.
Pergunto: Se, na apuração dessa matéria, surpreendeu aJgum indício de conluio entre os concorrentes ou entre algum concorrente ou entre
todos os concorrentes e a Valec?

O SR. JÂNIO DE FREITAS- Segundo o Consultor-Geral da República, numa entrevista que
deu no mesmo dia em que foi publicado o anúncio - e esta aliás, foi exatamente .a primeira fase
da entrevista: "Houve mesmo conluio" - Saulo
Ramos, Consultor-Ge_raf da República
-- No dia seguinte, no dia 14, o Senhor Presidente
José Sarney concedeu também_ uma entre~ta
exclusiva - a primeira foi ao Jornal do BWD
e _esta __ao Estado _de S. Paulo-- na qual dizia
que, ao tomar conhecimen!O de irregularidades
praticadas na concorrência, Sua Excelência havia
determinado a suspensão da concorrência" e. a
proibição de que aquelas empresas participassem
da segunda concorrência, e que foi tomada esta
providência antes da publicação feita pela Folha
de S. Paulo.
Se tomarmos, então, as palavras do Consultor-Geral da República e do próprio Senhor Presidente da R~pública, a conclusão não pode ser
outra senão a de que houve "conJuio", na expressão_de__ um, e "irregularidade", na expressão de
outro.
-.=
~
_
Como eu disse há pouco ao nobre Seriador
Alfonso Camargo,- parece.:.me-que há no edital
de concorrência alguns elemen~os que d_e fato
fariam, supondo na meJhor hipótese, certa "facmtação", quando menos issç, para que houvesse
um acerto em tomo da concorrência. Por exemplo, no que diz respeito à questão de se- fixar
não wn preço máximo - como seria 16gico -,
mas um preço mínimo a ser dado. t: curioso
esse pormenor do edital, porque se alguém qUI~

sesse of~recer um preçO a quett'fpudesse atender
às exigências dei Valec, construindo um lote abaixo de um dadO pr~_ç6 e5tabeJeddo pela Valec,
apesar de pC?_der fazer isso. estaria impedido, por..que se havia fixado_um preço minimo e não umpreço máximo.
Já me foi indicada, algumas vezes, a ordem
pree~beledda da abertura dos envelopes como
uma coisa tanibem- preestabelecida, em raz-ãO de
que- não houvesse confusãQ- entre ~ empresas
que já haviam escolhido previamente os seu.s lote~. Esses índices fazem supor que houvesse,
quando menos, uma colab(iração, uma "facilitação", para que aquele resultado se confurriasse
_nos termos finais, exatamente tal. qual tivesse sido
acertado entre as empresas ou-eiitre as empreSas
da Valec.

no País para construir tudo aquilo que temos de

boll!·.

.

FIXe-se o mínimo: Aquele mÍnimo· determina
que ning~~m_-~e boa-fé pode fazer uma obra por
preço inferior àquele mínimo. Aquele mínimo não
é inventado, aquele mínimo não é ima_ginaçlo;
a_quele mínimo é calculado por quem faz a concorrência. Ali, estãO induídos O ·custo e o BOI
de que dependem as empresas para ·Sobreviver.
Logo, o fato de todos entrarem no minimo não
tem novidade nenhuma. A novidade, o que me
assustou, não foi isso; isso é muito comum. Muito
comum! Quem quer participar só está certo que
participa, sabendo que tem equipamento, que
tem pontos necessários, que tem know-how, que
tem já demonstrado capacidade no País, através
de_ grandes obras realizadas a entrar no mínimo;
entrando na rutse ou nó niáximot tem a garantia
O SR. PRESIDENTE (João Menez.es) --Con- - de. ganhar. E todos entraram _no-mínimo; não
detxa de ser outra coinddência; todos entraram
cedo a palavra ao nobre Senador Alexandre Costa.
nO rriíriimO. Teriam qil.e se aventar duaS hipóteses:
esse -mínimo e essa baSe, foram aumentados para
O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente, Ql!_e .lcidos caíssem mesmo? Essa pergunta eu
çleve estar hav~ndo um grande equívoco. O jornafiz ao_ Presidente do Geij>ot. Ora:, quein-é O Presilista Jânio de Freitas cumpre o seu dever c_om_o
dente do Geipot? O horriem encarregã.do de fazer
jornalista. A publicação na_ Folha de S. Paulo
inquérito, designad.o pelo Ministro dos Transporcausou um impacto naciOnal, atingiU a tOdos, ho- tes
para apurar essas irregularidades. Esse depoimens públicos e p-ovo de modo geral. Por intermento deve estar aí, não sei se o jornalista Evanmédio do Relator, Senador Mansueto de Lavor,
dro Mesquita tem conhecimento. Mas ele, c:omo
prontifiquei-me imediatamente a assinar a criação
Presidente, ao desejar apurar se houve um condesta-Comissão de Inquérito, que hoje se realiza,
luic;>, se J;louve uma fraude ha concorrência, a pritão_gr~nde foi o impacto que sofri com o-resultado
meira coisa que eJe teria que verificar é se esse
antecipado publicado na Folha de S. Paulo.
preço mínimo, e$:.e preço básico, foi ou não supeSe aqui se quisesse apurar dolo, crime, fraude,
restimado ou se esse preço mínimo estaria supeqUalquer coisa contra o Er_á,rio, eu ~el)a que_ perrestimado. Não _há_ uma só palavra, no inquérito,
guntar, mas não o _faço.
e as conclusões do Geipot, através de seu PresiVenho acompanhaiído as declaraçõeS- do jor·
dente, f01:ªm de que não chegaram a nenhuma
_n~~ Jânio de Freitas, as publicações perma: conclusão. Apenas declarou que os conhecimennentes na Folha de S~ ~aUJo,_ o qual absolutatos dos pontos que cada empresa recebeu: ponmente não quebra o sigilo, não diz qual a fonte
tuação pelo capital, pelo equipamento, pela qualique lhe forneceu os dados.
ficação, pela tradição (que também é muito natuSe a Comissão tivesse essa trilha, esse camiral na construção _de obras neste País) propiciou
nho; seria muito mais fácil chegar ao crime, se
o conhecimento dos ganhadores, tal qual como
houyesse, à inculpabilidade,_se_também existisse.
V. S• fez na FOlha dé s.- Paulo, e acrescentou
Também não sou dos que estão. aqui para Obrim?is: que bastaria seis - conhecessem apenas
gá-lo, é um dir~ito que S. s• tem de dizer QU
se1s dos ganhadores. Isso Qão seria di_ficil, porque
não diz.er- e_ como já~yi_que nãO d€dã.ra, não
os_.seis que _tivessem maior quantidade de pontos,
faço _a pergunta. .
Q!i~is estariam já classificados. Daí, não seria
Quanto à concorrência, não foi assim como
diftçil conhecer o restante. Encontra-se, aí, no hl·
analisou o Sr. Jânio_ de Freitas ao citar o Sei1ador
quérito_ promovido pelo Ministério dos TransporAffol1SC? camargo. Ela' teve _o preço médio, o -precujo Presidente é o Presidente do Geipol Eu
ço-~ase c,on_:~o se chama. Te-ve_um preço ináximo
smceramente não fui Investigar esse assunto ma~
e um preço mínimo. Isto não consti.túi novidade
temático e não sei se chegaria a essa conclusão.
no Brasil, em época nenhuma! Sei de_ mil concorEle deve estar certo, deye ter investigado. Mas
rências que _se _fiz_eLaffi-no Brasil em
pelO
eu não inve_stigu,ei. Eu achava que o inquérito
menos, 990 foram nesses moldes._ por muitas
dev~ria ser completado, não apenas dizer que bas~
razê?es: primeiro, não se franqueia o preço mínimo
tavam seis; dizer por que, analisar por que, mostrar
para quem quiser ofei'ecer... Por exemplo: se eu
como. Nada disso foi feito. Tudo isso está no
fos~ um empreiteiro, poderia se o preço-base
escuro, dentro do inquérito promovido, cujo Presifosse de dez cryzaclos por metro cúbico_de terradente é o Presidente do Gelpot. De maneira que
plenagem, para ganhar eu poderia chegar lá e
acho que V. S• cumpriu o seu dever jomalistl.co,
oferecer cinco cruzados. Pergunto se eu teria cazeloso pelas coisas da Nação, denunciando um
pacidade de construlr essa estrada pela metade
fato que, efe_tivarn_ente, não é normal acontecer.
do_p_reço que os outros oferecem? Vamos supor
Aliás, eu não conhecia- e, não podendO respon~
que eu tivesse, eu construiria. Na maioria das veder, e nem estou insistindo para fazê-lo- qual
zes, pela eXperiência mostrada no BraSil, todos
a rota que levou V. S• a essas informações; eu
aqueles que aviltam os preços são aventureiros.
apenas quero cumprimentá-lo, com satisfação
E Q _fazem não para construir, mas para dar aqw1o
muito grande em conhecê-lo, e agradece{ a atenque se chama_ de golpe, que, nada mais nada
ção.
menos, só faz atrasar a obra, gerando dificuldades
O SR. POMPEU DE SO~ ;:;._ Eu sou leigo
para o Estado e enormes prejuízos para os granno assunto, não sou eqgerlheiro como V. Ex',
des empreiteiros, que são os d.e que nos valeffios

u;s.

que,
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nunca disputei con~orrência, mesmo porque não
teria como disputar, não sou empresário, não te~
nho recursos para tanto, mas, gostaria ele saber,

que V. Ex!' se _mostra_ tã_o__bom conhecedor do
assunto se essa pontuação que classifica por equipamento; por know-how, por tradição, é conhe'dda preViamente ou ela é conhecida no momento

já

da apuração da judicação da obra?
O SR. ALEXANDRE COSTA- E·l, efetivamen-

te, não posso lhe informar. Isso pode ser coisa
nova. O que posso dizer a V. Ex" é que essa pontuação_ foi entregue antes da concorrênda, a todos, publicamente. Então, todo<õ tiveram conhecimento dessa pontuação.
O SR. POMPEU DE SOUZA -
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Quem faz essa

pontuação, é quem promove a obra?
técnico?

eo órgão

O SR. ALEXANDRE COSTA ::c. É quem promove a obra, é quem julga pelos traba1hos. É pela

qua1ificação: qua1ifkam-se as empresas que, para
concorrer, elas têm que dizer o que possuem,
as condições. têm que dar o seu capital, têm que
dar sua tradição, têm que dar a quantidade de
obras no gênero que já construíram ho País, para
que possam receber essa pontuação. ··
·
O SR, POMPEU DE SO(JZA - 0 resultado

dessa pontuação é pública.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Esse foi antecipado. Entregue antecipadamente, diz o inquérito
promovido pelo Presidente do Geipol Foi entregue antecipadamente, publicamente, em sessão
pública, a todos. Logo, se isso não é uma coisa
normal, eu desconheço, porque já vivo um pouco
afastado disso. Mas, se foi feito publicamente e
entregue antecipadamente a todas as empresas,
não me parece tenha ca~.,Lsa_do mal a quem quer
que seja: nem aos concorrentes, nem à Nação
brasileira.

O SR. IRA/'1\ SARANA -Apenas para completar
as observações de V. &"', se- b~m me lembr~
o Presidente da Valec nos disse aqui que procurou
trazer as experiências obtidas na construção da
Ferrovia dos Carajás, qUe é hoje considerada a
principal ferrovia brasileira e feita por um cuSto
baixo. Segundo essa experiência, hOuve um caso
na Ferrovia dos Carajás que alguém estabeleceu
um preço abaixo do que deveria ser o mínimo.·
A conseqüência foi_exa~ente essa:.r@o pôde
realizar a obra. Agora, a mim me espanta, realmente, que não se conheça a r~gra do preço
mínimo, do preço bási~.o e .do preço máximo.
Isso é usual em, pelo menos 80%. das cQncorrências que se fazem no Brc:tsil. Hoje, adota-se
esse princípio. É, aboslutame.ote, usual. O preço
mínfmo é, precisamente, para que a empresa não
faça uma proposta aquém daquilo e ac:abe por
não poder realizar a obra, pedindo uma suplementação de receita, para poder cumprir sua tarefa
e, em muitos casos, provoca o atraso_ da obra,
o que a encarece bru:ta:lmente. E;ntão, is~ é uma
coisa normal nas concorrências, em 1J9SSO P~s.
É, apenas, uma observação complementar.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Multo obrigado.

Só eu sou engenheiro há quarenta anos e, quando
ingressei na Engenharia, já se fazia concorrência
nesses moldes: preço básico, máximo e preço
mínimo. Nunca causou c~le_u_ma
Nação; nenhuma reclamação. O que sei.. se há d~feitos nes-

oª

se tipo de c:oncorrênda, defeitos maiores existem
em outros tipos de obras, as obras de convênios,
essa ·que o Governo Fedetal, tendo DNER em
todos· o!:fEstados do Brasil, em prédios maravi. lhosos, -.com centenas de funcionários, em lugar
de abrir as -concorrências em cada ~tado, para
que todO$. posSam concorrer, eles prefer.em dar
convênio ags OoveilJ.o.s, para os Governos construírem, multas por concorrência, muitas administrativamente, pelo Preso que querem, pelo preço
que bem entendem, pelo preço que fique. Isso
também não é muito usado_ no País, e muito pouco~COhdenado. Vejam o caso: dizia a meu colega
engenheiro, membro desta Comissão, Ruy Bacelar,- qUe, em coricoffêflcias, eU critico ·muitO os
critérios·extstent:es, no Brasil e no mundo. São
dps grandes Capitais, dólares onde ~ exige até
'-o· índice de liquidez. Então, dizia eu a ele: acho
que isso prejudica aos jovens engenheiros, àqueles que começam a vida, que se formaram ontem,
há c:inco anos, há dez anos, que vão demorar
muito, palmilhar multo, para chegarem a esse
estágio. quando chegam. Eu, num passa,do rnais
rer:noto, já_ tive empresa, e, por faha dessa grande
condição de capital, de grande equipamento, nunca pude ser grande, nem sequer médio.
~ · Pois bem! E isso que eu gostaria de responder
V. EX', Senador Pompeu de Souza, para dizer
que não ·constitui novidade. É multo usado. V.
~ pode-se inteirar que esse processo não é .de
hqje, não é de cjp_co _ap.Ç>S, ~o é de dez a.nos:
esse processo deve ser de 50 anos atrás:. E o
Senador Affonso Camargo, ·que foi Ministro dos
Transportes, deve conhecer isso muito bem, e
poderia atestar, ou não atestar o que estou dizendo_, que não há esse slst~ma de concorrência.
Se cala_.._é porque acha que estou falando a verdade. ··

a:

0 SR. AFFONSO CAMARCJO -

V.

Ex' pede

que eu lhe peça um aparte. Mas eu já concordei
com V. l::x' em relação a isso, expressamente.
Esse é um sistema que exis~e. O que não foi
--:~norinal_ nessa concorrênCia e· o que o Senador
Pompeu de Sousa perguntou foi a divulgação da
PontuaÇão antes da abertura das propostas. Isso
que S. EX' falou, e isso não é comum.
O SR. ALEXANDRE COSTA -

Bom, mas eu

não estou defendendo a pontuação. O que eu
diSsê~ê que a. P~!:tuação foi p_óblica.
O SR. AFFONSO CAMARCJO -

Pois é, o que

~ão_é cort:1~m.

O

sR ALEXANDRE COSTA-Se ela folpúbli-

!=8 e toda a Nação del(l tomou conhecimento,
principâlmente os intei'essados. os empreiteiros,
n~o prejudicoüanrnQUêiri~ não pode ter prejudicado a ninguém.. P~rderam três empreiteiros dos
21 que concort='erãiif. N~nhum dos três reclamou
ou se julgou preltidicado, nem pela pontuação,
nem por ter perdido.
., Diz-se-que foi conluio, O conluio é um processo
m_uito corihecido no Brasil, aJiás muito usado, não
só no Bf-aSII;=-ma-s no mundo todo. É aquele em
que os--empreiteiros se re(mem e oferecem, não
o meli9r' pre90, mas o maior preço, reúnem um
bloco de ·seis, entre dez_ a menos, com base no
centro e.-dez ,a mais. tem 20% de diferença, e
-aqueles 20% são rateados entre aqueles que entraram· na concoiiêilcia, não- para garthá-la, mas
apenas para fazer número, para legalizá-la.
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_Agora, c.onluio com preço mínimo, não conheço, nunca ouvi falar. Mãs como se diz._. o Presidente
acabou de faJar para mim agora mesmo, a gente
morre aprendendo, pode ser ~e esteja havendo
já conluio com preço mínimo.
O _SR. AFFONSO CAMARCJO -Senador, nós

chegamos à conclusão, ambos, convergentemente, que o único problema que restou ê o problema do preçcr base. Infelizmente, eu concordo
com V. Ex! em gênero e número, o Geipot no
seu inquérito não analisou o problema do preço
base, que era o fundamental.
O SR. ALEXANDRE COSTA -,-~\o.
O SR. AFFONSO CAMARQO -

vamos ter que fazer um
aqui, na Comissão.

exam~

Então, nós

desse preço base,

O SR. ALEXANDRE COSTA- A única falha,

jornalista Jãnio de Freitas, é que o inquérito não
poderia deixar de apreciar o PreÇo -mínimo; Se
ele é justo ou se ele não é justo, ou s~ ele já
foi acrescido, para que todos pudessem entrar
e ser rateado todos os três em que houvesse ~ssa
coinciência que s~ denunciou.
Pois bem, não tenho mais aparteantes, eu agradeço a V. s~ Obrigado pela ~tenção.

v.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Há
mais algum Senador_ que deseje fazer uso da pala-

vra? (Pausa.)· . ·· -

-

-- - · -

__ .

Concedo a palavra ao nobre SenadOr Ruy Bacelar.
O SR. ROY BACELAR- Sr. Presidente, Sr. Jornalista Jânio de FreitaS, V. 5' prestoU um grande
serviço à Nação, quando denunciou, através da
Folha de S. Paulo, as irregularidades que existiram na concorrência ou na licitação da Ferrovia
Norte-Sul. V. St fala, na reportagem, que foi fraudulenta, que houve corrupção, etc., e diz que os
envelopes foram entregues no dia 8 e abertos
às 9 horas e 30 minutos e a Fo_lha de S. Paulo
começou a circuJar de madrugada. É ·~·erdade
isso, não é?
O SR. JÂNIO DE FREITAS -

Osenveiopes

foram abertos nesse dia.
O SR. ROY BACELAR - V. S9 não sabe se
foram entregues no dia 7 ou no mesmo dia 8.
Devem ter sido entregues no mesmo dia 8.
OSR.JÂNIO DE FREITAS-Não, foram entre-

gues antes. Há umà data p_ara a entrega e uma
data para a abertura
O SR. RUY BACELAR -Mas é o próprio Presidente, é o próprio ConsUltor da República, Dr.
Saulo Ramos, é o Próprio Presidente da Valec,
é o próprio Ministro que dedaram, peremptoriamente, ter havido irregularidades. O Dr. Saulo Ra~
mos parece que falou em conluio e o Presidente
em il:regularidades. Diz daramente _que, antes da
abertura, já tinha conhecimento. O Presidente da
Valec e o Ministro dos Transportes dizem que
tiveram conhecimento após a· abertura.
O SR. JÂNIO DE FREITAS - O da Vale c, não

sei; o Ministro dos·Transportes, sim.

O SR. RCN BACELAR- Mas o da Valec -Ç6nfirmau isso aqui.
O SR. JÂI'IIO DE FREITAS- Eu não conheço

os depoimentos aqui.
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O SR. RUY BACELAR ~Acerto houve, combi·
nação houve, ninguém tem dúvidas d-issO .....;. eu

mesmo não as tenho e acho que ninguém tem,
nenhum brasileiro tern._ÇI_corn_eçar pela autoridade máxima, que é o Presidente da Repúbl!c21.

Então, ninguém pode duvidar dos acertos, das
combinações, etc.-_
_ _
Quanto a preço mínimo e preço máximo~ acho

relativo. Antigamente, era o preço médio, que,
parece-me, ficava para a empresa responsável pe-

la concorrência, que guardava para si; hoje, dizem
abertamente.

Quanto a _esse rateio, isso não é de le! que
o nobre Senador Alexan_dre Costa_ fal9~ aí que
rateiam 20% com a·reStiYdas firmos, que entram
só para ganhar esse rateio. Isso .é uma imorali-
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__ O SR. RCN BACELAR -A pergunta primeira
foi feita. Eu farei a segunda logo posteriorm~nte
_à resposta._
O SR. PRIÕSIDENTE (João Menezes) - V. S•
já pode responder à pergunta, para não haver
esse diálogo, ~enão não saímos ~oje daqui. _

~ "'--Q Slt JÂI'ÜO-DE FREitAS- CretO q"ue, usan-

_do o verbo que eu ~ria aplicado à frase com
que V. & me fez: urn apelo, V. ~ compreenderá
melhor a minha posição.
V. & me disse~ "O Sr. não quer divulgar o
nom~ do seu infom1ante." Não é _que eu queria
ou não queria, essa _qUestão nã,o se põe para um ·
jorflaJi§ta. Eu não posso divulgar o nome, por
urri deyer ético. No dia em _qUe eu_ abrir m~o
de Um dever éticO, eu abriref mão exatai:riente
~Õ]unàaffiento prirrieiro 9a minha proflssao. Eu
não posso abrir mão desse Pilncípfo ético.- -~
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rência, a ferrovia t"!Tl si, quer dizer, v. sf passou
por um estl.!do, para chegar à conclusão do que
cheg-ou__do que é o Centro-Deste, por onde esses
trilhos vão passar, e essa viabilidade... Eu pedia
que V. S•_ analisasse esse aspecto, não analisando
inida1mente, porque, na forma que V. S' cÕlocar,
depois, não podem_os _até discutir, coin relação
à navegabilidade, tanto do Araguaia, Conio do
Tocantins, porque isSo também conheço, tenho
por obrigação conhecer palmo a palmo, por andar; sou da região,_ mas o seu pensamento do
que Vem trazer esta ferrovi~ é muito irilprirt'ante
para a Comissão, porque é um _sf!gundo aspecto
que essa Comissão se propõe é-ó" eStudo da viabilidade.

O SR. JÂNIO DE FREITAS- Na minha expodade; devia estar todo mundo na _cadeia_. Mas se
sição inicial, eu deixei claro que não sou engepraticam ... parece que infelizmente praticam, isso
nheiro e, portanto, não procedi a nenhuma análise
é o mesmo que meter a mão no bolso do povo.
própria, seja da ferrovia, seja de hidrovia, seja da
Quer dizer, firmas entram som_ente par~ receber
O SR. RCN BACELAR -Eu respeito o posicioviabilidade técnica 4e qualquer das Qu~s. Eu me
o rateio. Isso é a maior imo~aliçl,ade que pode
namento ·de V. 5'ba$eei,_para e~crever o 19 artigo sobre a ferrovia
ser admitida no País. Num pals sério, não se ad- e não exittamente sobre a ferrovia, mas Sobre
0 SR. JÂNIO D.E J'REITAS - Não é meu, é
mite isso.
.
__ . _ .
.
a ferrovia e a hidroyia-:- eu me baseei em estudos
da ética âo Jornalismo, que eu ado_!:~~ ao adotar
Agora, o que f~ cor::n que eu ~onJ:inue pensan~
feitos por técnicos e que são já do conhecimento
com_o
profiSSão.
o
Jornalismo
do nesse acerto, nesse con1uio, nessa combina~
de V. E#', porque foram produzidos pelo Geipot,
ção, é que esse preço máximo e es_se preço míniO SR. ROY BACELAR- Eu compreendo.-Mas,
pelo lpea, pelo Qube de Engenharia, no Rio de
mo foram fiXados sem projeto final de engenharia.
quero terminar, dizendo que ingressaram nessa
Janeiro, em particular pelo engenheiro Benito
Não existe projeto final de engenharia nessa obra,
conCQrtência, participaram dessa concorrência
Bruno que, se não me engano, já depôs aqui:
até hoje, não existe, nunca existiu.
,-21 empresas. Uma parece que foi eliminada de
fundamentalmente esses.
.
Foi feito via cOrrelação; foi feifo atr:avé$ de um
imediato: aiJmentaram _de propósito, para esse
Do confronto de uma coisa com outra, em prianteprojeto, fazendo wna correlação com a Ferrocapita1 de 400 -rilTihOe.S_de cruzados, e somente
meiro lugar, quero fazer notar que eu não sou,
via Carajás~Itaqui. Então, não podia, hoil.estamen~
21, parece-me, tinham condições de entt:ar.,_J~nw. . não tomei, rião escrevi. em nenhum momento,
te, se focar nem o l('reço máximo, nem o preço
tãp,"á~ antemão, a gente vê: duas foram afastadas .. o_que _quer que fosse contra a necessJd.àde, conmínimo: fizeram por aparência; Eiltáo, -~ outro
Na certa, entraram no rateio que o eminente.S.ena~
testando a neçessidad~ Qe que se proceda a medierro.
- dor Alexandre Costa há pouco falou. A5 outrâs,
das de desenvolvimento da região Centro~Norte.
Agora, é o caso de eu perguntar, eu sei, eu
fica ta1 trecho aqui, outra ali, outra acolá e ninParece-me do confronto desses estudos que eu
não entendo bem o problema da imprensa, do
guém tem dúvidas que foi um acerto, uma c;o_mbi·
mencionei, que a hidrovia seria mais resu1tante
resguardo que V. S• tem de não querer declar~r. naç:ão. Agora, a minha dúvida é quem fez esse
para o País, fosse do ponto de vista de custo,
peremptoriamente, a fonte. Acho até irrelevante;
acerto, foram empresárioNalec, foi Valederrlprefosse do ponto de vista da maior fac::ilidade de
eu acho que, para o bem da moralidade pública,
sárlos,_ ou foi s6 Valec?
construção, possivelmente, até da maior rapidez,
V. S• deveria fazer isso.
--- Pof(:rue eu falei isso _outro dia e o Pr:eJ;;ide_nte
m~ e_specialmente do ponto de vista de custo,
O nosso papel aqui é tentar moralizar este País. - da Valec fez _um estour_o aqui danado, que era
dado o quadrÕ de dificu1dade eCOnômico~finanOu nóS fazemos isso, ou não sei como nós chegasério, que era direito, que era não sei o quê_, fez
ceiras que _o País vive.
.
remos à plenitude democrática, a esSa democra~ .uma "presepada" que_em nunca vi tamanha.
Parece-me_ que a diferença _encontrada entre
cia que todo brasileiro quer e deseja .
.
Ds.empreiteiros,_ o que esteye .aqui da Tratex
os técniços_- que é da ordem mais ou menos
A situação é difícil. E um apelo que eu _faço: diz que não... Então a dúvida continua. A gente
de um para seis -_contra a ferrovia em compaa gente deveria declarar isso..._
fica sem- saber quem, ou se foram ambos, ernpreiw
ração à hidrovia, parecewme que é um dado bastei_ros, Valec ou foi só Va!ec...
_ ..
..tctnte ~lqqüente e foi o_que eu a dotei para escrever
O SR. IRAM SARAIVA - V. Ex• me permite
Mas a verdade é que V. s~ prestou um grande
o meu artigo.
um aparte?
serviço à Nação. ~u o parabenizo e me solidarizo
O SR. RUY BACELAR - Pois não, V. Ex' tem
O SR. ALEXANDRE COSTA- V. l;x" me percomv.s~
--o aparte.
mite um aparte? (Assentimento do orador) -O
O SR. JÂNIO DE FREITAS- Muito obiigado.
Geipot presta Ji'u.iitas informações ou escreve
O SR, IRAM $ARAlVA- Tanto quanto o Dr.
·· muito; os leigos não lêem. Por exemplo, aqui esteJânio de Freitas, eu sou ~mbém_joma!ista. Ni~
ve o PreSideote do Oeipot, apresentou-nos sete
verdade, um jornalista tem o direito de preservar -o SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Tem
ou oito opções, estudadas pelo Geipot, para aprosua fonte e deve fazê~ lo. Agora, eu ªch9 irrelevante a pãiavra o Sr. Senador Iran Saraiva.
do sistema ni!st~ hidrovia~rodovia, hi~
a indicação da fonte, absolutamente lrrele~nte.
---.=- M~u. -"j~r_nali~ta wtamento
drovia-ferrovia, e ele foi cortando, um por um,
O que n6s temos que saber é se hol!V~ re~mente Jãnia_de_Ereitas, e_u iria agora para parte que mais
e sentado justamente aí onde está V. S•.. disse
irregularidades ou não. O resto não tem impor- me interessa, que é o caso da viaPilidade. Eu
que o Géipbt chegara à conc::lusão que teria duas
tância. Quem deu a informação ou não deu é
sou centro~oestino, quer dizer, logicamente é o
aproveitáveis: ou a ferrovia ou a hidrovia, diferenw
absolutamente irrelevante. Eu acho que o jomaw que mais me preocupa, após o aspecto de se
tiadas muito pouco.
lista deve preservar sua fonte.
observar a irregularidade, com a qual eu não conSe o Presidente quiser ver, isso está tudo gravaO SR JÂNIQOCfREITAS_= Aprçpósito,o cordo, n~o aceito. e vou lutar até a morte para
do, mand,e colocar, ]i_,suas_declarações, do Coroque ess_e_aspecto nas concorrél1ciaS piíbíicas, nõs
Sr. vai me permitir...
nel Stanley, Presidente do Geipot. LOgo, se -todas
-~concursos, seja erradicado no Brasil. Enece_ssário
duas eram as únicas opções, diferiam entre uma
O SR. IRAM SARMVA- Pois não. Estou_ dialoque se faça isso._
_
_
e outra_quase nada, a decisão pode ser uma dec::í·
gando...
Mas a minha preocupação agora é com rela_Ção
são_ polític::a: ou fazer uma ou fazer outra, é uma
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) --Faz à viabilidade e eu seLque V. S• é um jornalista · preferência.
doSo_do seu trabalho e_c::riterióso sob.retudo.
a pergunta e ele responde, se_não há o çl.iálogo,
o-que é que V. EX' me çiiz_ de5s~ ferrovia, cQmo
O SR;. "ifi.<\MSARAivA:..:::. É Uma é:leciSãO PolíUca,
e não acabamos hoje aqui. Então, V. Ex" conclui
não"_é senador?
- - -se não tivesse acontecido o prob!ema da concora pergunta e ele responde.
r

-OsR.- iRAM SARAIYÃ

g;_ro
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O SR. ALEXANDRE COSTA- É uma decisão
polític:a,_sem prejuízo nenhum, porque Os próprios
estudos do Geipot declararam- que elas estavam

nas mesmas condições.
O SR. JÂNIO DE FREITAS- Eu nã9 me baseei
nas declarações prestadas aqui pelo engenheiro

Stanley Fortes Satis~~ eu me baseei num estudo
do Geipot ou na síntese do es~do _d.o Geipot
que foi publicado anteriormente. Muito anterior.

o SR. IRAM _SARt\IVA- A minha preocupação
é persuadi-lo.

_
_____ _
A sua palavra é muito importante, Senador, é

fundamental, formador de opinião pública e de
alta respeitabilídade no Brasil. É que o Araguaia
nos causa um problema sério. E1e não tem calado,
é a nossa preoCupação, e·--nós temos discutido
isto muito. Quando o-Senador Alexandre Costa

faz essa colocação, no dia em que o Coronel
Stanley falou eu não estava presente, se estivesse
eu diria como um homem da região; dióamos,
também, das dificuldades que nós vamos encontrar para viabilidade do Araguala Tocantins. N6s
não vamos discutir porque é ponto pacífico. O
Araguaia ta1vez seja alguma coisa de espetacular,
é como construir urna pirâmide, porque aqueles
bolsões de areia se deslocam com urna facilidade
impressionante; ao mesmo tempo que nós temos
o leito do rio _com 70 cm, podemos baixar a 30,
com rapidez e, de repente, não temos nem água.
Então, este é o problema, isto nos preocupa, por
isto é que nós lutamos para que acontecesse essa
obra porque ela ensejaria a sua regularização, depois, num prazo de 15 anos. Em menos é_impos·
sível que se faça, não sei, não sou engenheiro. _
O SR. ALEXANDRE COSTA- Não, não invia·
biliza a hidrovia. A hÚ:kovia terá de vir como_trans·
porte modal, não mais poderá prescindir dela.
O SR._IRAM SARA!YA- Mas, lentamente.
O SR. ALEXANDRE COSTA- É, lentamente.
Não pode _.s_er_YI11.9_QP_r__-ª _f~i~_ c;<?!IIQ__u_rrt_<.!X~r~ovi_ê!•
absolutamente, mas ela terá que vir.

O SR. IRAM SAA.PNA- Então~ já nem é uma
pergunta, quer dizer, minha preocupação foi esta.
Eu também sou muito preocupado com essa
questão de se gastar fora de_ hora. A Naç_ão tem
problemas seriíssimos, mas a região responderia
com muita facilidade, principalmente a região do
Araguaia, onde temos um setor de produtividade
não muito grande, ma:s o teor de produção é
tão avançado e tão grande que, praticamente, onde esse leito da ferrovia iria transitar seria auto-suficiente. Por isto a nossa preocupação, a nossa
presença aqui, pela viabilidade. E eu queria fazer
um pedido, para que, nos seus estudos, analisasse
bem a nossa preocupação porque a sua palavra,
realmente, pesa; tanto pesou que nós chegamos
a uma Comissão Parlamentar de Inquérito. É um
grande passo.
O SR. PRESIDENTE (Joã.o Menezes)- V. Ex'

ainda tem uma pergunta?
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O SR. AEFONSO CAMARGO -

Eu agradeço

a informaçãO que V. Ex' me oferece neste momento, mas a Folha de S. Paulo publicou, inclusive eu li nos joJTlais que havia um jornalista, lá
na Alemanha, querendo saber a verdade sobre
esse documento, muita gente tem dúvida da validade ou não, não se sabe como _ele surgiu...
O SR. JÂNiO DE FREITAS- Eu não participei

do trabãlbo da FoUta de S. Pa\J]C).
O SR. AFFONSO· CAMARGO - V. Ex' tem
conhecimento sobre essa ca~ e das outras notícias?

OSR.JÂNIO_FREITAS-Tenho conhecimento
pelo que foi transmJtido_. foi divulgado pelos jor·
nais. Não participei do traba]ho_ da Folha d~ S.
Paulo a respeito desse episódio.
O SR. AFFONSO CAMARGO -

Obrigado a

V. S'. Em face da informação do Presidente, espe·
ramos que esse documento chegue o mais rápido
possível.

O SR. PRESlDENTE (João Menezes) - Em
último lugar o Relator ManSueto de Lavor tem
a palavra para fazer as perguntas que ju1gar conve·
niente.
O SR_RELATOR (Mansueto de Lavor) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, Sr. Jornalista_ Jânio
de Freitas, Srs. Joma1istas, demais ouVintes:-antes
de começar a levantar a1gumas questões ao Jornalista Jânio de Freitas, eu gostaria de dar um
esclarecimento, para que não fique registrado nas
gravações e, portanto, nas Atas e nos Anais des~
Comissão uma informação involuntariamente imprecisa que, já pela terceira vez, o meu nobre
e ilustre Senador Alexandre Costa tráz a. respeito
do Presidente do Geipot. Eu vou depois, talv~
não sei por que V. Ex" já pediu,
a Presidência
não levou às mãos de V. Exl' esse quadro aqui
que são _as alternativas que foram colocadas pelo
Presidente do Geipot
_O Geipot não colocou 8, I O, 1_2 está aqui no
quadro, ele c;:olocou 12 alternativas dif~rentes, ele
modalidades diferentes de transportes, até porque
_não existem. Os transportes que ele considera
são três: o transporte rodoviário, o transporte fer·
roviário e o transporte hidroviário; ele não considera nem o transporte aéreo. Não existe.
Então, V. ~ não pode ooflduir que ele chegou
no fim escolhendo ou a rodovia ou a hidrovia,
porque são 12 moda1idades.

mas

OSR.ALEXANDRECOSTA~Não,elechegou

a dizer. EStá gravado e, se V. Ex' quer ouvir, se
o que está se falando é _a verdade, _pode colocar
a fita; aqui tudO é Sravado.
- ·
·
O SR. REU\TOR (Mansueto de Lavor) -·Eu

gostaria que ficasse registrado que o que realmente tenho em mão, da Valec, é o quadro a
que V. Ex' se refere. São 12. alternatiVas. Essas
doze altemativas...
O SR ALEXANDRE COSTA~ Eu ~ão precise-i
dõ quãdro, eu diss_e que eram mais de seis, podem
ser doze, sessenta, quarenta.

(Trecho Inaudível)
O SR. PRESIDENTE (Joã_o Menezes) - Posso
ajudar V. Ex"? Eu já fiz um expediente pedindo
a cópia desta Carta para a Comissão, de maneira
que eu acho que vai satisfazer a curiosidade justa
e real de V. EX'.

O SR RJ::LATOR (MaJ1s~eto de Lavor)- Veja
V. Ex', essas alternativas vão desde um nada fazer,
nada crescer ao já está af, a realidade que já e_s_tá
aí, uma rodovia que é a BelémtBrasília, e uma
hidrovia no seu estado primitivo, sem nenhum
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trabalho. Essa é a alternativa zero, que ele cons.idera. Até a"altematiVàs tais, como a hidrovia completa <i ferrovia Completa. Mas, entre esses estágios, permeiam G.ombinações 4_e_mdovias,_de fe~
rovias e hidi'ovias ..

e

O SR. ALEXANDRE COSTA- É o transporte

intermodaJ.
O SR. RELATOR (Manueto de Lavor)- Exata·

mente. Então, nestas alternativas entre tranSportes rodoviário, ferroviário, hlQroviár_io e _suas diver·
sas combinações, --v~m da FerrOvia Norte/Sul,
como --está traçado aí _j)el~_yu:;ç-. e v~í ser construído- fazia-se um trecho da ferrovia para ligá-la
ao Rio Araguaia, e, lá no fim, pegava novamente
ferrovia. São alteinativas, transporte rodoviário in~
termodal. Rede rodoviária atual melhorada e ampliada, hidrovia Aruanã-Cohceíção do Araguaia:
mais rodovia AriJanã-Anápolis-Goiânia, outra alternativa; hidrovia Aruanã-Marabá com barragem
e eclusa de Santa Isabel, São diversasaltemativas.
Mas não tem o negócio de chegar a duas apenas.

o sR. AIEXÃNDRE tOSTA-- PeJa ·Viabilidade,
chegam às duas·.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Sim,

mas veja, Senador Alexandre Costa, duas alternativas...
O SR. ALEXANDRE COSTA~Aiiás, pela viabi-

lidade, chega uma.
QSR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Fo-

ram dois cenários. Então nesses dois cenários,
nesses dois cenários de alternativas, que é um
conjunto de 12 a1temativas em cada cenário, a
Ferrovia Norte/SUl, Açailândia-Anápolis-Goiânia,
de acordo com que está traçado hoje, no cenário
um, é a oitava alternativa, ou a oitava prioridade,
é colocada em oitavo lugar. E no cenário 2, a
Ferrovia; como está traçada hoje a Norte/Sul, é
colocada em décima primeira prioridade. QUer
dizer, existem outras alternativas. Não podemos
fugir disto aqui, que um dado oficial, do Gefpot,
de um ó_rgão, de uma empresa,_ encarregada de
planejar os transportes no País.
Outro prOblema que é fundamental, que é uma
questão não resolvida como não é resolvida a
questão da fonte. E já ficou bem claro que não
vamos resolver hoje, não ~os pedir ao jornalista
que reVele a sua fonte, como não vamos pedir
ao padre que diga o segredo de çonfesslonário,
como qualquer profissão, o médico também,
qualquer profissão tem o seu segredo profissional.
-Há uma questão que é a do preço mínimo,
que faz lembrar a questão_ de Stanislaw_ Ponte
Preta, todos são iguais perante a lei, mas existe
uns mais igUC!ÍS _d_o_ que outros. N~sta _história dos
preços mínimos, existe preço mais mínimo do
que outros, e esta é uma questão que precisamos
re.solver aqui. Por que isto? Porque o Geipot diz
. qi.te a ferrovia custa um bilhão e 400-_.milh<?es_
de dólare:s.
. O SR. ALEXANDRE COSTA -

Mas, quem le-

vantou-isto aqui não foi V. Ex', fui eu.

-

O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor)-~
mente, é uma questão ainda insoluta, é uma questão não resolvida. Então, nós a!nda precisamos
saber qual é realmente o·preÇo-mínimo;-Se esse
preço mínimo d~ Valec é mínil_TIO ou tem <?U!!O
mais mínimo do que o da Valec. Este é _que é
o problema.

-----------------------··--- -·-···
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O SR. ALEXANDRE COSTA- Mas isto foi
, eu que lev,anteL
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Quando nós temos dados de consultaria internacionais, ...

O SR. ALEXANDRE COSTA -Peço V. Ex'
que faça Justiça.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Estou
fazendo justiça a V. Ex'
O SR. ~DRE COSTA -Y. E;x" fala j)Ora
mim, como se fosse de V. Ex', quando justamente
a autoria é minha.
O SR. RElATOR (Mansueto -d~ Lavor) -Um
reparo a V. Ex- eu fiz apenas quanto à informação
sobre o Geipot Quanto ao_ preço mínimo, que

estou ao lado de V. Ex' para chegarmos -a- Uma
conclusão do que é realmente o preço mínimo,
em termos de quilômetros de ferrovias, porque
o preço médio mundial, nas condições de favorabilidade da Ferrovia Norte/Sul, é de um bilhão
,de dólares por quilômetro: ·a preçO da Vâlec é
de mais de um e meio bilhão de dólares. É portemto, uma diferença que ultrapassa 50%. Então, esse
preço mínimo da Valec, _é um preço mínimo que
precisa ser questionado, avaliado e analisado.
Meu caro jomallsta JâQ.io de Fr~itas, no_último
depoimento aqui do empresário Lúcio '@_sÇoncelos Lana de Sousa,_ afi!TI)qu aqu~le depoente,
que homenS como V. S!,_ que prestam tantos males ao País, precisavam ir para a Sibéria. Até su.geriu a criação d eum tipo de campo- de concentração no Pais, como a Sibéria, para colocar pessoas como V. S',. qUe tanto mal caysavam ao
'País. V. EX' acha este julgamento rigoroso ou concorda com ele:?

O SR. JÂN!O DE FREITAS~ .c, Eu preferia ir
para o Havai
O SR. RELATOR (Mansueto de [..ayq!) - _Agradeço. Meu .ca,ro jornalista, o se_u co)eg~. figura
muito conhecida n~~ r'[lç_ios jomalístjcos, ~ ,exporta-voz da Presidência da República, o Jornalista Fernando César Mesquita, em uma _entreyista
publicada no Jornal de Brasill~ do domingo
passado, 28 do corrente mês, t~ualment~:
"A corrupção existe neste GOverno, existiu
nos governos passados, e vai existir em qualquer governo da história da humanidade. A
corrupção sempre vai existir porque é própria
do ser humano. Pela minha experiência no
Governo, sei que existem concorrênciaS fraudulentas, que existem pessoas que recebem
comiss6_es _q~ empresas para intermediar liberação de verbas, mas você não -consegue
chegar na prova, não consegue os _elementos
materiais."
Quem fala é o ex-porta-voz, ·e o Ouvidor~Geral
desta República. Isto é um motivo para nos desa~
nimar, chegar nas provas de conluio, da ferrovia
Norte-$ul? V. Ex" te_m eSte mesrrto pessimismo
que o joma1ista Fernando César Mesquita?
O SR. JÂNIO DE FREITAS- Tenho absoluta
dificuldade de manifestar qualquer esperança ou
qualquer pessililísnio eni relação aos rest,~ltados
deste inquérito, comó o da Poltç[i:'- Federal, pelo
fato de que eu não sou componente das comissões do Senado e çla Polícia Federal que procedem esse inquérito. De sorte que
rião tenho

eu
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nenhuma possibilidade de avaliar o _resultado des-se inC[i.J.éritõ que vão levar, não posso ser esperançoso nem pessimista. Como pess-oa, eu me definida como um cético, não só em relação a este
particular, mas um <:êtico geral.

depois daquele acerto que houve para a primeira
concorrência da Ferrovia Norte-Sul, houve outra
reunião de.empreiteiros e houve um noVo-acerto?
V. S' confirma o que escrev(!u?

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Mas
coric6rda cOm o OUVidor-Geral, que há corrupção
inclusive, e concorrências fraudulentas?

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- COnfirma e se reserva também, de acordo com a
lei, de não revelar fontes sobre o assunto?

O SR. JÂN!O DE FREITAS- ConfiiTTlo.

O SR. JÂNIO DE FREITAS-:--- Certamente, cerOSR. JÂNIO DE FREITAS -Se opróprio
tamente.
Ouvidor-Geral, aliás quero louvar a ombridade dele, na qualidade de OUvidor-Geral, e membro 4esO SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Tudo
te_Govemo, fazer uma cteclar~ç;ão tão au~ci9sa,
bem. Estou satisfeito e quero parabenizar a imtão independente, tão supedor, acho que ê uma
prensa brasileira pelo papel que tem desempeatitude muito bonita; se parte dele, não seria eu
nhado, especialmente V. 5', pela seriedade com
quem iria duvidar. Se parte do próprio Ouvidor-que vem tratando o assunto e peJo serviço público
Geral essa de<:laração, acho que ninguém dispõe
que presta.
de tantos elementos, ou pode dispor hoje de tanO Senador Affonso Camargo se referiu a V.
tos elementos; para fazer uma afirmação quanto
S' corno economista no sentido a.roplo da palavra,
ele.-isto é, aquele que zela pelo bem-estar da nossa
0 SR. RElATOR (Mansueto de. Lavor) - Agracausa, da nossa República. Eu parabenizo V. S•,
deço. . Eu dizia há pouco, que duas questões não
jornalista Jânio de Freitas.
estão suficientemente respondidas,_ nesta CP!. A
O SR. JÂN!O DE FREITA$- Muito obrigado.
primeira delas, é a questão dos preços mínimos
O SR. POMPEU DE SÓQZA ~Sr. Presidente,
-e- o Senador Alexandre Costa é um doS que têm
se batido por isto. Realmente, sabem-q.s qUe, nas pela ordem. Peço a palavra para, brevemente,
congratul~-me com -o jon1à1is{?l· JânJo de Freitas
concorrências, é nonnal a publicação de preços
míhimos; o problema é saber que preço mínimo -Por ele dignificar a profiSSâo, que é uma prOfissão
de serviço público, de serviço aos interesses do
é esse.
- País. Quando a imprensa serve ao pais e serve
A outra questão é exatamente saber como V.
s~. ,enquanto jornalista, consegue public:ar o resul- - -elo pOvO,' ela· é verdadeiramente imprensa e é digna desse nOme. Eu vejo com a m~ior emoção
tado de uma con_corrência consid~rada severa,
~-stajovem figurà i::le Jànio de Freitas; <jue Coilhecl
rigorosa, honesta, pela própria empresa que a
há tãntos anos, começando-a-sua ·carreira...
promoveu. -Corno consegue divulgá-la, se não me
enQifuo, CirfcO dias antes da publicação do resul. O SR. JÂNIO DE FREITAS - Com V. Ex'
tado oficia]~ Eu acredito que nãO foi nenhuma
.
O SR. POMPEU DE SOOZA - Eu diria que
-ms'piração sobrenatural e também acho que não
é um dos meus filhos profissionais de qu~ mais
teria sido a lógica matemática, como querem alme- orgulho. É com emoção que vejo que ele
guns técnicos do GoVerno. Por mais que V. s~
se põe a serviço de uma causa nacional, que
tivesse, digamos, intifnidade com os cálculos, seé' a causa pública da moralida<:l.e e, ao mesmo
ria muito difícil a lógica matemática. A hipótese
tempo, da preservaÇão dos interess~s do povo
do cálculo matemático me parece, também, desbrasileiro.
.
.
. t:artávei, a inspiração divina acho que também
não é o ~:aso.
o SR. JÂNIO DEFREITAS :::::MuitO obrigado.
Gostaría-defáiet algumas perguntas mais próO SR. PRESIDENTE (João Meriezes)_.~-Cõmo
Ximas desse caso. Se V. S' achar por bem não
vêem,
Srs. Senadores, estamos chegandO ao final
·respondê-las, não há problema, basta dizer: "não,
do depoimento do jornalista Jãnio de Freitas e
não posso responder".
já se fez até uma injustiça a eJe, dizendo que ele
V. Sf entreviStoü-atgumas empreiteiras a resre'<:ebeu a noticia no dia 7 e, s_~ não publicasse
peito dessa matéria?~
no dia 8, não estaria sendo eficiente. Realmente,
O SR.JÂNIO DE FREITAS- Não, senhor.
foi no dia 13 que saiu publiCada no jornal, não
foi no dia 8.
O SR. RElATOR _(Mansueto de Lavor)- Não
entrevistou. V._ s~ podelici' dizer em que data recebeu a inforinação - não interessa saber d,e que
fonte ~ nem como - mas poderia dizer em que
data r~cebeu as informações?
'
. O SR. JÂN!O DE FREITAS- Sete de maio.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - No
dia 7 de maio.
Na Folha de S. Paulo, edição dQ dia 13 de
jUnho, V. S' escreveu. na sua coluna o seguinte:
"O Presidente esba_njou cortes, mas não _incluiu
a Ferrovia do Aço, pois nos dias 2 e 3, terça
e quarta-feira da semana-passada" -então 2
e3 de junho "duas dezenas de empreiteiros reuni- ramo:se no Rio de Janeiro para acertos com vistas
exatamente à-retomada da Ferrovia do Aço, segundo outros acertos, estes no âmbito do Governo. Sai uma, entra a outra. "V, S' confirma que,

O SR."JANIO DE FRErrÀS- Saiu-no dia. 8,
Senador.
O SR~ PRESIDENTE (João MeneieS) - Esta
é urri3 Colnls:São Parl~rJle!l-~r de Inquérito e, realmente, tetiamos - não vamos falar em C6digo
_Penal, porque o Senador Alexandre- Costa fica logo abOrrecido, e com razão- a dizer: "fazer afir·
mação falsa ou negar ou calar a verdade, como
testemunha, perito, tradutor ou intêrprete, perante
a Comissão Parlamentar ôe-ln.quéfib -u;A;,-Ctirtlissãq ·Parlamentar de Inquérito nos dá o direito de
usar o Código Pena], mas aqÜi ninguém tra.ta disso, porque não é nenhum tribunal de Nuremberg;
apenas estou fazendo um c;omentáric;> à margem
e, infelizmente, o que a ComisSão- desejaria era
sabér como foi isso, de onde veio, qual é a fonte,
onde é o fio de Ariadne. Infelizmente, não conse-
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guimos e agradeço a presença de V. S,_ aqui e,
também, o prazer de c::onhecê-lo pessoalmente.
OSR.JÁNIODEFREITAS-Muitograto,igual·
mente.
O SR. PRESIDENTE (José Menezes) - Estamos aqui, no Senado Federal, à sua disposição
nesta luta diária que o senhor tem lá e nós temos
aqui.
O SR. JÁNIO DE FREITAS -Muito obdgado.
O SR. PRESIDENTE. (João Menezes) -V, S•
está dispensado e agradeço a sua presença.
Pode convidar _o outro depoente para vir aqui

com seus asse_s_sores.

. .

Eu queria, antes de inidarmos o novo -depoimento_do Dr. Eduardo Borges de Andrade, resol-

ver alguns pequenos assuntos na CoootS:São, porque hoje é o último dia de__ reunião do Senado
e vamos entrar em uma interrupção àe trinta dias.

O SR RELATOR (Mansueto de Lavor)- Porque se deferiu, não_ posso, agora, no momento,
dizer- eu tenho 50 pessoas.

O SR. PRESIDENTE (João Meneze_s) -Eu não
deferi.
O SR. RELATOR,.(Mansueto de Lavor) - Eu
tenho até- o nome de um engenheiro que nunca
ü no livro.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) ~Não
deferi.
Estamos chegando a um determinado ponto,
em que todos queremos chegar à <::onclusão des·
ta COmlssao Parlamentar de [nquérito. Para isso,
ouviremos as pessoas necessárias. Peço a compreensão do Relator. porque S. E:x;f me deu uma
relação com 6 a 12 nomes. Outro pede màis
6, outro, mais seis. AI:J todo, vamos ouvir umas
50 pessoas. Se não chegarmos a uma conclusão
a respeito dessa lista, teremos que ouvir a todos
que S._~ requereu. Gos!:c!ria que V.~ entendessem o tT'e_u ponto de vis_ta.

Já tomamos as providências para verificar se ha·
veria uma interrupção nesses trinta c;lias. junto à
Presidência do Senado. Foi-me informado_ que
este ato não conta no nosso_ prazo; apesar disso,
O SR MAURO BORGES -Sugeriu-se o nOme
já ftz um expediente esc ito_ para o Presidente do
Senado, para r~ssalvar todas as noSS:as responsa- do Presidente da PORTOBRÁS e o da Professora
lsa Rondon, que, durante 30 anos, foi coordebilidades.
nadora da área de navegação da PORTOBRÁS.
Mas já ouvimos bastantes pessoâs- goSta-ria
O meu propósito é analisar t_odos os ângulos da
que a Comis$ão entrasse numa concordância de
ver quais pessoas mais dever'íamos convocar..já questão.
temos -o compromisso de convoçar o Ministro
6-'SR:.__eRÇ,SJ[)ENTE _(João Men~zes) - Não
do Planejamento e_ o Ministro dos Transportes, ~estou querendo criar dificuldades. Já ouVimos
que são as (lltimas pessoas que convocarei para rriuitas pessoas e ouviremos ainda algumaS mãis
comparecerem aqui.
para completar esse ciclo. Se nao chegarmos a
uma conclusão, iremos em frente
Gostaria de combinar, com os Srs. Senad,p_res,
-O SR.. RELATOR {Mansueto-de Lavor) -_Sr.
para vermos um número déterminado de pessoaS
a convocar, para não ficarmos usando um tempo
Presidente, pela ordem. (Assentimento do Sr: -Presidente.)
enorme do Senado~ dos depoentes, além de outras providências que se têm que tomar na ComiTodas as pt.Ssoas a quem solicitei viessem aqui
são, uma vez que já temos vários dados suficienpara depor poderão ~ontribuir para esclarecimentes, que nos darão já um rumo nesta Comissão.
to d~ pontvs fundamentais, Qentro do meu relatóEu gostaria, se fosse possível, que fizéssemos,
rio e, ortanto, do trabalho desta Comissão. Incluhoje, uma espécie de esquema de pessoas a consive. se quiserem, todas_ podem apresentai- Currívocar; que cada um dos Senadores desse um
~ulo. Só não djsponho do curriculo do al~mão
nome_ a _convocar, já ressalvados o Ministro do d~ ~arta:_._se ele tem_ atividade no Brasil, que venha
Planejamento e _o Min_isb:Q _9os Transp-Ortes. Isto
depo9 se não, que não venha.
.,
seria uma ajuda grande à_ Çomissão e quando
.. O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Quanto
voltásseos em agosto já saberíamos o que teria- ao alemão da carta, se vier a carta, será melhor
mos que fazer, teríamos o _prazo suficiente para
que o alemão.
o Relator dar o seu parecer e poderíamos tenninar
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)....:.. Foi
o trabalho desta _Comissão no prazo neces_sário,
o que ninguém acreditou que se iria fazer- pen- cfl!arfa-qu'e-ctrou toda a confusão.
Gostaria de saber, por exeniplo: quem se opõe
sou-se que isto iria ficar para o próximo ano, depois da votação da Constituinte, que também po- à vinda do Ministro dos Transportes? Ninguém.
Quem se opõe à vinda do Ministro Anibal Teixeira,
de ser somente no próximo ano, pode também
que é quem sabe se há ou não dinheiro? Nin·
acontecer _isso, Então, queremos acabar dentro
guérrt." Quem se ·opõe à vinda do ex-Ministro dos
do prazo que nos foi dado e para isso seria preciso
a colaboração de todos os Srs., se acharem que Trarispottes, Cloraldino Severo? É preciso negodar eSSes pontos.
realmente esses pontos estão deterininados.
Neste momento, temos mais de um depoente
Eu gostaria de saber os nomes de __ algumas
pessoas para convoc_arrnos e então ficaríamos à espera. Faria um apelo ao Presidente e aos
nesse quadro, para podermos arrematar o traba- nobres colegas, no sentido de que negociássemos esse.s pontos. Estou inteiramente disonivel
lho da Comissão.
.
Eu_começaria pelo Relator, se estiver de acordo; :~_ra uma negociação acerca do restante dos dese não, vamos continuar colocando gente até on- poentes. Da mezma forma, quero consolidar a
relação d.e documentos, que já pedi e que até
de der.
hoje ainda não chegou às minhas mãos.
O SR. RELJ\TOR (Mansueto de Lavor) - V.
~uvo o Presidente por estar preocupado com
EX" deferiu o requerimento?
o prazo, para que esta Comissão, como tantas
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Não, __ outras,_ não caia na vala comum nas suas expresnão deferi requerimento nenhum.
0_~es, Mas o prazo deve ser P!Ocurado dentro dos

e
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nossos limites. Se, porventura, criar prejuízo às
condu()ep da Comissão, nao poderá ser absoluto.
Em lodo o- caso, hão estâhloS reOundandó a
esse prazo. Por isso fiz a pergunta, e V. EX' já
respondeu que, durante o recesso, cessam os
trabalhos da Comissão. Todavja, não cessa o nosSo entêndlr_Tlento. Pof exemplo, fazennos durante
o recesso, ou rio -pnmeirõ dia, um entendimento
ã.cerc"â âa relação final dos nomes das pessoas
que deverão prestar depOimento aqui. Estou inteiramente de acordo, queró negociar esses nomes,
não temos o menor Interesse em fazer aqui depoentes que não contribuam, portanto, só para
protelar resUltado. Fico inteiramente: disponível
para uma conversa. Apenas pediria que não fosse
~gora, dad~ os trabalhos já marcados para hoje.
O SR. EDISON LOBÃO -Sr. Presidente, pela
ordem, (Assentimento do Sr. Presidente.)
O Senador AJexandre COsta tem, "indiscutivelmente, razões. Há depoentes_ que, de fato, contribuem para a informação_-desta Comissão Parlamentar de Inquérito._ Esta é uma Comissão que
investiga, que procura verdades.
Há. out(o.s depoentes que, obviamente, nada
têm a dizer para o esclarecimento dO que se procura aqui. Podem até_ trazer uma opihião pessoal,
que ora poderá ser a fayor.daJer~ovia, ora poderá
ser cont:J:ária a e:Ia. Não -~.ós .buscando opiniões pessoais, mas verdaç:les.
- Proponho a V. Ex' que passemos imediatamente a ouvir o outro depoente que está ai, e que
em agosto; quando voi~rmos ~os. nQSSOs _ti:abalhos, aí sim, decidiremos sobre esse elenco qe
novos depoentes.
-·
Pela minha experiência__:_ já partiCipei de várias
ComiSsões- Parlamentares de_ Inquérito :....._: aç_ho
que devemos @reviar o mais poSsível as nossas
concluões, ouvindo a quem devemos ouvir, e não
a pessoas paralelas, que darão, repitO, apenas opi~
niões e não fatos.
Portanto,- peço a V. ~ que convoque o novo
depoente. deixando-se para agosto a decisão
acerca d~sa Q_OY.!l questã~.
O SR. PRESIDENTE (João Mene,.s) -A questão de ordem de ex~ é ínteressante, _mas continuo ins~ndo no meu ponto de vista. Vão entrar
em recesso o Senado e a Câmara, mas a Assem·
bléia Nacional Contituinte v~i continuar a funcio--

v.

nar.
Pergunto se os Srs. membros desta Comissão
não poderiam, daqui para 20 de julho, reunir-se
para conversar, fomecendo~me em seguida os
nomes de pessoas que pudéssemos convocar.
Caso contrárto, ao voltarmoS! em agosto, vamos
passar uma semana discutindo sobre quem devemos c::onvocar e para convocar, E depois o Relator
quer 15 dias - o que é justo ~-para fazer o
seu relatório.
Espero a concordância de V. Ex" pma esta sugestão, que me parece mais prática. Se bem que
já está acertada a vinda do Ministro dos Transportes, o do Planejamento, de D. lsa Rondon, do
Presidente da PORTOBRÁS, e vamos ver mais
dois nomes. Poderia ser o Professor Vasco, Que
é o Diretor de uma das empresas desclassificadas,
a OAS. O que eu não desejava é que convocássemos mais 20 pessoas. O SR EDISON LOBÃO- Tenho a impressão
de que essa solução é boa Peç9 permissã.Q a
V. Ex• para observar que, dentro de uma hora
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e pouco, teremos uma sessão d.o Sen~do. O de-

te--Sul e analisar todos os aspectos da viabi-

lidade s6c!O:êcon6mica daquela Ferrovia:•·
podemos cercear o ~L! tempo, como tem sido·
São estes os termos do jurame_nto e o quadro
feito em alguns momentos.
dentro do qual se desenvolve a nossa Comissão.
Tenho também 250 pessoas, já catalogadas
V. S• não tem nenhuma pressa, V. S• pode estar
por mim, que gostaria de convidar. Serão pessoas
tranqüilo e dizer o que entender e nenhum de
que virão aqui falar a favor da ferrovia. Sugeriria,
n6s aqui tem pressa. Se precisar, interrompereentão, a V. Ex' que convidasse prontamente o
mos e voltaremos depois.
depoente, e depois analisaremos esse entendiQuero dizer a v. s• que, de acordo com a organimento sugerido por V. EX'
zação da Comissão Parl?Jmentar de Inquérito, V.
Sa terá 40 m_inutos, se qui~er Octlpá-(os todOS,
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Em
para fazer uma exposição, e dwante esses 40
princípio, V. EX" vão conversar, Se chegarem a
'fhinutos V. S• poderá ser interrogado pelos Srs.
um acordo, ótimo. Se não chegarem, vamos consenadores se assim concordar. Se preferir V. S•
vocar pessoas até onde der. E apenas a maneira
fará tranqüilamente a sua exposição, _e no final
de procurar uma solução para o assunto e de
receberá as perguntas dos Srs. Senadores. Tamcumprirmos o -dever que nos foi determinado.
bém digo a V. 5' que se quiser trazer_algum assesTeremos uma-sessão ãs 18h e 30min. Reconhecendo a importância dada por alg1.ms Srs. Se!1a<:klres -ser para cooperar com V. S• aqui, está autorizado
a isso.
para determinadas per_gurytas, além do deQuero que V. S• me responda como prefere.
poimento do Dr. Eduardo Borges de Andrade,
Fazer a exposição ou durante a exposição receber
tenho a impressão de que poderíamos deixar o
Dr. Eduardo- se· ele concordasse .e pedindo-lhe perguntas? Como V. S• achar melhor.
descu1pas - para o mês de agosto. Se V. ExO SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADEquiserem, poderemos convocá-lo agora, lemSr. Presidente, tendo em vista o problema de tembrando apenas que teremos a sessão do Senado
po...
.
às 1Bh e 30min.
SR.
PRESIDENTE
(João Menezes) - Não,
O
Convoco, então, _o- Dr. Eduardo.
problema de tempo, não.
poente que virá agora tem muito a dizer. Não

O SR. REU\TOR (Mansueto de Lavor) -

Sr.

Presidente, a minha sugestão é que fosse dado
ao depoente o tempo que tem sido dado a todos
os demais. Poderíamos reduzir o nosso tempo
e questionar se em vez de dez, apenas cinco minutos. Como Relator, proponho reduzir o tempo.
E o depoente, se quiser pode reduW" o seu, mas
será dado a ele o rn_esmo espaço que foi a todos
os demais.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)~ ç:sta.
mos todos entendidos ~ ~-amos em frente para
o que der e vier.
O SR. RELATOR (Mansueto de J.,avor) -
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Sr.

Presidente, V. Ex" não aceita minha proposta?
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) ~ Dr.

Eduardo Borges de Andrade, Diretor-Superlntendente da COnstrutora Andrade Gutierrez.
Dr. Eduardo, V. S• foi convocado -par vir até
aqui, nos termos da Resolução do Senado Federal, que diz o seguinte:
"Nos termos elo art. 170, alínea "a" do
Regimento Interno, é constituída no Senado
Federal uma Comis$ão de Inquérito composta de 9 membros para o frn de, no prazo
de 60 dias apurar as irregularidades divulgadas no jornal Folha de S. Pau•o, na concorrência para a implantação da Ferrovia Norte-Sul e analisar todos os aspectos da viabilidade s6cio-econômica daquela rodovia."
São estes: Os termos da convocação.
__
Seguindo as noJTT]ãs-âe nossa Comiss_ãº, vou
repetir o juramento e peço que V. S' também
o faça.
"Juro, como um dever de consciência, dizer toda a verdade, n_ada omitindo do que
seja do meu conhecimento sobre quaisquer
fatos relacionados com ?I investigação a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a apurar lrregu1aridades na concorrência para a implantação da Ferrovia Nor-

O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE -

.:.tendo em--vista o problema da objetividade, eu
proponho que eu respondesse as perguntas dos
Srs. Senadores e, ao final, se eu sentisse necessidade de a1gum aspecto a ser destacado eu tomaria a liberdade de fazê-lo.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Ou~r
dizer que V. S• não quer inicialmente fazer nenhuma exposição?
-

-·o SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADESim. Depois se eu sentir que algum assuntou
ou algum aspecto não foi abordado tomarei a
liberdade de abordar.
OSR. PRESIDENTE (João Menezes)- Então,
o depoente está propondo aqui uma inversão,
9 que 11ão acho muito normal. Acho que ele deveria primeiro dizer alguma coisa, para depois os
Srs. Senadores fazerem a pergunta que acharem
COl"lVeniente.
Mas, nada tenho a opor e vou deixar que esse
fato se: realjze. Tero a palavra o Senador Affondo
Cam·argo, o primeiro a fazer indagações.

·-o SR. AFFONSO CAMARGO -

Realmente,

nada tenho a perguntar. Se V. & tivesse acompanhado o meu depoimento nesta Comissão, em
que estou afirmando, e vou repetir, que as firrilas
.empreiteiras se conduz.em de acordo com as regras estabelecidas. Sempre [oi a~im e sempre
será assim. E na medida em que a VALEC fez
urn tipo de concorrência com desconto máximo,
com pontuações divulgadas por antecipação, in-clusive abrindo os envelopes, lote por lote, e a
Andrade Gutierrez já sabendo, de antemão que
era a firma que tinha a melhor pontuação, V. s~
simplesmente- e nisso aqui não houve nenhum
prejuízo ao Erário Público-:- deu o maior desconto no lote de sua preferência. De modo que, para
__mim,_ a posição mais simPles que tinha era a da
@drade G!Jtierre~ pOrque era a de melhor pontua_Ção. Para mim está muito clara a sua ~rtici-

pação aqui, não há nenhum problema. Simplesmente, de acordo com as regras estabelecidas,
v: S• eScolheU o lote que mais servia_ a sua empresa, deu o desconto máximo e ganhou.
O SR. PRESIDENTE (JoãQ Menezes)- E qual
é a pergunta de V. Ex-? Não tem?
O SR. AFFONSO CAMARGO -56 para confir-

mar aquilo que venho afirmando, aqui na Com~o.

O SR. POMPEU DE SOCIZA- Sr. Presidente,

peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -

V.Ex'

tem a palavra.
_ O SR. POMPEU DE SOOZA ~sr. Presidente.

como já diss_e no caso do depoente anterior, sou
leigo em assUntos de concorrência, mas Q"ostaria
de saber _como poderia um jornalista, estranho
ao..campo das empreiteiras, descobrir com antecedência o resultado de uma conc.orrêncja e çomo seria possível. OãrCI que_ ele_ não pode nos
- informar como foi qUe se apoSsou dessa informação~ Mas, como essa informa~6: poderia chegãr
ao conhecimento de alguns jomaJistas ç:qm antecedência? Quais seriam as fflaneiras ·possíveis
dessa in(onnaç:ão vazar para o conhecimento do
jornalista?
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE-

Acredito que a informação do jornalista, inclusive
ele declarou isso na imprensa, não foi uma conclusão sua, não foi urna çle_s_coberta dele, foi uma
informação a que levaram a E:ie. QuE:m é do setor,
e vive as peculiaridades do setor, realmente, não
demonstra nenhuma fraude, é uma coisa comum
no setor, uma prática comum. ouernjá etifrentoü
a1guma concorrência aí sabe, não sei se alguns
dos Srs. Senadores já teria asSistido a alguma
conCOITência - que existem sempre pessoas interessadas em saber previamente o resultado de
uma concorrência.
Por exemplo, os fornecedores de equipamentos, geralmente, têm muito os interesse em &a))er
previamente o resultado de uma concorrência,
_para procurar rapidamente as firmas ganhadoras,
oferecendo seu equipamento. Também os subempreiteiros são muito interessados em saber
·previamente o resültado de um~ concorrência,
no Sentido de procurar, antes de outras su,bemPreiterias, conseguir contrato de empreitada com
os próvàveis ganhadores. Isso não é, vamos dizer,
uma novid!ide, tsso é um·a-prática usua1 no setor,
esse _interesse de se conhecer prC','j_amente o resultado de umã -Con~rrência. No caso em questão, _para explicar, eu gostaria de me estender
um pouco no procedirriE:ilki dessa concorrência,
em particular. Foram pré-qualificadas várias firmas, que ê do conhecimento público, e os concorrentes apresentaram dUas propostas - isso
é um Qetê!lhe importante para a compl-eei'lsão
do problerria - uma piopOst.ci coin oS preços
pelos quais ele se propunha a fazer a obra; a
_otitra proposta corrt os elementos da proposta
técnica. Porque wna próposta de uma obra complexa dessa não se resume a um simples preço,
é lli'TI:a proposta de preço e de técnica ~_impor
tante a técnica. Qual o equipamento que o constn.J,tor vai _u,s.ar, qual o pessoal, qual o cronograma,
qual o planejamento? São dadÕs inulto importantes no julgamento da concorrência.

Setembro de I 987

Uma proposta é composta, na realidade, de
dois envelopes. No caso dessa concorrência em
questão, no dia 5 de maio foram apresentados
os dois envelopes. O envelope de preço ficou

fechado; o envelope com os aspectos técrucos
foi aberto e foi feito o ju1gamento técnico da concorrênda. Não sei exatamente quando foi,. mas
a partir do dia 5 - antes do dia 8 _- porque
só se abre a proposta de preço daqueles concorrentes que tenham tido a sua proposta técnka
aprovada. Só deles. É uma preliminar, vamos dizer
assim, é um primeiro julgamento,
Evidentemente, entregues as propostas no dia
5 de maio não há nenhuma necessidade de sigilo

nos preços apresentados, uma vez que o jogo
está feito. A proposta foi apresentada e não há
mais possibilidade nenhuma de ser modificada.

rsso é uma prática usual. As pessoas que têm
interesse em saber qual o resultado da concorrência, e isso ocorre freqüentemente, procuram
amigos, conhecidos dos representantes dos proponentes e pro<::uram saber qual foi a proposta
apresentada. fsso é uma prática multo comum.
E o que me ocorre é que, neste caso, tenha ocorrido a mesrna coisa, O que me parece é que
para o jomalista e para o público em geral que
não conhecer esses aspectos do setar isso _foge
ao conhecimento. Como as propostas foram en'iregues no dfa 5 e pelo que o jornalista Jânio
de Freitas escreveu, na sua coluna, anteriorrn~nte,
ele teve a infonnação no dia 7 de maio. Nesses
dois dias, me parece, é perfeitamente norma] que
uma pessoa que queira - vários devem ter feito
isso - que queira antecipar o resultado, tenha
consultado as propostas de cada proponente e
isso com conhecimento do edital ê absolutamen·
te tranqüilo e não ê predso nenhuni exerciê:ia
matemático, nem exercício estatfsticQ para se_aya..
liar a maior probabilidade. Não é a certeza, isso
é importante, porque no mefo _do processo, na
parte técnica um concorrente pode ser desclassificado e um concorrent~ que poderia ganhar
determinado trecho.
O SR. POMPEU DE SOUZA- (iriaudlvel)
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE-

Não. Cada concorrente poderia propor quantos
trechos _quisesse e poderia ganhar quantos fosse
vencedor.
Nós, por exemplo, apresentamos propostas -de
6 trechos. Não havi~ limite de proposta.
Voltando à pergunta de V. Ex' que é importante
ficar bem claro é que a infonnação não tinha
nada de confidencial, a informação seria prestada
a quem quisesse obtê-las e vários devem ter pretendido obtê-Ia, porque, como eu disse, para os
fornecedores de equipamentos é muito importante o conhecimento prévio do resultado. Qualquer pessoa que quisesse saber teria essa informação. E o conhecimento do ed.ital seria perfeitamente possível identificar.
_
O jornalista Jânio de Freitas, provavelmente,
como foi publicada a noticia, desconhe_cidi:!: ~
aspecto. E, por sinal, o PálS todo desconheceu
porque a repercussão que foi dada à publicação
antecipada foi muito além do aspecto concreto
do fato.
O SR. POMPEU DE SOUZA -

já que cada
concorrente podia ser propor a construir vários
trechos e a eles seria adjudicado um trecho ape-..
nas.
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O SR. EDUARDO BORCiES DE ANDRADE -

NãO. Poderiam se adjudicados vários trechos.

Não. Cada concorrente podia propor quantos trechos

Apenas, em caso de empate, no desempate se
dois concorrentes tivessem empatados, se um
deles já tivesse ganho um trecho, aí nesse caso,
ele não çlisputaria, ganharia o que aindª_não tivesse ganho um trecho.

quiseSse é ·Poderia ganhai quanto ·quisesse tainbêm, d.e quan~s f~sse vencedor. Nós., por exem~
Rio apresentamos proposta a seis tre<:hos. Então,
não havia limite de proposta. Voltando a sua pergunta, o que é imPortante ficar bem claro é que
a informãção nãó tinha nada de confidencia] e
seria prestada a qu"em quisesse obtê-Ia. E vários
devem ter pretendido obtê-la porque, como eu
disse, para os fome<::edores de equipamentos é
multo importante o <:onhecimento prévio dos resultados. Mas, qualquer pessoa que quisesse teria
essa informação e com o c:onhecimento do editai
seria perfeitamente possível identificar. A forma
como foi publicada a notída, eu desconhecia esse
aspecto e, por sinal, também o País todo, porque
a repercussão que foi dacta à publicação anteciM
pada, foi muito além do aspecto concreto do fato.

O SR. POMPEU DE SOUZA -

Como V. S•

vê, estou precisando de um Mobral em matéria
de concorrência. Mas quero me localizar para fazer a pergunta que pretendo. Como se compreende que a companhia_4e v. s•,já tendo concom.do_
a 6 trechos, o jornalista Jàriio de Freitas tenha
apurado exatamente _o trecho que lhe seria entregue, que lhe seria adjudicado?
O SR. EDUARDO BORGES ANDRADE- Den-

tro do aspecto que faJei a V. Ex" a proPosta que
entregamos, após a entrega do envelope de concorrêncieÇela deixa de ter aspecto sigiloso, não
há mais interesse em manter o sigilo, porque o
jogo está feito, as propostas entregues não podem
ser mudadas.
O SR. POMPEU DESOOZA..-lnçlusive o julgamento do_ trecho a ser distribWdo? Porque se havia
proposta de 6 tre<:hos, havia 6 possibilidades.
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE-

Haviam 6 passibilidades.
O SR. POMPEU DE SOUSA -

Ele acertou

O SR. POMPEU DE SOUZA -

Mas, já que

·cada concorrente podia se propor a construir vários trechos e a ele ser adjudicado um trecho
apenas, não é?
O SR. EDUARDO BORCiES DE ANDRADE -

Não. Poderiam ser ac!judicac;los vários. Apenas em
caso de empate, se dois COI'1COCrentes estivesSem empa~dos, e um deles já tivesse ganho um trecho,
ness_e _caso ele n~_o disputaria_e ganharia__ o Cl}le
não houvesse gânho nerihUrri. - -

s•

o SR. POMPEU DE SOUZA - v.- vê, _eu
_ estou precisando de Mçbral em matéria de cOnMas, qualquer pessoa que conhecesse as propostas ·corrêni:::ia,, M_as,_ ~ritão, ç::oi'lio -se. comprende que,
poderia fazer essa relação. Qualquer um que co- por exemplo, a sua empresa, tendo concorrido
a· séfs trechos, o ,JomaJlsta Jânío de Freitas tenha
nhecesse os valores das propostas de cada propoapurado ex:atamente o trecho que lhe seria adjudinente; poderia montai- e_sse quadro e com a maior
cado?
probabilidade do vencedor de cada tr:~.
na mosca! como se diz?

-

O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE -

O SR. POMPEU. DE SOUZA -

Se duas ou

três concorrentes se propõem ao mesmo trecho,
por que o trecho. A foi entregue ao concorrente
X e não ao concorrente Y?
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE-

Esqueci-me de destacar um detalhe que é importante para a compreensão.
Ê o seguinte: uma das condições do julgamento é que caso houvesse empate, a effipresa só
poderia ganhar um trecho. Como no ca~_ em
questão todas as empresas - isto foi uma informação mWto pouco divulgada, uma informação
muito importante - todas as empresas- deram
o preço mínimo permitido na concorrência. Como todas as empresas deram o preço mínimo,
nesse caso a sua idéia era correta, cac;l.a empresa
só poderia ganhar um trecho._ Mas, por causa
da circunstância de todos terem apresentado o
preço mínimo e. portanto haver empate, porque
se não houvesse isso, o edital não limitava um
trecho_ para cada empresa. No fato isso aconteceu, porque ocorreu de todas as proponentes
apresentarem o preço mtnimo.
O· SR. POMPEU DE SOUZA -

Perdoe:me a

insistência que talvez resulte da minha ignorância,
mas quero ser cOmpletamente esclarecido. O fato
de todas as empresas o preço mínimo para os
lotes aos quais elas Concorriam, como poderiam
antecipar que o lote A será adjudicado ao concorrente_ X-e não ao -concorrente Y?"[sfó é_ b que
lhe pergunto e como o jornalista poderia de_scobrir
isto?
•

. o sR EDUAROO !lORGESDE:.ANDR.ADE-

Dentro do aspecto que eu lhe falei, após a entrega
do envelope de concorrência, a proposta deixa
de ter o aspecto sigiloso. Não há mais interesse
em manter o sigilo, porque o jogo está feito, as
propostas estão entregueS e liãO podem ser mudadas.
O SR. POMPEU DE SOUZA ,...-Mas existe um

julgamento do trecho a ser distribuído? Porque,
se havia proposta de seis trechos, havia seís possiblidades.
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE-

Havia seis possibilidades.

O SR. POMPEU DE SOUZA- E ele "acertou
na mosca", como Se diz ha gíria.
O SR. EDuARDO BORGES DE ANDRADE -

Mas. qualquer pessoa que conhecesse as propostas
poderia fazer essa relação; qualquer wn que conhecesse os_ valores das propostas de _cad., comM
ponente poderia montar esse quadro bem como
<itiaJ ã riiaiõi probabilidade do ~ncedor de c_ada
trecho.
- _____ _
O SR. POMPEU DE SOUSA- Se dois ou três
conc:orr_~ntes_~

propõem a um mesmo trecho,
porque o trec:bo _A foi entregue ao concorrente
X e não ao concorrente Y.
O SR. ED<JARDO BORGES DE AN!ÍRi\DE -

Eu esqueci de destacar w.n det:affie- que, no caso,
é importante para a compreensão. E o seguinte:
wna das condições do julgamento é que no caso
de erupate, a empresa só poderia ganhar um trecho. Çomo.no caso em questão, todas as empre-
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sas - essa foi uma informação multo pouco _divu1gada e muito importante ~ deram o preço

é como s_e fizesse. com o julgamento provável,
o que a comissão de julgamento iria faz.er. Outro

mínimo permitido na c:oncorrência. Então, cOmo

detalhe que é importante para a sua compreensão
é_ que a lei exige que o procedimento de julgamento seja absolutamente objetivo e conhecido
previamente. A norma de julgamento na concor~
rência_, que se chama o edital da concorrência,
é- publicado, dM.tJgado e tem que ser absolutamente objetivo.

todas as empresas deram o preço mínimo, nesse
caso a sua idéia era correta, ou seja, cada empresa
só poderia ganhar um trecho, mas por causa das
circunstâncias de tod_a~ terem apresentado o pre-

ço mínimo e, portanto, haver empates. Sé não
houvesse isso, o edital não limitava um trecho
para cada empresa. Isso aconteceu porque ocorreu que todas as proponentes_ apresentaram o
preço_ mínimo.
O SR. POMPEU DE SOUZA- V. S• me perdoe

a insistência que talvez resulte da minha ignorân<:ia, mas eu quero ser completamente es-clarecido...

O SR. POMPEU DE SOUZA- Mas, parece-me
que_ aí há duas variáveis apenas; o preço e o lote
para -o jUlgamento. Então, como se poderia descobrir, antes do julgamento, que o trecho tal iria
ser vitorioso na con_corrênda para a empreiteira
tal ou qual

ó SR. ÉDUARDó BORGES DE ANDRAbE:-

O SR. EDUARDO BoRGES DE ANDRADEEu VoU rile esforçar para issõ:

A_Q~emissa básica da mínha hípótese é: conhe-

O SR. POMPJ;:U DE SOUZA...,. O fato de todas

O SR. POMPEU DE SOUSA- Não eram todas
pelo mínimo?

oferecerem o preço mínimo para os trechos específic:os para os quais elas concorriam, com9 antecipar que o lote A será adjudicado ao concorrente
X e não ao ·concorrente Y? Comer o jorrialista
poderia descobrir íss_o?
O SR. EDUARDO BORGES DE~ANDRADE A pessoa_ que informou ao jornalista- eu estou
fazendo suposições procurando uma suposição
que possa ...
O SR. POMPE(l DE SOUZA -!:l.ó vários hipóteses de c_omo o jornalista cheg'arici a descobrir...

çendq-se o valor das propostas apresntadas...

O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADENão, isso não era uma obrigação. Os concorrentes apresentam propostas e nem todas foram
pelo minimo.

0 SR. ROY BACELAR - V. s· _me permite?
V. S• afirmou que a Gutierres participou de seis
lotes e todo_s_eles concorreram com o preço mínimo?

O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE _ Não. Como o Senã.âor Affonso Camargo declarou
aqui, o nosso caso era até mais particUlar, porque
nôs- praticamente podetiamos, dentro da norma
da concorrência, como fomos a empresa que obteve o maior número de pontos, no caso de estar~
mos dispostos a fazer pelo preço mínimo, nós
praticamente poderiamos escolher o trecho suO SR. POMPEU DE SOUZA - O jornalista,
jeitO !" sorteio no ca~o. porque eram duas empreem matéria de cálculo de probabilidade, revelousas, nós e a Construtol'a CamatgO COrreia. Então,
se um grande matemático•.
- neste caso, nós apresentamos duas propostas
com o preço mínímo, as outras nós apresentaO SR. EDUARDO E!ORGES DE ANDRADE riioS~-mas ·não pelo preço ·mínimo. Explicando
O raciocínio_ que eu Taçó, fãZendo suposições,
um pouco maJs esse aspecto, o preço mínimo
procurando imaginar Como sena;- o exerdcio de
dessa concorrência é Uni preço relativamente saprobabilidade deve ser descartado porque a hipócrificado. Então, o nosso objetivo em dar o preço
tese é muito remota.
mínima foi no sentido de colocar recursos que
O SR. POMPEU DE SOUZA - Eu não sou
nós teriamos disponiveis. Isso porque o País está
matemático, mas um matemático sabe quantas
numa fase de mercado muito retraído e nosso
probabilidades há em tantos trechos, em tantos
Objetivo: nessa concorrência foi o de colocar equiconcorrentes. Eu nãO~.~i, mas da_rifl uma quantipamento e pessoal disponiveis e de estarmos predade enorme de probabilidades.
sentes ao cliente, que é um aspecto importante
_também no nosso tipo de negócio; na CO!TI-petição
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE·pelo- mercado é importante estarmos presentes
Não precisa nem calcular, porque vai dar um nújunto aos clientes, porque cada obra geralmente
mero grande, um número muito improvável. Endá seqüência a outra, Dai ser importante esta pretão, dentro das hipóteses prováveis, concretas,
senÇa" para se conhecer a_ evolução c{o m~rcado,
com o pé no chão, eu fico do lado d_o que é
as p·espectivas que vão oCorrer para a "frente.
o comum no setor: em inúmeras cOilcorrências,
se fica sabendo antecipadamente os concorrentes
O SR. POMPEU DE SOUZA- fora do micro-·
antes _da abertura das propostas. Mas, depois da
fone._
entrega das propostas o caminho normal é esse,
perguntar às pessoas das empresas, geralmente
QSR. EDUARDO BORGES DE ANDRADEaos que estão presentes na hora da entrega, tele- Quando V. EX' diz recursos está. se referindo a
fonar, para os conhecidos de cada empresa, ou equipamento, pessoal ou a parte financeira? No
informar de pessoas amigas ou outros que já obti- caso dessa concorrência, foi declara_do que os
veram essa informaç~o e a_ dão para terceiros, recursos existiam, embora não e_~tivessem bem
porque é uma troca generalizada de informações. espeçificados se seriam do FND ou de_ onde. MaS
Conhe<:étiâo_-se a proj)õsta que cada concorrente todos os concorrentes partiram da premissa de
apresentou_ a ca.da trecho, consegue-se faz:er co- que os recursos existiriam. Não cabe ao propO..
mo se simulasse o ju1gamento da concorrência, nente, ao consultor, viabilizar recursos.

O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADEA única hipótese que me ocorre é que, tendo
em vista um exerdcio de probabilidade, sem c<>
nhedmento da_s propostas, a probabilidade de
aceitar é muito pequena, é praticamente impossivel.
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O SR. RUY BACELAR ...- Para a execução de
uma rodovia no Estado do _Mal;'anhão, s~ria f_eita
a construção desse trecho pela Gutierrez?
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADENo c:aso desse trecho, cabia ao Governo Federal
viabilizar os recursos para ele.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes. faz.endo
soar a campanhia.) - Continua com a Palavra
o nobre Senador Pompeu de Souza.
O SR. POMrEU DE SOUZA- Só para encerrar, porque não quero também monopolizar o
ilustre depoente, que realmente me deu uma lição
sobre a concorrência. Mas, confesso que ainda
não descobri -talvez seja inépc:Ia minha- como
é que antecipadamente descobre-se que o empreiteiro tal, construtora tal vai ganhar tal trecho,
através de verificação pura e simples do julgamente> técnico, pois o jornalista teria que percorrer
todas as empreiteiras e perguntar o qtie cada uma
delas ofereceu para cada um dos lotes. Suponho
que o jornalista Jânio de Freitas precisaria realmente de urna onipresença inUft09rande ...
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE Relamente, o jornalista, peJo que eu soube, não
perguntou, mas recebeu a informaçãO pronta. Eu
imaginO, como lhe esclareci, que vários tipos de
pessoas têm interesse em procurar antecipar o
julgainentO, Como os fomecedm:es de equipamentos, os subempreiteiros e alguns concorren-teS-:- EntãO, eSse pessoal já tem uma estrutura e
ligações, e acredito que tenha sido dada essa informação ao jornalista, não no intuito de denunciar. Agora, as intenções de quem deu é difícil
a gente pressupor. Mas V. Ex~. me pediu uma
suposição de como seria e_ o que me ocorreu
foi isso: que as pessoas que já conhecem o setor,
já conhecem as empresas, já têm esse tipo de
atitude, de_ interesse, já se mobilizam em função
disso. Acredito que não só uma pessoa soubesse
disso, mas toda_s as pessoas que tivessem esse
interesse em dois dj.as teriam Ievan.tado_i_ssq, sem
dúvida n~nhuma. Então, .cpnheo;!ndo-:se _a$ _prqpostas de cada concorrente, basta simplesmente
fB?~I' mesmo procedimento que o edital prevê.
Fico frustrado se não corisegui esclarecer exa14!mente esses d~lhes do prqcesso de concorrência.

º

O SR. POMPEU DE SOUZA - Pelo contrário.
Sr. Presidente, declaro encerrada a minha intervenção no depoimento do Dr. Eduardo Borges
de Andrade, agradecendo a _S. _Sf a dareza "e: _a
competêntia com que me deu uma l!ção de concorrência, com o seu saber d~ experiência, como
falava mestre Camões.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Com
a palavrã o nobre Senador Edison Lobão.
O SR. ED!SON LOBÃO- EY. de~ejo faz~r algumas perguntas mais ou menos objetivas: primeiro, houve conluio na concorrência?
O SR. EDUARDÓ BORGES DE ANDRADE Como eu destaquei, o fato do conhecimento prévio
não demonstra a existência de conluio. Quando
há um crime, deve-se procurar o interesse que
teria Um criminos.o para que se_ descobrisse o"
criminoso-=.... esSa é a prática cOncOrrente da polítiCa~ Flitão, ·eu pergüntaria: o que se gahharia
fazendo um conluio? Qual seria o lucro de se

Setembro de 1987
fazer? Quando se fala conlyio, eu entendo que
seria um· acordo em que se predefinisse quais

seriam os ganhadores e quais seriam os perdedores. Então, eu pergunto o que os concorrentes
teriam a ganhar com esse dito conluio?
Vamos dar o nosso caso, como exemplo. Nós,
como foi dito pelo Senador Affonso Camargo,

poderíamos praticamente escolher wn dos dois
trechos que nos interessasse mais; poderlarnos
dar um preço que poderia ser 20% acima daquele

que nós cotamos no trecho que ganhamos. Eu
lhe pergunto: se nós poderíamos quase que esccr
lhero trecho da nossa preferência; se poderíamos.
caso houvesse conluio, dar um preço 20% acima,

seria uma desambiç:ão multo grande da nossa
parte se, havendo conluio, não tivéssemos ganho

alguma coisa nisso. Então, o que se ganharia,
ou o que algum dos concorrentes ganharia caso
houvesse um conlulo? Não me ocorre nada que
pudesse haver de ganho, no caso. Esse foi um
aspecto muito pouco cfivulgado pela imprensa,
muito pouco destacado. Não houve prejuízo ao
Erário, os preços saíram pelos menores, qualquer
dos concorrentes vencedores que tivesse apresentado um centavo a menos em sua proposta,
teria sido desclassiflcad_o. J::ntão, não houve um
ganho, nem nouve um prejuizo ao Erârfo público.
Infelizmente, esses dois aspectos que na minha
opinião são fundamentais, não foram suficientemente destacados, a opinião pública do País não
tomou conhecimento adequadamente desse fato.
O SR EDISON LOBÃO - V. S•, que é Oiretor
de uma grande empresa construtora nacional,
tem experiência seguramente sobre o que vou
perguntar:
E usual, nas concorrências fmisileiras, estabelecer-se o preço máximo, o preço médio e o preço
mínimo?
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_A VALEC teve uma experiéncia importante há
pouco- tempo. A VALEC é fllha da Vale do Rio
Doce e herdou toda a experiência desta A Vale
do Rio Doce em Cár"ãjáS - não sei se os nobre
Senadói"es s-abem - teve um sucesso muito
grande quanto ao problema do preço mínimo:
ela fez uma concorrência sem preço mínimo, os
preços cotados foram insuficientes, e elil teve que
resdndir todos os contratos. rss.o é um aspecto
importante e a Vale do Rio Doce teve essa experiéncia recentemente.
O SR. EDISON LOBÃO -V. S• poderia repetir
essa explicação?
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE -

Pois não. Não sei se <>1 Srs. -Senadores sabem, que
na primeira rodada de conç:~da para a construção de CaraJás não houve a ~gência de preços
mínimos e os preços saíram muito baixos. O número de problemas foi' tão. grande que a Vale
do Rio Doce teve que rescindir os contratos e
fazer nova _concorrência com a perda de, no míni~
mo, ·seis meses nesse episódio.
Por causa .desses a:;;pectos _e vários outros, é
usual no setor, a definição de preços mínimos.
~ão aqUeles preços que o cliente considera que
Sâ6 Os mfnimos econõmicos, ou seja, cons_idera
que uma empresa, abaixo- da.queles preços, não
terá condições de executar, ou virá com exigências posteriores, difíceis de serem atendidas~

-- O SR. EDISON LOBÃO ..;__ No caso presente,
o preço mínimo estabelecido está razoável, está
muito além do normal ou está aquém? Qual é
a opinião de V. S•?
. O SR EDUARDO BORGES DE ANDRADEEU posso dar a rninha opinião subjetiva. A minha

õpinlão particular é no sentido de que os preços
estão justos. N_o_ entan~o, quando se estabelece
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE a POssibilidade de 10% a menos, os preços ficam
Sim, a maior parte das concorrências que existem
bastanteapertados.NocasodaVALECque,como
nestePaísénessesistema,porqu.eaexperiênciamos- eu disse, é mha da Vale do Rio Doce e, portanto,
trou que as caracterfsticas específicas do setor
herdou toda a experiência da Vale do Rio Doce,
obrigam a [sso, pois o nosso setor, sujeito a todos
que é uma empresa que conStrói ferrovias Oá
os percalços, tipo atraso de pagamento, impre-mais de 40 anos. Provavelmente é a empresa
vistos muito grandes na execução das obras, emque mais know how tem de construção de ferropresas que se apertam financeÜ'amente, etc. E
ViaS. A Vale do Rio Doce começou constn.lindo
a empresa que se aperta financeiramente, a únic~
aferrõVIa-parãleTã ao rio Doce, para explorar as
forma que ela encontra de conseguir emprés~
jazidas para o qual ela foi criada - por tsso ela
timos em bancos, é o que se chama negociação
chama Vale do Rio Doce - e, depois, construiu
de contrato. Ela obtem um contrato, vai num ban~
lJ!lla série enorme de ramais para atingir· uma
co e, com aquele contrato, ela dá garantia para
série de jazidas existentes lá em volta e acabou
a obtenção de financiamento.
_- ~ .- c: ,.&I-~ ~-~t;ruir a Ferrovia de Carajás.
Então, é fundamental para as empresas, prind[- - -- Então, pou~~b provavelmente alguma empresa
palmente aquelas que se apertam financeiramen=--- tenha a expenenda que a Vale do Rio Doce tem
te, a obtenção de um contrato para poder canse-- em -con~~çãó de ferrovias e, portanto, ninguém
guir movimentar a roda financeira.
-- tem tanta_ possibilidade, dados e conhecimento
Por outro lado, também, as equipes de construdo problema, para definir qual o preço justo na
ção são fundamentais nas ~rPpresas c:onstri.rtoras.
construção de uma ferrovia.
O seu é um pessoal que demora multo a ser
De modo que fica o meu depoimento de que
formado, a ser preparado, tem que fazer um curso
o preço, pelos estudos que nós fizemos na nossa
muito grande e é muito importante para a empreproposta, é apertado, como fica toda_ experiência
sa manter essa equipe. Então, quando ficam düí- da Vale do Rio Doce no fazer esse tipo de coisa,
mais-~ ~xperiência malsucedida da Vale hâ 4 ou
ceís os contratos, às vezes, é preferfvel um contrato com a1gum pequeno prejuízo do que a perda
5 anos, em concorrência na qual ela não defmiu
desse pessoal, ou manter esse pessoal parado.
o preço mínin,o.
Essas circunstância, além de outras,. às vezes leo SR ECISONLOBÃO.,.,.. o preço por quüôvam certas empresas a cotar preços abaixo do
metro da ferrovia está mais ou menos dentio da
necessário, o que gera problemas muito sérios
tabela ii1temaC:ional, es·tá, muitO acima oU riluito
para o cliente, para o dono da obra, no decorrer
abaixo. --- - · ---da obra.

O
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Essa pergunta que V, Ex!' me fáz é a mesma coisa
que perguntar qual o preço normal para um avião.
Teril qUe saber Se-é _!,.lm 1Wião de caça, se é um
b~ing, s~_j:_ um monomotor, etc. Não existe o
padrão preço normal de ferroVia ..S_e V. Ex' verificar; nessa própria Ferrovia Norte/Sul, a1guns tre·
chos custarão dois milhõ_es -~
mll dólares
o· qulfõnietro e outros cUstarao oitPCeiitos mil dólares o quilómetro. Isso já mostra-a variação que
existe em uma determinada ferrovia. Quando se
chegar a comparar ferrovias diversas, comO a Ferrovia do Aço, a de Carajás e a Norte-Sul, não
exis1:~= possibilida:de de haver um termo d.e referêndã_ absoluta, porque depende da geologia e
da topografia da região, da quantidade e do tamanho das pontes, do tipo de material a ser escavado,- âo apoio logístico necessário a ser dado,
das características técnica_s, se é uma ferrovia de
bitola larga ou de bitola estreita.
Então, há um número tão grande de fatores,
que praticamente é impossível se defmir um parâmetro de custo de ferrovia Pode-se ter um parâmetro médio, mas é um custo que não se~e
de referência, porque a variação em tomo dele
seria tão grande que não seiViria para nenhuma
referência.

cem

O.SR EDISON LOBÃO -

Segundo entencti

do seu depoimento, a divulgação feita pelo Jornalista da Folha de S. Paulo não constituiu nenhum mistério. Um engenheiro sufidentemente
atento que tivess~ participado das entregas das
propostas, depois de ouvir GOnve~sa entre os
diretores das empresas poderia montar um quadro. daquele?

ª

O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE-

Não. Teria que serur:ni~l pessoa que fosse _do ramo:

que conhecesse o5 propõnentes, ou que" conhecesse ~oncorrentes ou que conhec~_ssem pessoas
que dominassem esse tipo de relação que pudesse obter essa infoll!lação. Não~ segredo ne~hum,
mas não para uma pe:;soa simplesmente_ ço_m
o papel e com conhecimento do edital. Mas uma
pessoa do ramo, sem dúvida nenhuma. E deve
haver cerc;a de à~entas qu trez~n.tal? pessoas nes~ sas condições.
·
O SR EDISO.N LOBfi.O _- FiDalmente, eu per~
guntaria já não mais a V. Sf como diretor de urna
grande construtora, mas como brasileiro: no seu
julgamento, essa ferrovia é um mal ou é um bem
para o País?
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE-

É wna pergunta extremamente complexa, porque
o bem ou o_ mal do País não é wna coisa fácil
de ser definida, mas extremamente complexa.
Num País como o nosso, o desenvolvimento está
extremamente ligado a obras; no estágio em que
se encontra o nosso País, qualquer desenvoMmento é ligado à obra. País já desenvolvido, não.
Países como a Inglaterra, França e Itália já têm
todas as grandes obras feitas, as estradas, as hidrelétricas estão todas prontas. Mas, em um País
comO"O nosso, qualquer coisa que se queira está
amarrado em obras, aqui nada foi feito, o País
está por ser construído.
~ O SR. EDISôN LOBÃO- Se V. S• fosse Minis-

tro dos TransPQrles, fariâ·a ferrovia:?

·
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O SR. EDUARDO BORQES DE ANDRADE-

É muito difícil de se avaliar. V. Ex' note q seguinte:
o que se tem dito de viabilidade e<:onômica, o
problema ê extremamente complexo. Fala-se
muito em viabilidade econõmica, mas ela não

pode ser o único fator de julgamento em de:ç:isões

DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção ll)
~O SR. ALEXANDR~ _COSTA- Minha segunda
pergunta: v. s~. especificamente, depois de entregue a proposta devidamente lacrada, guardou sigilo do ~alor que apresentou para os lotes a que
c;_oncorreu?
~

O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE -

políticas num País como o nosso, principalmente
com as discrepâncias regionais que existem. Se
se for usar o fator "viabUid.ade econômica", só
têm viabilidade as obras realizadas nas_ re,9iõe"s

A sua pergunta pode ser desdobrada em duas
Em relação a minha pessoa ou em relação a
minha empresa?

desenvolvidas do Pais. Certamente __elas levariam
vantagens, qualquer esb.ldo de_ viabilidade econô-

SlJa empresa.

mica que se for fazer leva es~e aspecto. Agora,
existem investimentos que são de cunho social,
de cunho de desenvolvimento regionaL Então,
se V. & me permitir, me omito nesse julgamento
tendo em vista a complexidade do problema.
Obrjgado.
-O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -Tem
a palavra o nobre Senador Alexandre Costa.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente,
pelo que vejo o assunto "conJuio" está exaurido,

tendo em vista que um dos maiores algozes e
acusadores de c:onluio nessa concorrência, o Senador Affonso Camãrgo, achou normal, eximiu
a empresa Arnaldo Gutierrez, nem sequer fez qual-

quer pergunta sobre o assunto e abandqnou o
recinto. Isso, lon9e de_ uma crítica, é um sinal
de compreensão. Ele, wn freqüent.3dor aSsíduo
aqui das reunlões, tem ouvido a todos, já .:3 outros
empreiteiros, seus companheiros, e vem compreendendo a verdade_iri:l realidade do caso da
concorrência Norte-Sul. Uma das minhas peigun-

tas, uma vez que aqui afirmara antes, era indagar
a V. St é se constituía qualquer novidade o sistema
de concorrência pública atual, com preço míni-

mo, ·com preço base. V. S• já respondeu ao Senador Edison Lobão dizendo que a maioria dãs con-

corrências é .feita nesses moldes. E eu já J:inha
conhecimento disso. Então, rri.e feSta perguntar
apenas duas coisas: Vê V. S• qualquer irregularidade na pontuação que foi feita para as diversas
empresas brasileiras, das quais V. 8' lidera a pri·
meira?
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE-

Acredito que a resposta à pergunta do Oobre Senador é o comportamento dos concorrentes. Não
houve reclamação. As notas for.;lJ'Tl públicas, todos
os concorrentes ficaram sabendo das mesmas
e não houve nenhuma redamação a respeito das
notas dadas. Esse não_é umjuJgamento só meu,
mas de todos os concorrentes. A$ notas foram
publicadas, todos os concorrentes sabiam desSas
notas e o critério foi l.m<;!.nimernent~ "aceito por
todos, pois não houve reclamação nenhuma. Caso algum concorrente não tivesse d,_e acordo com
o critério das notas dadas, o p~ocesso 'dã concorrência lhe permitiria um recUrso àdministrativo
que certamente teria sido feito, uma _vez, que as
notas eram elementos de julgamento~ _
O SR. ALEXANDRE COSTA-Impugnaria por
certo?
_
_
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE-

Certamente, porque as notas eram extremãmente
importantes no sistema de juJgamento. Então, se
houvesse alguma discordância, certamente haveria impugnação antes da_ entrega das propostas,
e não ocorreu o fato.
_

O SR. ALEXANDRE COSTA -

Em relação a

O SR. EIXIARDO BORGES DE~ ANDRADECom relação a minha pessoa posso dizer que guardei,
porque não fui perguntado por ninguém. No en-

tanto, tendo em vista a minha posição, eu não
seria a pessoà adequada_para ser perguntada porque nao lido diretamente com as concorrências.
Então, qualqUer pessóã -que fosse fazer perguntas,
o faria às pessoas conhecidas como aquelas que
fazem as concorrências, que são em tomo de
dez na minha empresa Não posso lhe assegurar,
maS certamente elas devem ter sido - como
são em todas as concorrências - argüidas. Na
hora da concorrência, depois, pelo telefone, pelos
amigos, pelos colegas, porque esse pessoal todo
se conhece muito. As pessoas que trabalham em
concorrência cono.Sco são a$ pessoas que têm
contato com os outros colegas em associações
de classe, em sociedades de engenheiros e todos
troc;am informações a respeito de técnicas, de
processo de orçamento, participam de seminários, etc. Eles todos se conhecem muil;o. Também
com os fornecedores de equipamento o contato
é muito grande, porque num processo de orçamento de concorrência, o pessoal que prepara
a concorrência tem um cantata estreito com os
forneCedores de equipamentos, porque prec:isam
saber as cotações daquele dia para poder orçar
o preço.
Então, os orçamenfistas das empresas com os
fornecedores de equipamentos, com o_ pessoal
do ramo, é um grupo que troca mUita informação,
são muito íntimos e freqüentam o mesmo meio.
Essa é uma informação que é oriunda de conversas -sOciais, conversas de curiosidade. São infoi:·
criações, comei eu disse inicialmente, que .cel't:i\- _
meflfe circu1am no meio sem preocupação muito
grande; havendo uma preocupação_ sem dúvida
nenhuma que se consegue.
O SR. ALEXANDRE COSTA -

Agora, inda-

garia o seguinte, Sr. Diretor: acha possível ter sido
superestimado ·o preço mínimo oferecido pelaVALEC à concorrência?
-- O "sR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE -

·comojá falei. p"elos ors:amerltos que fizemos e pelaS
propostas que apresentamos, o preço é de justo
para apertado nas circ:uns_tâncias que encerram
a ob_ra, Ess~i:: preço não se ri~ viável se as enwresas
n~p _estivessem com equipamento disponível _Certar'!!ente ninguém apresentaria o preço __ mínimo.-_Agora, a VA!..EC, sendo detentora de toda
a experiência da Vale do Rio Doce, tem perfeibis
condjções para avaliar o preço que é justQ_e _o
que· não é justo. Isto porque a Vale do Rio Doce
constr9i ferrovi~.há 40 anos, provavelmente deve
ter si_d_o ~empresa que construiu a maior extensão
~- (~riovias no País, te[!dO e_rn vista que a- rede
fer:ioVtãiia, quando foi formada, a maior parte do
sisteoia ferroviário já estava construído. Então,
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a Vale <:{o Rio Doce ê a que tem mais experiência
em obras ferroviárias no País e tem condições
de saber o preço que é justo e..qu<U não é.
Do nosso ponto de vista, pelos orçamentos que
fizemos, o preço, se não fosse o momento atual
de retração do mercado, provavelm_e_nte todos os
preços Sêriam mínimos.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Vou fazer a últi·
ma pergunta, já que me estou julgando- satisfeito
com o que V. S• responde. Quero saber se a Andrade Gutierrez, firma nacional do mais alto con·
celta técnico, com 40 anos, como disse V. S•,
construindo estradas no Brasil, tendo concorrido
a 6 lotes - e naturalmente ela esfudou todos
os 6 lotes para fazer a sua proposta, pois seis
lotes de dezoito lotes correspondem a um terço
de toda a estrada, o que dá mais ou menos wna
média, não sei se chega à média, porque, como
bem V. S' diz, há trechos de Uma estrada que
custam 3 x e há trechos que custam x; a média
é jus_!amente os 3 x mâ.is x, divididos por 2; seria
possJVel alguém, no Brasil, construir essa estrada,
orçada em 2,4 bilhões de dólares com 1,4 bilhão
de dólares? V. S• ach<tlsso possível?
O SR. EDUARDO B.ORQES DE ANDRADE -

Não, não_ seria ~ssivel. Ai, se V. Ex" me permite,
o que se ouve diZer é que o GEIPOT teria feito
estimativas abaixo da estimativa dada como orçamento da VALEC
_E\1. tmag~o q~e o ÓEIPOT - não se:i quando
fo1 fe1ta a estimativa do GEIPOT - , mas os dados
disponíveis dessa ferrovia são muito recentes, o
GEIPOT provavelmente pode ter feito uma esti·
mativa. Pelo_ que me constou, o GEIPOT fez de
uma estimativa, já de início ·considerando uma
bitola estreita; a bitola estreita não tem nada a
~r com a bitola larga Além disso, foi uma estima·
tiva em condições médias, portanto.
O SR. ALEXANDRE COSTA ::_Aliás: o Presi-

dente confessou, çorn _raios mínimos.
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE-

Então, como eu lhe falei, ele pode ter dito que
o_ avião monomotor custava tanto, mas o bimotor
custa outra coisa. É aquela analogia que flZ para
tUna melhor compreensão do assunto.
Então, pelo que se sabe, a VAl.EC s6 teve o
projeto da estrada, na parte que entrou em concorrência, muito recentemente, praticamente
quando saiu o edital. O edital foi retardada, esperando este projeto, ela nem _c;;onseguiu colocar
a obra toda em concorrência, porque não tinha
ainda o projeto da obra toda; ela tinha feito o
projeto da obra que entrou em c:oncorrência, en·
quanto estava fazendo o projeto do restante _da
obra.
Entã_o, acredito que sem o conhecimento do
projeto, no nível que a VALEC tinha, o GEIPOT
provavelmente não poderia ter uma precisão
grande em dar esse número. Deve ter sido um
número estimado, sujeito a uma grande imprecisão e provavelmente também com condições
técnicas, característíc~s diferentes da que a VALEC orçou. Mas, dentro das características que
a VALEC colocou, dentro dos \I'Oiumes que a VAl.EC está indicando que a obra de~ ter, seria
impossível chegar a esse número.
O SR. ALEXANDRE COSTA-Aresposta de

V. 5 9 coincide, em parte, com o que aqui declarou
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o Presidente do GEJPOT. Ele fez uma estimativa

O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE-

em carta.

Não existe um padrão definido, porque eu poderia
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE- - ~~r: que a_ vida útü_é mais ligada ao uso da ferroEssas estimativas em cOiSas ·qu-e vãfiam tanto. via, enquanto el_~_ a~ende àquela demanda de tráfego que--eXISte. Porque uma ferrovia não é igual
estão sujeitas a distorções.
a um éqú.ipamento tipo um automóvel, em que
O SR. ALEXANDRE COSTA-E fez certa critias peças se desgastam. O_ material rodante vai
ca ao novo projeto, com grandes raios, ou à quali- sendo reposto, as locomotivas vão sendo trocadade do projeto.
--~::daS, Vão sendo reformadas, os trilhos vão sendo
trocados, então não existe vida útil; a vida útil
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADEeitá malS ligada ao· atendimento do tráfego da
Considerou o projetu superdimensionado, com
ferrovia.
__
uma qualidade muito acima da necessária.
O SR. RUY BACELAR - A diretriz vai sendo
O SR. ALEXANDRE COSTA - Muito acima
também mudada?
da necessária, foi exatamente o que ele julgou
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE

De maneira que coincide perfeitamente.
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE-

Esse tipo de julgamento é muito complexo, porque, quando se investe numa ferrovia, é um investimento por 30, 40 ou 50 anos. Então, existe um
risco de subdimensionar e depois ter que fazer

outra ferrovia é uma dedsão técnica muito

com~

plexa.
A Vale do Rio Doce, por exemplo, no primeiro
ramal que fez, de acesso às minas dela, em Minas
Gerais, praticamente a ferrovia que existe hoje

é completamente d!lerente da que ela fez inicial~
mente porque foi preciso ir alimentando e as condições em que foi feita a primeira ferrovia nãà
se mostraram suficientes.
Então, na feirovia que- lá existe hOje pode"-se
verificar isso. Há trechos enormes de ferrovia
abandonados, de lado, porque não davam a vazão
de que ela precisava. lsso também pode ser uma
experiência_ oriunda do passado da VaJe, porque
o investimento caro não é um inVestimerito de
valor maior; um investimento que se faz e depois
tem que repeti-lo, às vezes, é menos incUcado
do que um investimento mais barato. Pode ser
que seja esse o aspecto.

- Vai sendo mUdada. Às vezes, constrói-se uma
barragem que inunda um trecho da estrada e
é preciso refazer este trecho _da estrada.
O SR. RUY BACElAR -

Mas, Dr. Eduardo,

eu gostaria de fazer duas perguntas. Pela sua exposição chega-se à conclusão, na sua maneira
de pensar, de que não __ houve acerto, não houve
combinação entre as empresas. nem das empresas com a VALEC, apesar do Presldente da Repú~
blica, do Consultor Jurídico, do Presidente daVALEC e do Ministro dos Transportes acharem que
houve irregularidades, houve c_onluio, mas peloque estou sentindo, pelas suas declarações, sua
exp~ão, não houve isso. Então eu lhe pergunto:
fol juSta a atitude que o Presidente tomou, primeiro mandando criar uma sindicância, através da
Polícia Federal, e, da parte do Ministério dos
Transportes e da VALEC, em anular a concorrência?
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE-

O Presidente, em termos de determinar a aberttura do inquérito policial, acho que foi uma" medida justa, porque o País precisava ter uma certe~
za, em termos claros, uma trans))<!rência no episócUo, tendo em vista a gravidade dos fatos que
foram levantados. Então, a abertura do inquérito
OSR.ALEXANDRECOSTA~Niiotenhodúvi
é
absolutamente. necessária e índispensável. Sob
da, mesmo porque, quando ele aqui declarou,
este aspecto, sem ~úvida nenhuma, foi correta
eu esperei para ver onde estaria o milagre, porque
e iné:dida.
quando uma obra é orçada em 2,4 bilhões e o
Em termos da anulação da concorrência, acreGEIPOT, que é um órgão respeitável, cUz que ela
dito que tenha sido mais uma satisfação pública,
poderia ser feita a 1,4, ou deveria haver um equivoco, um desconhecimento do novo traçado, ou - de uma atitude enérgica e rápida. No entanto,
ela enyol"~eu ~aspecto que náo me parece justo,
a qualidade da obra. Outra não poderia ser a justique é o aspectO de endosso das acusações, porficativa, o que seria muito natural.
que, naquele momento em que os fatos não estaV. S• exemplificou muito bem, ao dizer que wn
vam bem conhesidos, porque esses aspectos que
te<:o-teco Cessna não tem o mesmo preço de
os Senhores levantaram não eram do conhecium B_oeing, mas segue a mesma rota e nos leva
mento público, a aparência foi mesmo a de uma
aos mesmos locais.
Coisa fOtãliifente irregular.
Eu tive uma satisfação plena em conhecê~lo
No entanto, para se fazer justiça com os concorhoje,_ estou muito satisfeito com as respostas e
rentes ·sena mais adequado que se aguarelasse
crescem as minhas convicç6es da seriedade, aso resultado do inquérito Policial, que se aguarsim como cresceu a convicção do Senador Affondasse o resu.hado das investigações, para que_ se
so Camargo, e nem vejo por que, Sr. Presidente,
desse essa incUc~ção de que houve uma irregucontinuar esse desfile de convocações de emprelaridade.
sas construtoras para cá, quando o principal acuEntão, -sob eSte -aspectO; considero que realsador já não acha mais que a acusação é válida.
mente não teria sido a atitude mais adequada,
Muito obrigado.
mas compreendemos, porque o Poder Público,
e, no caso, a VALEC, tinham perfeitas condições
O SR. PRESIDENTE (João Menezes)- O Sr.
legais de anulação da concorrência, sem declarar
Senador Ruy Bacelar deseja fazer perguntas?
o motivo. Isso faz parte da Lei de Concorrência
O do~o da obra, o cliente, no caso da VAl...ÊC.
O SR. RUY BACELAR- Dr. Eduardo Andrade,
por curiosidade, V. S• saberia me informar qual tem perfeitas condições de anulação da coriCoré a vida útil de uma ferrovia? O periodo de uso, rên~la~ iri:dependentemente de declarar o motivo,
por mteresse unilateral. Foi isso que fizeram.
o tempo?
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Do ponto de vista legal também não se pode
levantar objeções.
O SR. RUY BACElAR - Apesar de haver um
prejulgamento do Presidente da República, do Ministro dos Transportes, que antes da publicação
do escândalo, nos jornais, eles já tinham conhecimento do fato.
. O SR. EDUARC(l BORGES DE ANDRADE -

Esse prejulgamento é que deixou no ar esta questão, prejulgoti a questão. Isso realmente foi um
prejulgamento.
O SR. RUY BACELAR - A outra pergunta é
sobre o problema de conseguir recursos para essas obras. Todos sabem que em relação à Ferr~
via Norte-sul não havia recurso alocado em lugar
nenhum. No FNDE não exfstia, ninguém sabia:
no Ministério da Fàzenda também não. Então,
isso me faz acreditar que essa obra seria constfuíaa. pelas empreiteiras que ganharam a concorrência, e cada empresa dessas iria conseguir os
recursos em bancos internacionais. O Banco do
Brasil, na certa, iria avalizar e esses re_cursos iriam
diretamente para as empresas e, à medida em
que fossem sendo feitas as mediçóes, iriam debi~
tando do montante.
Eu pergunto: a Andrade Gutierrez conseguiu
viabilizar- esses recursos por ar:rtecipação?
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE-

Não, do meu conhecimento não existia essa possibilidade de obtenção de recursos, do uso desse
caminho. Inclusive, se fosse cogitado, nós não
teriamos apresentado proposta, porque nós nunca fJZemos uma operação desse tipo que V. Ext
está descrevendo. Nós temos por politica não participar desse tipo de operação. Então, se fosse
cogitado, nós, como é tradicional, não entraria~
mos nesse tipo de operação.

o sR: RUY BAcELAR -

Faço esta pergunta
porque o Vice-Presldente da lRATEX declarou aqui, está gravado, todos ouvimos, que
tinha viabilizado recursos para construção de uma
rodovia no .Maranháo; cUsse que era comum essa
maneira de proceder, em fase do descrédito em
que, infelizmente, o País se encontra. Então, era
muito mais fácil às empresas empreiteiras ou
construtoras conseguirem diretamente um fmanciamento do que o próprio Pais ou o próprio Esta~
do. Essa foi um delcaração feita pelo Vice-Presidente da TRATEX.
Agradeço a v. s~

a V.

s~

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) -

COill

a palavra o Relator, Senador Mansueto de Lavor.
O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor) -Sr.

Presidente, Srs. Senadores, Sr. Depoente, pouco
teria eu a pedir ao Dr. Eduardo Andrade para
acrescentar às respostas que deu e às informações que trouxe. Congratulo-me com S. S• pela
meneira obj~tiva com que resporideu ao questio-namento aqui.
Há apenas duas ou três perguntas, como complemento a ponto que não ficaram bem esclarec;:id~s.
.
Se, ~lmente, após a_ entrega dos env-elopes,
numa concorrênda não há mais obrigação de
segredo por parte das empresas concorrentes,
e se há a pÕs-sibilidade de se divulgar com tantos
detalhes, com tanta precisão, como fez o JomalistaJânio de Freitas, então, para que serve aquela
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solenidade de abertura dos envelopes e a divu1gação do resultado da concorrência? Não seria, então, uma farsa, uma cena teatral?
O SR EDUARDO BORGES DE ANDRADE-

Não. A solenidade de abertura dos envelopes de
preços deve--se à necessidade da q:mstatação de
que não tenha havido uma troca dos envelopes.
Isso aumenta a segurança na concorrência, por-

que - estou falando sob~ Qisposições ;_ há
necessidade da solenidade quando se abre um
envelope com preços. Quando se abrem os envelopes de preços é necessário, e a lei prevê: isso,
que todos os _concorrentes _estejam presentes e
constatem que os envelopes não foram violados

ou trocados, porque determinado concorrente,
sabendo do preço dos outrºs._ v~rificando que
perdeu a concorrência, se houver algum meio
escuso, pode trocar o seu envelope, colocando
um preço mais baixo. Para isso todos os envelopes são rubricados; os concorrentes presentes,
na entrega dos envelopes, rubricam todos os en·
velopes, o seu e o dos outros. Na abertura solene
dos envelopes de preços, essas rubricas são verificadas, para se constatar que os envelopes estão
lacrados, e as rubricas são verifica.das no intuito
de se saber que não hQWe trqca de eQVelopes.
Isso é um procedimento previsto pela lei.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -

j\\as

o próprio órgão público dá a entençi~r que é a
partir dali que o resultado da concorrência pode
e_deve ser conhecido..O próprio processo da concorrência é um proÇeSso rígido e_ no inquérito
administrativo, presidido pelo Coronel St<l_nley
Ford, ele critica o proce_s_so, diz que houve falhas,
que houve irregularidades no processo_d.a conco(rência da VAIEC. Ess.e processo é rígido, é estabelecido numa lei recente, inclusive do Presidente
Sarney, Lei n9 2300. ~tão, realmer:tte,_ esse processo culmina, termina, com a_ divulgação do resultado que saiu da abertura dos envelopes.
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE-

É verdade.

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Co·
mo, então, se pode furar esse sigilo com antecedência e com tanta precisão? Também eu, junto
com o Senador Pompeu de Souza, ainda não
ficamos bem convencidos das explicações que
foram dadas aqui, tanto por V. 5' comci por outros
depoentes. Nesse caso,ª solenidade final, quando
cessa o sigilo, deveria ser na abertura dos envelopes lacrados, rubricados etc. Mas agora estamos
sabendo que não é, aquilo ali é um problema
mais de ritual e menos de término do sigilo. Então.
V. S• afirma aqui que é possível, com todos os
detalhes, como fez o Jornalista Jânto de Freitas,
divulgar esse resultado antes da abertura dos envelopes?
O SR. EDISON LOBAO----' V. Ex' me permitiria

uma ligeira intervençij_o?
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -
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De-

pois da resposta de S. 8'
O SR. EDUARDQBORGES DI;: ANDRADE-

Eu queria destacar alguns pontos. Eu não disse
que é possível saber-se os resultados, eu d~§e
que é possível preverRse, com muita ROSsibilidade
de acerto, os resultados.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Prever
com possibilidade apenas.

O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE-

Com grandes po~ibilidades. Vou dar a V. EJcl' um
exemplo, neste caso especificamente, A nossa
proposta, por exemplo, caso ela tivesse_. sido _desclãssifk:ada no processo de julgamento técnico
- e nós tivemO$ uma proposta desclassificada
nesse processo, a critério da Comissão, não sei
por que-, se nós tivéss_em_os uma proposta desR
classificada. no trecho que nós ganhamos, o resultado seria outro, certamente seria outro. Então,
qualquer um dos vencedores, dos prováveis venceàore~, se tive~em a s~a proposta técnica desclassificada ,no processo de julgamento técnico,
õ""Tesuhado teria sido outro..._Quando falei do resultado, eu não me estava referindo ao resultado
da concorrência, e sim ao. resultado mais provável
da concorrência, porque o resultado final mesmo
só depois do julgamento das propostas técnicas
é que se consegue ter uma certeza Então. o julgamento definitivo realmente é D-aquela soleniQade,
e depois do julgamento da Comiss!o. O que é
feito antes são simplesmente conjecturas e prévias a respeito do resultado mais provável.
O SR. -RELATOR (Mansueto de Lavor) -

V.

Ex" sabe a datç)_ em que fÓi divulgado o resultado
deste julgamento técnico? ·
O SR. EDUARDO BORCÍES

DÉ AriDRADE -

_P~o <tt;Ie

o Jornalista publicou, se não me engano,
·fÕf nõ dia 7. Ã. éiiVu!QaçãO oficiaf ou él, diVulgação
feita pelo jornalista?
0-_SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - A
divulgação do resuhacJo do julgamento técnico.
V. S• diz que são dois julgamentos,_ o do preço
e o julgamento das condições técnic~s ele cada
emPresa. Qual foi o resultado divulgado antes?
Não o foi das condições técnicas?
·

GSR. EDUARDO BORGES DE ANDRADEFoi o das co.il.dlções técnicas.
QSR. RELAJOR (Mansueto d• Lavor) -

qual o dia em que

E

este.result;;:~do}oi.<:livulg?~dq?.

O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE-

Só.Se abre o envelope de preços depois de divul_gado o resultado té<::niço, porque a abertura do
envelope de _preços é condicionada ao resultado
técnLco.

O SR. RELATOR (Mansueto de lavor)~ Exalá-

mente. E se se at)rii '_o resulta dÓ~técnico élntes,
~'que data foi"iSsQ? · -

O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADEO envelope técnico?
O SR. RELA.TOR_(Man_sueto de Lavor)- Sim
O

sR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE-

Dev.e ter sido, não tenho certeza, imediatamente
após a entrega das propostas.
O SR. RELATOR (Mansueto d~ Lavor) ---:
v.,~· _não está :in_fçnnado a este ~eito?

OSR EDUARDO BORGES DE ANDRADE-

Eu não compareCi
éisoe.
.

--i'í- SR.

ã solenidade,
-

mas o normal
-

RÉI,AlÕltiAarisueto de Lavor) -

S~~~'?r qUer pédii

a palavra?

O

O SR. EDISON LOBÃO~ Era só um eSclarecimento, para ver se eu realmente enten-di a coisa.
Pelo que estou percebendo, se determinada con:
corrência estabelece um prazo até às 17 horas,
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- em detenninado dia, para a entrega das propostas
de preços, se eu sou um empreSário, tenho o
maíor iri.bfre"sse éin ri'lártter o sigilo da minha proposta, mas às 17:30 não tenho mais interesse
nenhum, porque a eiltrega -terminou às 17 horas,
dai para a frente todos podem revelar os seus
preços, porque não haverá nenhuma conseqüência em tomo do assunto. I:: isto?
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE-

É ~ente isso...

O SR. EDISON LOBÃO -

Pare.ce tão claro

isto.
O SR, RElATOR (Mansueto de Lavor) __:.-Pergunto ao depoente: está divulgado, então eu acredito, e não foi contestado, que algumas das cOnstrutoras já estavam instaladas nos seus respectivos trechos, antes de qualquer resultado, inclusive fazendo serviços. A Construtora Andrade butierrez não estava ou estava em um desses trechos?
·
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE-

Não, não estava.

-

O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor)- Mas
V. 8' sabe que algumas construtoras estav.am.
O SR EDUARDO BORGES DE ANDRADEEU li ria -imprensa.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -

V. S•saberia !;Omoexplicar isso? Além da divulgaR
ção prévia do Jomalis~Jânio de Freitas, também
algumas das_ concor_rentes da_ empresa de V. 8'
_já gstava COfD _esta Certeza, com este dE:talhe, não
apenas de ganhar um dos lotes, mas de ganhar
aquele lote, as quais já se instalaram antes do
resultado çla conco.rrênci~. Corr1o V. S• -~lica
isso? ·
,--o-sR. EDC!ARDO BORGES DE ANDRADE-

Estou falando por terceiros, que não sei se será
correto falar._NQ_entanto, fazendo uma suposição,
pelo que li nO jornal, determinado veiculo da im·
prerisà 'cOitStatoU qU.é a empresa -CR ALMEIDA
tinha prOcurado casas para alugar em determinada cidade. Isso foi o que li na imprensa. Nós
também procuramos em várias cidades, por que,
quando se vai fazer um orçamento~ tem-se que
saber o custo' das ·coisas: que Se vai pagar, e uma
delas, e das mais pesadas, são os aluguéis de
imóveis. A única maneira de se saber o preço
que 'sé vai pagar pelo aluguel de um imóvel, na
fase de estudo da conçorrência, antes da concorrência, é uma pesquisa em algumas cidades da
região. Evidentemente é muito mais preciso V.
EX' procurar uma casa para alugar, porque fica
sabendo que essa casa está para alugar por determinado pi'eço, do que fazer uma pesquisa slmplesm~te por informação. Geralmente, se V. Ex'
for perguntar: quanto é o aluguel de uma casa
nessa determinada cidade, é uma informaçãO que
não tem precisão.
Então, o que se usa notn:~almente, _na fase de
orçamento de propostas, é sirrlülar-se uffiã -pesquisa de casas para alugar. Essa é a prática normal, usuaL Se fossem procurar informações nos·
sas, provavelmente teriam sentido que na:s regiões
próximas à obra teriam tido informações que nós
·estávamOs proêurando alugar i(llóveis por ali, por·
que a maneira de coletar preços para se fazer
um orçamento é esta. Saem equipes pelo campo,
verifi~ o custo dos aluguéis, o custo-dos salâ-
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rios, o custo dos gêneros alimentfcfos. Se fossem
aos supermercados teriam noticias de que nós
havíamos passado comprando materiais por lá.
porque realmente procura~se cotar os preços ccr
mo se fosse comprar.
Então~ essa é uma técnica de maior precisão
no orçamento. Simplesmente se basear em opiniões sobre qual seriam os valores dO$ alLJ9uéjs
não teria precisão. Tem-se que verificar as casas
que estão para serem alugadas e os preços que
os proprietários estão querendo.
O que eu li na imprensa foi esse indício de
que a CR AL..MEIDAestaria procurando casas para
alugar em determinada cidade.

O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor)- Mas
alguns trabalhos de topografia estavam sendo fei-

tos.
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE-

Sim, isso também, não sei se o caso~ Ao se estudar
uma concorrência, inicialmente é importante dizer
o segujnte: topografia não é um serviço feito por
nós. Topografia é feita pelas empresas de projeto,
sondagens. Por exemplo, na Veja saiu fotografia
de uma sonda perfurando uma estrada, dizendo
que era um serviço da C.R ALMEIDA Topografia,
sondagens são fases dos projetistas.
Eventualmente, nós fazemos também esse trabalho. Se V. Ex' vai estUdar uma concorrência
e tem desconfiança que o serviço do projetista
não foi bem-feito, se há uma ponte projetada para
determinada fundação, mas desconfia-se de qUe
os dados náo são corretos, de que aquela fundação não é suficiente para fazermos um Orçamento
adequado numa obra importante, quando surge
esse problema, a única maneira .é deslocar um
equipamento e sondar realmente.
O SR. RELATOR (Mansu.rto de Lavor) ....., /'..

única dúvida é, por que a construtora tinha certeza
que era naquela área, onde foi fazer aquela sonda·
gemou alugar aquela casa? Esse é Que-é õ--pr<F
blema.
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADE.-

/Jú, agora, eu estou supondo. Eu imagino. No nosso
caso ocorre_u iss_o, então, vou-lhe da a minha
posição. Como nós pref~rimqs d.etenninado trecho, obviamente nós estudamos mais o trecho
que preferimos. O trecho que iríamos _apresentar
os preços minimos fo! o trecho que estudamos
mais. Então, a C.R Al..J\'\EIDA, eu não sei em quan·
tos trechos ela apresentou preços mfnimos, provavelmente deve ter sido em três o.u_ quatro, e
provavelmente nesses três ou quatro trechos ela
deve ter estudado certamente mais do que nos
outros todos, porque eram aqueles que ela sabia
que, se fosse contratada, estaria contratando
aqueles.
O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor)- Exalamente duas pessoas do GOVerno Ccirisiderafam
que hotNe irregularidades da parte das construtoras. Uma delas foi o Sr. SauJo RamoS, Consultor-Geral da República, quarido afirmou textual·
mente "houve con1uio das efnpreiteiras". Outra
pessoa foi o Presidente da VALEC, que não falou
em concluo, falou em cartelizaÇão, quer dizer, que
as construtoras se entenderam e fizeram cartéis.
Evidentemente não vamos perguntar aqui se da
sua parte houve ou não, porque, inclusive, não
está nem obrigado a se acusar, ninguém é abri·
gado a fazer acusação aqui. Vamos supor que

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
a resposta já seja negativa, e já houve aqui a resposta negativa mediante uma pergunta aqui feita
por um colega, mas será que não teria havido
sequer um entendimento para pegar os lotes que
fossem mais favoráveis àquelas construtoras? Digamos assim, uma construtora tem uma obra
lá no sul do Maranhão e lá estão suas máquinas,
seus equipamentos. Então, seria extremamente
favorável que ali~ numa distância relativament~
mais próxima fosse o seu lote. Não houve n!:!m
essa conversa, nem esse entendimento entre as
construtoras, não houve absolu@.mente nada pa~
reciclo com esse tipo de entendimento antes da
concorrência?
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRJ\DE ~
PQsso dizer por nós.- Nós não fomos procurados

por ninguém nesse sentido. figora eu também lhe
coloco UIT!ª-questão: é quando se_ fala em entendimento, alguém cede algo em trOca de _alguma
coisa, não é verdade? O que seria nesse. _çaso
essa troca de interesse? Se_ fosse em termos de
ter interesses diferentes e de _cada um atencll'!r
ao interessse do outro seria desnecessário por·
que, se_ cada um prefere determinado trecho, não
há necessidade de entendimento para 1sso. Se
ambos tivessem o mesmo inte~:esse na mesma
coisa, náo haveria corno negociar. Ninguém poderia trocar nada por nada. uma vez que o preço
era o minimo e o processo de julgamento ta_mbém. Que entendimento seria esse? O que estaria
sendo negociado no caso? O que se pOderia dar
em troca de quê? Não consigo perceber o que
poderia ser? Que entendimento seria esse?

OSR. RELJ\TOR (Mansueto de Lavor)~ Não
houve esse entendimento? Não hotNe?
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRJ\DE -

Nós não fomos procurados nesse sentido.
O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor) -V.

5' afirma, e confere com alguns depoimentos antelicireS, que o pi-eço oferecido pela VALEC é um
preço apertado, um preço de dificuldades. Como
se entende, então, que urna parte do pagamento
proposto no contrato teriha stdo de "açOes da própria VALEC ou de outra empresa ferroviária? Como se explica, se essas ações não têm a liquidez
necessária no mercado?
O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRJ\DE -

Éverdade.
_
Quando disse o- preço· apertado foi na circunstância da concorrência, inclusive considerando
esse aspecto, evidentemente nós, ao decidirmos
a concorrência, nós avaliamos os valores das
açOes das quais nós teríamos que comprar. E
no nosso caso nós tivemos que usar todo o lucro,
uma parte das despesas previstas para overheard? despesas da administração central, que
não dependem exatamente; cada obra paga a
critério, a uma definição contábil e a quota de
depreciação dos equipamentos. Então, normalmente, como lhe falei, numa situação normal de
merCado, nós não teríamos interesse nesse tipo
de coisa. Então, o lucro que nós estaríamos tendo
nessa obra seria o lucro de mantermos aqui, porque é importante para nós. Nós vivemos um dra~
ma muito sério em 1983, em que, por um ano
e seis meses a dois anos, mantivemos em tóm6
de 3 mil pessoas paradas, sem demitir. E- não
queríamos correr o risco_ de termos o meSmo
tipo de problema agora. Então o grande lucro
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que nós teriam os nessa obra seria_ a manutenção
de uma equipe iinportante para nós. A empresa
de cons:tn,J._ç:ãp é basicamente o que são as SUÇl&
pessoas.
__
O SR. RELATOR (f\1ansueto de Lavor)- Essa
afirmação-de .5' não vem _corroborar a _nQticia
divulgada, ainda mais quando V. S' não quer dis·
cutir sobre a viabilidade ec_qnômica da Ferrovia(.
V. S' não respondeu. Não ve!TI corroborar a divulgação de que a ferrovia é menos para socorrer
a região por onde passa, e mais para socorrer
as construtoras em dificuldade:s económicas?

v.

O SR. EDUIIROP BORGES DE 1\NDRADE ~
Acredito que com esse preço a construtora em
dificuldade econômica estaria frita, porque ter que
fazer esSa obra -nos pl-eçOS- em que ela saiu, com _
dificuldade económica, seria, vamos dizer, uma
maldade.
Agora; -do ponto de vista de benefíc;io das em·
presas ·construtoras esse é um pOnto muito relativo. No nosso caso, por exemplo: o trecho que
nós contratamos é em tomo de 79 milhões de
dólares e para fazer em dOis anos, daria aí pouco
meno_s de 40 milhões de dólares por ano. O no_sso
faturaffiento dO ano passado foi 600 milhões de
dólares. Então, nós não seríamos nem mais riCQs
nem mais pobres pelo fato de contratar essa obra.
E como os trechos foram mais ou menos de
acordo com o tamanho de cada empre~. não
é uma obra que seja significativa na vida das empresas. l'iós concordamos em fazer por um preço
apertado, recebendo ações, porque sentimos que,
nos próximos dois anos, o pessoal que nós colocariamos lá não estariàabSorvido. Então,·ou nós
iríamos demiti-los, o que não faríamos, pelo menos o pessoal mais do cerne da empresa, ou
teriamos que mantê-lo parados, que al_ém do cus:to existe um prejuízo moral muito grande. Manter-se Uma pessoa parada durante dois anos sem
trabalhar é um prejuízo moral, deteriora o caráter
da pessoa; se não deteriora, pelo menos influi
negativamente.
O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor) - V.
s~ então reconhece que há recessão no setor
O SR. EDUARDO-BORGES DE ANDRADE:_
Há, sem dúvida alguma.
O SR. RElATOR (Mansueto de Lavor) -

recessão?

Hâ

'

O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRf'.DESem dúvida nenhuma.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) - E
que_a Ferrovia virá amenizar esse_estado de paralisação de alguns setores da sua empresa, não
de todos?
O SR. EIXIi\RDO BORGES DE ANDRJ\DE -

Sem dúvida alguma.
O SR. RELATOR (Mansueto de Lavor) -i\gra

deço

a V. S~ Muito obrigado pelas informações.

O SR. EDUARDO BORGES. DE ANDRf'.DE -

Pois não.
O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Srs.
SenadOres, teríamos hoje_ ainda para depor aqui
o Sr. Murilo Vale Mendes, da Construtora MenQe~
Júnior SIA

OSR EDOAADO BORGES DE ANDRADESr. Presidente, eu poderia complementar alguma
coisa?
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O SR. PRESIDENTE (Joã_o
não.
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M~nezes)

-

Pois

O SR. EDUARDO BORGES DE ANDRADEComo disse inicialmente, ÇaSo a·-assunto não fos-

se totalmente e!:iclarecido, gostaria de, ao final,
fazer uma colocação. Considero importante no
momento registrar as oonseqüências desse episódio e o tratamento que foi dado ao setor de çonsbução nacional. Creio ser importante que se des-

taque- não sei se outros depoentes abordaram
este assunto -

que houve uma injustiça com

o setor_de construção nacional, em virtud~ das
colocações e das suspeitas que foram levantadas.
O País precisa saber que poucos setQres d.a ár~a
econômlca no Pais desempenham um papel tão
relevante como as empresas de construção. Co-

mo tive a oportunidade de abordar, na fase
crescimento do

PaíS~

d~

qualquer crescimento está

Ii.gado a obras. E o Setou:le construção preparou-se para atender inteiramente às necessidades
do País. Notem que não existe uma empresa internacional no setor de construçãq, é um dos poucos
setores da e<:onomia nac.ionaJ em que não existem empresas estrangeiras. Ou seja, os brasi1eiros
se prepararam e são totalmente auto-suficientes
e capazes de reaJtzar qualquer tipo de obra de
qu~ este País necessite.
__ _
Não se consegue apartar esse fato de Ol!.troS
setores da e<:onomia- indústria automobilística,
indústria meçântca, ind,ústria química e por aí a[ora. Não existe outro s_etor em que_ o brasileiro_
seja totalmente auto-.suflciente, quer !ecnç.loglc~
mente, quer financeiramente, quer empresarial-

mente. O setor está preparado para atend(:r_ a
todas as necessidades do Pais. _l_sso não é cOmum;
não héi o_utr.P_ pais ri. o eStágjo -de desenvolViril_e_n1Q
em que se encontra o Brasil que tenha a nossa
auto-suficiência. A Argentina, por exemplo, construiu obra semelhante a ltaipu com empresa estrangeira; na Colômbia, na Venezuela, no Chile
em todos os paises no nível de desenvolvimento
do nosso, as grandes obras são feitas por multinacionais, porque as empre~ nacionais não conseguiram desenvolVer-se de forma a atender às necessidades do País. No Brasil isso não ocorre.
- Os brasileiros são suficientes em desenvolver essa
capacidade. Então, a forma pela qual o assunto
está repercutindo sobre o setor de construção,
a meu ver, não é justa. O P"ais não está reconhecendo o valor que deve ser dado à indústria nacional da construção. E sinto pessoalmente, quando
no meu relacionamento, o meu filho, no meio
de seus colegas, é questionado quanto ao tipo
de atitude pública que toma, quanto à validade
da sua atitude. Depofs de 40 anos de atividades,
nós construímos 13 mil .Megawatt. quase 30%
da geração de energia do País; construírnos 12
mil quilômetros de estradas e, numa altura desta,
não é justo ver-se questionado de público o tipo
de papel que nós desempenhamos na s_ocie.dade
brasileira.
Então, queria deixar registrado o nosso descontentaf!lento e a n~sa- decepção com esse fato
e, principalmente, quando se vê que esse ambiente .é fruto de uma má InformaÇão de um episódio. É fruto de um episódio que não foi devida-
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mente analisa4,o, de precipitações de _atitudes, de_
informações que não circularam corretamen_te.
Então, neste momento, considero importante, e_
da maior importância: os trabaJhos que eStão Sendo realizados por esta ComisSão, porque há necessidade premente de que o País seja adequadamente esdarecido de fato do que ocorreu nesse
episódio. Então, estamos às ordens. Fiquei muito
satisfeito de ter _a oportunidade de prestar esses
esclarecimentos e continuo_ à disposição para
qualquer tipo e esclarecimento que seja necessário.
- --

0 SR. PRESIDENTE (João Menezes)- Como
vê V. s~. tnn fatCIIsolado não deteiTT1ina um todo.
E a importância desta Comissão é justamente
para procuraiTT1oS esclarecer, tanto quanto possível, tudo que se relacionou correspondentemente
às- construtoras nacionais. __
_
Teríamos para depor hoje o Dr. Murilo Vale
Mendes, da Construtora Mendes Júnior. S. S!
mandou aqui duas justificativas, mostrando as ra~eS por que não pôde com-parecer hoje aqui.
(fma delas não está muíto de acordo com 0: documento que tenho, mas aceito aqui a justificativa,
e vou convocá-lo na próxima reunião do mês
de agosto.
Agradeço aos Srs. Senadores a colaboração
aqui, nesta Comissão. Foi rea1mente um trabalhQ
6rduo; um- frabaJho a que todos cq_mpareceram,
todos deram a sua. contnbuiçã_o. Espero possamos levar até o fim esta m_issão espinhosa que
nos foi conferida pelo Congressei Nacional.
~ encerrada a presente reunião.

República Federativa do Brasil
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BRASiLIA- DF

SENADO FEDERAL
RETIFICAÇÃO
No Diário do Congresso Nacional - Seção II- n' 52, datado de quinta-feira, 27 de agosto de 1987,
inclua-se, por haver saído com omissão na 1' página, o seguinte:
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' 110, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 240.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN.
Art 1' É a Prefeitura Municipal de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sl,ll, 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 Obrigações do Tesouro Nacional-,- OTN, junto à Caixa Económica Federal do Rio Grande do Sul,
esta na qualidade de agente financeiro da operação, destinada à implantação do Sistema Viário e do Sistema de
Drenagem Pluvia~ no Município.
Art 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de agosto de 1987. - Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termoo do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
- -RESOLUÇÃO N' 111, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Olho D'Agua do Casado, Estado de Alagoas, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 3.826,15 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN.
Art Jo É a Prefeitura Municipal de Olho D'Água do Casado, Estado de Alagoas, 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,
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ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a

3.826,15 Obrigações do Tes~uro Nacional- OTN, junto à Caixa Econõmica Federal, esta na qualidade de gestora

do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -:- FAS, destinada à aquisição de equipamentos para coleta de
lixo e recuperação de fonte de água potável, no Município.
Art. 2 9 Esta Resolução enfra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de agosto 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• 112, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Itacoatiara, Estado do Amazonas, a contratar opera·
ção de crédito no valor correspondente, em <:ruzados, a 70.063,06 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de ltacoatiara, Estado <:lo Amazonas, nos terrnu.s do artigo 2' da Resolução
n' 93, de 11 de oull.!bro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, ·de 5 de dezembro de 1985, ambas do Seriado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em-cruzados, a 70.063;0'6 Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Económica Fe9eral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimeto Social - FAS, destinada à aquisição de um tratar e implantação âe calçamento, meios-fios
ou guias e Mercado do Produtor, no-Município.
·
Art. 2• ESta Resolução entra e_m vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de agosto_ de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço ·saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do 11rtigo 42, inciso VI, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
·
RESOLUÇÃO N 9 113, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 90.557,67 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
Art. I' É a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe; nos termos do artigo 2 9, da Resolução
n' 93, de li de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1_985, ambas do Senado ·
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor corr.espondenfe, em cruzados, a 90.557,67 Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Cajl,:a_ J;:conõmica Federal, esta na qualidade de gestora-do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à aquisição de equipamentos para êoleta de Íixo, nci Município.
Art. 2 9 · Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
senado Federal, 24 de agosto de 1987._ -Senador Humberto Lucena, Presidente.

Setembro de 1987

DIÁRIO DO CONGRESSO NAtiONAL (Seção II)

Terça-feira 15 1955

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, incíso VI, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 114, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de ltiquira, Estado de Mato Grosso, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 51.892,67 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Inquira, Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 2•, da_ Resolução
n' 93, de 11 de outybro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5_ de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação,de crédito ng valor correspondente, em cruzados, a 5 1.892;67 Obrigaçoes
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Eeoriômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de galerias pluviais, meios-fios, s<irjetas, calçamento
e mercado municipal, no Município.
· - · __
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de agosto 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• 115, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 40.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro, Estado de Mato Grosso, 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 <:ruzados, a
40.000,00 Obrigações do Tesoúro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de galerias pluviaís, meios-fios e
-·
sarjetas, no Município.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de agosto de 1987.- Senador ffumberto Lucena, Presidente.

SUMÁRIO
1-ATA DA 611' SESSÃO, EM 14 DE
SETEMBRO DE 1987
1.1-ABERTURA
1.2- EXPED!Er-ITE

1.2.1 -Mensagens do Senhor .Presi-

dente da República
N•' !89 a !91187 (n• 298 a 300/87, na origem), de agradecimento -de comunicações.
Nç 192187 (no 301/87, na origem), restituin~
do autógrafos de projeto de lei !,>andonado.

1.2.2-0ficios do Sr. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Enaimínhando à revisão do Senado Federal autógrafos dos seguintes projetas:
N~ 31/87 (180/87, na Casa de origem) de
iniciativa do Senhor Presidente da República
que reorganiza o CorpO AUXJ1iar Feminino da
Resetva da Marinha-_ CAFRM.

N• 32/87 (n• 7.782186. na O.sa de origem),
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que fiXa os valores de retribuição do
Grupo-Atividades de Fiscalizaçãp de ÇomJ>ustíVeis e dá outras providências.
Ne 33/87 (n'~ 130/87, na Casa de origem),
de iniciativa do Senhor Presidente da República, que acrescentct e altera dispositivos da
_lei 0° t30t- de 29 de março de 1985, que
-reorganiza os Qúadros Complementares de
_Oficiais da Marinha.
N'~ 34/87 (n"' l26/87, na Casa· de -oii9em);
que dlspõe sobre a ree~tn,lturação da _Ju.stiça
Federa] de Primeira Instância e dá outras providências.
. N• 35/87 (n' 5.532/85, na Casa de origem),

que dispõe sobre a profissão de trabalhador
de bloco e determina outras providências.
f'i9 36/87 (n9 197/87, na Casa de origem),
que altera dispositivos da Lei n"' 7.604, de 26

- de maio de 1987, e determina outras provi-dências.

~ - 1.2.3.- Requerime~tos
N9 141/87, de autoria do Senador Humberto
Lucena e ouUos, refer~nte a realização de sessão especial do _Senado para homenagear o
Ministro e ex-Senador Marcos Freire, em data
a ser oportunam~nte marcada.
- N9 142/87, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, requerendo a transcrição, nos Anais
do Senado, da entrevista concedida, ontem,
ao Jornal do Brasil, pelo eminente Senador
·Amaral Peixoto.

l:?A - _E_~cursos do Expediente
SENADOR JOAO MENEZES,como Líder
-Sistema de Governo.
SENADÓR ffÀMAR PRANCO, como-Uder--Adiamento da apresentação à _ÇomL~são
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de Sistematização do projeto do Relator Bernardo Cabral. Descumprimento de r_es.oluçâo_
do Banco Central, que estabelece normas comuns para cálcu1os tanto no índice de correção do saldo da cademeta_de poupança quanto do FGTS e -do PIS!PASEP.

Mensagem n' 165. de I987 (n' 265187, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a PrefeitUra Municipal de Belém, Estado
_do P.;1rá, a çontratar. operação de crédito no
valor correspondente _em cruzados, a
440.996;24 Obrigações do Tesouro Nacional
-- OTN. Discussão encenada ·após parecer
SENADORPOMPEU DE$0U$A- Domí,
proferido~ pelo Senador Almir Gabriel, tendo
nio, por cientistas brasileiros, da tecnologia
usado da palavra o Senador Nelson Carneiro,
de enriquecimento de ~rânio pelo processo
devendo a votação ser feit~ na sessão_ seguinde ultracentrifugação.
-te.
1.2.5- Comunicação da Presidênica
Mensagem n~ 168, -de 1987 (n" 268/87, na
origem), relativa à proposta para que seja auto-Referente_ a presença na Casa ~e urna,
rizada a PrefeituraMunicipal de Buritís, Estado
missão de parlamentares_dD.. Càmar?t do_~ De~
-de Minas Gerais, a Contra-tar operação de cré..: putados do Uruguai e concessão da palavra
âlto no valor correspondente, em cruzados,
ao Sr. Senador Nelson_ Carn_ei(Q para saudáa 39.935,78 ObrigaÇões do Tesouro Nacional
los.
- OTN. Discussão encerrada, após parecer
1.2.6.- Aviso do Ministro-Chefe do
proferido pelo Senador Ronan Tito, devendo
Gabinete ClvD da Presidênda da Repú·
a votação ser feita na sessão seguinte.
blfca
Mensagem n' I 69, de 1987 (n• 269187, na
origem), relativa à proposta para que seja auto- N9 453/87, encaminhando esclarecimenrizada a Prefeitura Municipal de Coromandel,
tos prestados pelo Ministro da Reforma e do
Estado" de Minas Gerais, a çon:trata,r operação
Desenvolvimento Agrário sobre os quesitos
de crédito no valor correspondente em cruzaconstantes do Requerimento n9 13/87, do SedóS à 46.992,48 ObriQãções do Tesouro Nanador Saldanha Derzi.
c!Onãl - OTN. Discussão encerTada, após
1.2.7 - Requerimento
parecer proferido pelo Senador Roiiari Tito,
- N? 143/87 do Seriã:dor Dirceu Catheiro,
- deVendo a vo_tação ser Jeita na próxima sessão.
solicitando a prorrogação por 60 dias do prazo
Mensagem n" 172, de 1987 (n" 272/87,-_na
concedido à Comissão Parlamentp_r de Inqué-origem), relativa à proposta para qie seja autorito, destinada a apurar as irregularidades e
rizada a Prefeiturã Municipal de lguatama, Esseus responsáveis pelas importações _de ali-__ _ tado de Minas Gerais, a contratar operação
mentos por órgãos governamentais. Aprova·
de_ crédito no valor correspondente em cruzado.
--dos a 18.796,99 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. Discussão encerrada. após
1.3- ORDEM D_O DIA
parecer proferido pelo Senador Alfredo CamProjeto de Lei da Cãrilara ii" 18, de 1987
pos, devendo a votação ser feita na próxima
(n" 8.384/86, ria Orii;Jem), de iniciativa dO Sesessão.
nhor Presidente da República, que dispõe so-Mensagem no 173, de 1987 (n<?274/87, na
bre a liquidaçã_o_d_e. débitos previdenciárlos de
origem), relatiVa à proposta para que seja autoinstituições educacionais e culturais. Discusrizada a Prefeitura Municipal de Moema, Esta·
são encerrada após parecer proferido pelo
do de Minas Gerais, a çpntratar operação de
Senador Gerson Camata, devendo a votação
-crédito no valor_ correspondente, em cruzados,
ser feita na sessão seguinte.
a 13.114,66 Obrigações do Tesouro Nacional
Projeto de Resoluçãon" 101, de 1987 (apre- OTN. Discussão encerTada, após parecer
sentado pela Comissão de Constituição e Jusproferido pelo Senador AlfredO Campos, tentiça como conclusão de seu Parecer n" 14
do usado da palavra o Senador Mansueto de
de 1987), que suspende a execução do artigo
Lavor, devendo a votação ser f~ita na sessão
9~ da Lei n9 2.322, de 2 i:le agosto de 1982,
seQuinte.
do Município do Paulista, do Estado de Per1.3.1- Matéria apreciada apôs a Ornambuco. Discussão encerrada. devendo a
-dein do Dia .
votação ser feita_na sessão seguinte.
Projeto_de Resolução n9 142, de 1987, que
-Requerimento n" 141/87, lido no Expeautoriza a Prefeitura Municipal de Petrolina,
diente da presente sessão. Aprovado.
Estado de Pernambuco, a contratar operação
1.3.2 .___Discurso após a Ofd~m do Dia
de crédito no valor correspondente, em cruzaSENADOR ROBERTO CAMPOS - Dedos, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Na~
ciSão da SUframa no tocante à regulamencio na!- OTN. Discussão encerrada, deven~
tação da informática e eletrônica na área. Codo a votação ser feita na s_ess_ão seguinte.
mentários sobre o assunto objeto -do discurso
Mensagem n" 162, de 1987 (n9 262L87, na
origem, relativa a proposta para que _seja autodQ Sr. Pompeu de Sousa._
rizada a Prefeitura Municipal de Araújos, EstaSENADOR C/DSABÓIA DE CARVALHOdo de Minas Gerais, a Contratar operãç:-ão de
Permanência da sedt do DNOCS no ~do
crédito no valor correspondente em cruzados,
do Ceatá_ _e a necessidade do revigoramento
a 13.114,66 Obrigações do Tesouro Nacional
desse órgão.
- OTN. Discussão encerrada. após parecer
---SE!flwOR ÁOREO MELLO - Decisão da
proferido pelo Senador Itamar Franco, deven- Sufraffia no-campci da infótmâtica
do a votação ser feita na próxima sessão.
c
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SENADOR EDISON LOBÃO- Sistema de
govern_9. __
SENADOR JOSÉ FOGAÇA --'-· Proposta
Bresser para riegodaÇãó da dívida externa.

SENADOR JARBAS PASSARINHO- Tratamento disperisãdo ·pela indústria do sul do
Pais à iniciativa privada do horte, notadamente
a dO EStado Piauí.
SENAoOR JOSÉ IGNACIO FERREIRA Instalação de Escola Técnica Federal no Esta~
do ·cto EspíritO Santo: ReflOréStãrher'tto de
áreas no sul do Espírito Sant~.

SENADOR FRAN_C/SÇO RQI.!.-t;:M8ER,q, .,HOmenagem póstuma a _Gilb~rto de Mello
Freyre.
SENADORJ.O(IRIYAI.BAPTISTA-Lançamento de livro de parasitologia médica do Pro-fessor Alberto Serravalle.

SENADOR MAURO BENEVIDES- Reivin_dicações da Associação Nordestina d~ Avit:ultura.

SENADOR RUY BACELAR- Crise na Secretaria da Receita Federal.

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES _cauicultura. _

Ca-

1.3.3 - Comunicação da Presidência

ConVoCãÇão de sessaõ extraordinária a realizar-se quarta-feira, dia 16, às 1O horas, com
Ordem do_Oii;l que _designa.
1.4- EfiCERRAMENTO
2 - DISCURSOS PRONONCÍADOS .
EM SESSÕES ANTERIORES
Do Senador Niva1do Machado, proferidos
nas sessões de 14-8-86, 10~9~86 e 19-ll-86
(Republicações).
_
3 -'- REPUBLICAÇAO
-trecho da ata da 36" sessão, realizada
em 22-6-87.
4 - RETIFICAÇÕES
-Ata da 25-' sessão, realizada em 16-5-87
-Ata da 27' sessão, realizada em 20.5.87
·-Ata da 34" sess.KO, realizada em 17-6-87
-Ata da 35~ sessão, realizada em 18-6-87
-Ata da 37~ sessão, realiZaâa em 24-6-87
-Ata da 4~· se~ão, r.eai~<l~ e~_ 3-8-87 -Ata da 2• reunião, realiutd_a_ern 12-8-67
-Ata da 49" sesSão, re:âfízàéla _ein 13_-8-87
-Ata da 50" sess_ãQ; n~aU~ad.ª'~ 17-_8-_87 .
-Ata da_ 52~_ sessão; realizada em 20-8-87 .
.;..._Ata _da 53~ sessão, t~ali~Qa em 24-8-87
5 - ATOS DO PRESIDENTE DO SEl'!AJ)O FEDERAL-'- fi' 196 a 201/87
6 -"'PORTARIA DO DIRETOR·GERAL
·:._ N' 23, de I987
• _
- 7 - ASSOCIAÇÃO INTERPARLA·
MENTARDETURISMO-Ata da 1o reunião
extraordin~ria, re~g:ada jl_o d!a-1 Q-3=??_
B-ATA DE COMISSÃO

9 - MESA DIRETORA
10- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDO
I I - COMPOSIÇÃO DE COMIS·
SÕES PERMANENTES
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SUMÁRIO DA ATA DA 26' SESSÃO,

EM. 18 DE MAIO DE 1987
(Publicado no DCN'
Seção 11- de 19-5-87)
Retificação
No sumário, ATOS DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAl.. n_a página

860, 3' coluna,

1957

R.etlficação

Ohde se lê:

3 -ATOS DO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL
N"' 129 e 132, de 1987

Leia-se:
3-ATOSDOPRESIDENTEDO
SENADO FEDERAL
N•' 129 a 132, de 1987
SUMÁRIO DA ATA DA 57• SESSÃO,
REALIZADA EM. 2-9-87

Na publicação feita no I)CN -Se~
ção II -de 3-9-87, página n" l 760,
3a coluna, no item 1.3.1 - Discurso
após a Ordem do Dia
Onde se lê:
I .3.1 - Dfsc:ussão após a Ordem
do Dia
Leia-se:
1.3.1 - Discurso após a Ofdem
do Dia

Ata da 60" Sessão, em 14 de setembro de 1987
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 48' Legislatura
Presidência do Sr. Dirceu Carneiro
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS ACtfAJ\1-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia -

Leopoldo Peres -

Áureo "Mello

- Odacir Soares -João Menezes - A1mir Gabriel --Jarbas Passarinho - A1ex.andre éosta
- Edison Lobão - Chagas Rodrigues - Od

Sabóia de Carvalho -Mauro Benevides -José

tao~ da Mens.,.gem da Presidência no 725/86 e
à·prorhulgação das Resoluções o"" 95 a 104, de
1987.
N"_ !90!87 (n" 299/87, na origem), de 11 do
corrente, referente à promulgaçãO das Resolu·
ções n"1_16 a 123 e 125 a 134, de 1987.
N• 191/87 (n'300/87, na origem), de 11 do
.corrente, referente à aprovação das matéiias
constantes das Mensagens c;ta_P.r_esidên<:ia da República n" 20, 24, 687, 688, 690, 705 _e 706,
de 1985, e 17, de 1986. ·

Agripino- Lavoisier Maia- Marcondes Gadelh3
- Humberto Lucena- Raimundo lira- Marco
Maciel - Mansueto de lavor- Teotônio Vilela
Filho - FranCisco Rollemberg - Lourival Bap- Restituindo autógrafos de projeto de lei
tista -Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar -José
saDcloriado:
lgnácio Ferreira- Gersóh Catnâta ..:__Afonso Ari~
N• f92/87 (n" 301/87, na origem), de 11 de
nos- Nelson Carneiro -Itamar Franco- Alfresetembro do corrente ano, referente ao Projeto
do Campos-_:.... Ronan Tito ---=.-s-evero Gomes de lei da Câniara nc 13, de 1987 (n9 7.678/86,
Fernando Henrique Cardoso- Mauro Borgesna ·casa -de oriQem/, que ·altera a composiç-ão
Iram Saraiva -Jrapuan Costa Júnior- Pompeu
do TribUnal Regional do Trabalho da 1' Região
de So_u_za ~ Mauricio C:orrêa - Meira Filho ·e-'--dâ 6Utrãs providências.
Roberto Campos - _Lourembe_rg Nunes Rocha
- Mendes Canale - Raçhid Sa,ldanha Derzi - _ --:- (ProjetO que se transformou na Lei no 7.617,
- Wilson Martins -José Richa - Dirceu Carneiro - d~ 8 de setembro de 1987 .)
- Nelson Wedekin - Carlos Chiarem_- José
·OF[CIÓS
.Paulo Bisai -:-José F_ogaça.
Qo Sr. Primeiro-secretáriO da Câmara dos DeO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --A -putadOS, encaminhando à revisão do SenadO Felista de presença acusa o comparecimento de
deral autógrafos dos seguintes projetas;
50 S_rs. Senadores. _Havendo Qúmero regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inic;::iainos nossos tra~
.PROJE'ró DE LEI DA
balhos.
O Sr. Prímeiro~Secre~rio irá proceder à leitura
N• 31, de 1987
do Expediente.

CAMARA

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO
PRESIDENTE
DAREPÓBUCA
De agradecimento de comunicações:
N• 189/87 (n• 298/87, na origelll), de 11 do
corrente, referente à aprovação da métl:éria cons-

(11'180/87, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor
Presidente. da República

Reorganiza o Corpo Awdllar Feminino
da Reserva da ~rlnha- CAFRM.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 OCbrpbAWdliarFemininodaReserva
da Marinha- CAFRM, criado pela Lei n" 6.807,
de 7 de julho de 1980, d~ti_na~se a atender encar-

gos do Jnter~&.e _da M_aripha, relacionados com
atividades técnicas e administrativas.
Parágrafo único. As inteQ~antes do CAFRM,
quando convocadas para o Serviço Ativo, ex,erce~
rão suas funções em organizaçõ"es militares da
Man'nha, em terra, de acQrdo c:om as nec:essi~
dades da M~rinha e as fiabilitações e Qualificações,
pessoais das inilitares.
Art 2" _ O_CorpoAuxiliarFeminino da Reserva
da Marinhã é coffii)osto de: ---r.:_: candidatas aoQ Quadros Auxiliares Femininos, na qualidade de Praças ESpeciaisi
U-Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais-(QA.~
FO), constituído_ de pessoal graduado ou pós-graduado por ~s!abelecimentos de ensino de nível
superior, em cUrsos reconhecidos oficialmente,
de conformidad~ com a legislação federal. e que
satisfize,r ~s pr~crições desta lei e de sua regulamentação; e
-

III- Quadro Auxiliar Feminino de Praças
(QAFP), constituído de pessoal com escolaridade

completa de 2? grau, portadores de habilitação_
profissional em nível técnico adquirido em estabe_lecirilentode .Emsjno reconhecido oficialmente de--conformidade- com a le9-islaçã6 "federa_\, ~ qi.te satisfiZer às pres<:riçôes desta lei ~ de sua regula~
mentação.
Parágrafo único.
Erh carãter ·exc~pcional,
para atendimento das necessidades do serviço
naval, o QAFP poderá ser constituído de pessoal
com habilitação profissional de auxiliar com escolaridade de 2~ grau.
Art. 39 O recrutamento para o CAFRM farse~á:

(-como Guarda-Marinha, no caso de candidatas ao__QAFO;
II- como Cabo, no caso de candidatas ão
GAFP, que ingressem com habilitação profiSSional de nfvel técnico; e
· ·m....:.·cõ"mo MãrírlheirO-Especializado, no caso
de candidatas ao QAfP que ingressem com habi_!!_tação profissional de nível auxiliar.
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Arl 4~ As condições de recrutamento, seleção inicial, matrícula em curso-de formação, convocação para o .serviço ativo, ingresso nos quadros do CAFRM e permanência definitiva no Se.rviço Ativo da Marinha serão_ objeto de regulamen-

e observarão também, no que couber, as demais
disposições previstas em leis e _regulamentos para
esses militares.

- Art. 1 L A convOCação para o Serviço Ativo
da Marinha das integrantes_do CAFRM não implitação desta leí.
cará compromissos de tempo minirno de prestaArt. s~ Para efeitos de rem_uneração, uso de
- ção_ de s_erviço, podendo, a qualquer tempo, seuniforme e precedência hierá:quka, durante os
rem lie:enciãdas a pédido ou eX--officlo, a bem_
cursos de formação para ingresso nos quadros
da disciP11na.
da CAFRM, _as candidatas, na condição de Praças
Art. 12, Ac ~ompletar 3 (três) anos de Serviço
Especiais, serão assemelhadas, respectivamente, -Ativo, a Oficial do QAFO será licenciada ex~of~
a Guarda-Marinha, Cabo e Marinheiro-Especiafldo, caso não tenha obtido a permanência defini~
lizado, conforme o ;;trt. 3_~ desta lei.
tiva, após análise pela Comissão de Promoções.
Art. 6~ O Quadro Auxiliar Feminino à"e Oficiais (QAFO) é constituído d_os seguintes postos:

(-Capitão-de-Mar-e-Guerra;
II- Capitão-de-Fragata;
III- Capitão-de-Corveta;
IV- Capitão-Tenente;
V- Prímeiro-Tenente; e
VI-Segundo-Tenente, __
__ _
___ ;
Art, 7? OQuadroAuxiliarFemíninodePréi.çaS
(QAFP) é constituído das seguintes graduações:
1- Suboficfal;
·
II- Primeiro-Sargento;
III-Segundo-Sargento;
IV-Terceiro-Sargento; e

V-Cabo.
Art. 8 9 Para ingresso nos Qu~dros (QAFO e
QAFP), a candidata deverá satiSfazer aS seguintes

condições:
1- ser voluntária;
n- ser aprovada em seleção inicial para o respectivo Quadro (QAFO ou QAF'P); e
UI- concluir com aproveitamento o curso de
formação estabelecido pela Admitlistração Naval
para o respectivo Quadro (QAFO ou QAFP),
Art. 9"' As candidatas, na situação de GuardaMarinha, Cabo e Marinheiro-Especializado, recrutadas na forma estabelecida no__art, 3? desta lei,
após a conclusão com aproveitamento dos cursos
de formação conforme previsto no inciso DI dO
art. 8° serão, respectivamente:
I-nomeadas Segundo-Tenente da Reserva
da Marinha e imediatamente convocadas para o
Serviço Ativo Por um--período inicial de 3 (três)
anos;
II- promovidas a Tercelro-Sargento- da Reserva da Marinha e imediatamente convocadas para
o Serviço Ativo por um período inicial de 3 (três)
anos;-e

DI- promovidas a Cabo da Reserva da Marinha
e imediatamente convocadas para o ServiÇo AtivO
por um perloc:io inicia] de 3 (três) anos.
§ 1<> A nomeação, a promoção e a convocação para o Serviço Ativo de que trata este artigo
serão _efetuadas por ato do Ministro da Marinha
ou por autoridade delegada,
§ 29 O Ministro de Estado da Marinha poderá
prorrogar o perlodo inicial de convocação de que
tratam os incisos II e III deste a-rtigo, por períodos
de até 3 (três) anos, observado o limite total de
6 (seis) anos.
Art 10. Durante _o perfodo em que estiverem
convocadas para o Serviço Ativo, ressalvado o
disposto nesta lei e na sua regulamentação, as
integrantes do Corpo Auxiliar Feminíno da Reserva da Marinha terão as mesmas honras, direitos, prerrogativas, deveres, responsabilidades e remuneração dos militares de carreira da Marinha
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de Oficiais (CP'O) .. ~
.
Art. 13. Ao-completar 3 (três) e 6 (seis) anos
de SeiViço Ativo, a Praça do QAFP será licenciada

eX-officlo caso não tenha sido prorrogado o período inicial de convocação para o Serviço Ativo,

após análise pela Comissão de Promoção de Pra~

ças (CPP).

_

-Suboficial, ............ ,. ........... ,., ..... ,... 54 anos
- Primeiro~Sargento .,........... .;...~--- 52 anos
-Segundo-Sargento ......, .. "__..._ 50 a·nos·
~Terceiro-Sargento ...... ~ ....... ,...... 49 anos
-Cabo ......................________ .,....._ 48 anos
Art. 20. A Reforma ex-offido será aplicada _ãs _militares do CAfRM que atingirem
as_ seguíntes idades-limites_ de permanência na Reserva:
1- no Quadro Auxiliar Feminino de Oficii:!ís
(QAFOf
-Oficiais Superiores ....... :............ :..,, 64 anos
-Oficiais intermediários e subalternos 60
anos
.
II- no Quadro Auxiliar Feminino de Praças 56

anos
Art. 2_1. As militares do QAFO que, na data
de entrada em Vigor desta lei, estiverem em Serviço Ativo no posto de Primeiro-T enehte, após
apreciação pela Comissão de Promoção de Oficiais, adQuirii'ão a pérmahênda definitiva no Serviço Ativo da Marinha.

__ J=!ar.ágrafo único._ A9 completar 9 (nove) anos
âe SerViço Ativo, a Praça do QAFP será licenciada,
ex-officio, caso não tenha. obtido .a permanência
aefii11tiVã:; ãpós anãlise peJa Corriissão de PromoP.:liágrafo único. O Regulamento desta lei esção de Praças (CPP),
_
_.
tabelecerá as medidas necessárias_ à adaptação
Art. 14. As integrantes do CAFRM que não
das Oficiais ào GAfO à novª_S\t!J.~ç_~q.
obtiverem a permanência definitiva no Serviço AtiArl 22~ Os Çabós e Sargentos do QAFP. que,
vo serão licenciadas ex-offido e induJdas na Rena data da entrada em. vigor desta lei, estiverem
-serva não Remunerada.
no ServiçO Ativo, terão sua_ situaçãO -de carreira
§. 1~-Será assegurãdo, às que forem licenciadefinida na regulamentação desta lei,
das na forma deste artigo, o recebimento de 6
- Art. 23. As despesas com a _execução desta
(seis) soldos do posto ou da graduação respectiva,
lei serão atendidas pelos recursos orçamentários
corno indenização financeira.
do Ministério da Marinha, sendo as indenizações
§ 2~- Aplica-se o disposto no parágrafo antenela previstas atendidas pelos elementos de desrior à Praça qt.re for licenciada após 3 (três),_ 6
(seis) e 9 (nove) anos·em seiviço Ativo na Mari- -pEfsas co'i"t'ê'Spondentes ao pagamento de pessoal
nha, quando reavaliada pela Comissão de Promo- -militar da ativa.
ção de Praças (CPP).
Arl24. O Poder Executivo regulament~rá es§ 3~ - A militar do CAFRM, que for licenciada
t?t lei~ no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
na forma do art. 1_1 desta lei, não fará jus à indenida data de sua publicação.
zação prevísta neste artigo.
----Art. 25. Esta lei entra em vigor na_ data de
Art. 15. As condições àe acesso, interstício
sua publicação.
-e promoção_nos Quadros do_CAFRM serão estaArt 26. Revogam-se a Lei n" 6.807, de 7 de
belecidas na regulamentação desta lei._
julho de 1980, e as demais disp-osições em conArt. 16. As promoções no QAFO far-se-ão nas
trário.
épocas fiXBdas para os Oficiais da Ativa das Forças
fümadas, por a~ do Ministro da Marinha a~é _o
MENSAGEM
-posto de Capitao~Tenente, e as dos demais postos, pelo Presidente da República.
N• 200,de 1987
Art. 17. Os Quadros de Acesso para promoções no QAFO serão organizados pela CPO e
submetidos ao Ministr.o da Marinha,_ _
ExceieTttíssimos- Séi1Fiõres Membros do C6ri~
Art. 18_. As propostas para promoções no gresso Nacional:
QAfp serão organizãdas pela Comissão de ProNos termos do artigo 51 da Constituição Fedemoção de Praças (CPP).
ral, tenho a honra de submeter à elevada delibeArt. 19. As militares do CAFRM, com perma- ração de Vossas Excelências, acompanhado de
nência definitiva _no Serviço _Ativo, reverterão à
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estainatividade, na Rese!VB Remunerada, ex-offido, do da Marinha, o anexo projeto de lei que "reergaao atingirem as-seguintes idades-limites:
niza- o COrpO Auxiliar Feminino da Reserva da
- Marinha - CAFRM".
I-no Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais·- Brasília,22dejulhode 198?._-JoséSamey.
(QAFO)

- Capitão~de~Mar-e-Guerra ..~...... 62 anos
--Capitão-de-Fragata ..................... 60 anos
_::--Capitão-de-Corveta ....... ~ ............_58 apos
-Capitão-Tenente .......................... 56 anos
~Primeiro~Tene_nte

..............,.......... 54 anos
--Segundo-Tenente ............".......... 52anos
II-no Quadro Auxiliar Feminino de Praças
(QAFP)

EXPOSIÇÃO DE MQTNOS N• 0053, DE 25 DE
JUNHO DE !987, DO
.
SENHOR MINISTRO DE ESTADO bA MARI-

NHA.
ExCelr~ntisstrno SeriOQr Pr_e_S_iderite da República
A Lei n~ 6.807,- de 7_ de julhQ de 1980, que
criou o _c-orpo AUXilíar Ferilíriino dá Reserva da
Marinha (~M), e o seu regulamento aprO'!ado
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pelo Decreto n~ 85.238, d~ 7 .de outubro de 1980,
jâ vigoram há seis anos. A implementação do

processo seletivo ao longo destes seis anos, e o trabalho despendido na formação para ingresso
no CAFRM, permitem à Administração Naval
constatar algumas distorções na legislação em
vigor, que estão causando dificuldades na_gerência deste processo. Estes problemas, se refletem,
principalmente, na sensív_el diminuição do núme-

ro de candidatas para ingresso no Corpo e, no
ponderável número de pedidos de licenciamento
do Serviço Ativo da Marinha

Devido a t&is circunstânc::[Ç!s e levando em consideração a qualidade profissional das candidatas
ao 0\FRM e, sobretudo, baseado no va!or inestimável e comprovada eficiência e eficácia-dos seus
Quadros para os trabalhos-efetos a Maripha, foi
estudada uma modificação na legislação vigente,
cuja proposta está sendo subm~tida a; Vossa Excelência. Bus.C.OlJ-S_e, primordialmente, uma homogeneização de procedimentos se[etivos entre
todos os Co_rpos e Qu~dros .da Marinha, possibiJítando ao CAfRM a mesma sistemática de car·
reira.

Fundamentalmente, as alterações propostas
podem ser qssim_ descritas;
-as OfLciais_d_o CAfEM passarão a adquirir
a permanência definitiva no ServiçO Ativo da Mari·
nha com três anos na carreira do mesmo modo
que os Oficiais dos Quadros Complemenfares da
Marinha;
-distinção entre as qualificações profissionais
de n(\•ei médio, dístribuídas nas graduações de

Terceiro-SãrQéritO e Cabo, consideLandO-qüe para
algumas profissões o sistema de ensino civil nãQ_
oferece habilitação profissional de nível técnico,e que há necessidade de pessoal de nível qiJXillaftécnico para o desenvolvimento de atlvidades inerentes ao sistema naval, principalmente para a
área de saúde;
- a carreira das Oficiais atihgirá 6 pOsto -de
Capitão~_de-Mar-e-Guerra, Igualdade com -os ~ua
dros Complementares, permitindo perfil de carreira semelhante;
- compatlbílízar os critérios de promoção das
militares com a legislação vigente para os demais
Corpos e Quadros; e
- atualização da nomenclatura atribuída aos
cursos e ~tágios a que ficam sujeitas as componentes do CAFRM, em cons~mância c6ri1 as modalidades de cursos estabelecidas na L~i n"
6.540n8, que dispõe sobre o ensino na Marinha.
Finalmente, procurou-se, ainda, dar a necessária flexibilidade à nova legislação, deixando para
a Administração Naval a prerrogativa de baixar
Normas Complementares para aplicação dos documentos legais, respaldada na competência
constitucional do Ministro da Marinha g~ra expedição de tais ;;~tq_s.

Em vista do exposto, tenho a honra Qe Sl}bme·
ter à elevada apreciação de Vossa Excelência o
projeto d_e lei que reorganiza o Corpo Awa1iar F eminino da Reserva da Marinha (CAFRM).
Aproveito a oportunidade para renovar a Yossa
Excelência os. protestos do meu mais profundo
respeito.- Hen_ri_que Sabola- Ministro da Marinha.

LE,OISIAÇÃO CTTADA

.. ··--LEI N' 6.807,
DE 7 DE JULHO DE 1980

Cria o Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha (CAFRM), e dá outras
providências.

O-Presidente da-República,
. faço saber qu_e_ o Congresso Nacional decreta
e ea sanciono ~- seguirit~ lei:
Art. 1~ Fica óia-çlo, tiO Ministério da Marinha,
o Corpo Auxiliar Ferninino_da-Reserva da Marinha
(~;-aestiilado a atender encargos do 'inte~
resse da Marinha, relacion.;~.dQs com atividades
técnicas e administrativas.
Parágrafo único. /v:. integrantes do CAFRM,
quando convocadas para o Serviço Ativo, exercerão suas funções em Organizações Militares da
J\1\arinba, ~~r:n terra, __ de_ ac.ordQ ç:om as necessidades da Marinha e as habilitações e qualificações
pessoais das militare~.
Art. 2~ O Corpo Auxiliar Feminino da Reserva
da Marinha será composto de:
I - candidatas aos- QuadrOS Auxiliares F em i·
ninas, na _quãlidade de_ Praças Especiais;
U- Quadro Auxiliar Feminino de 0Iíd8;is (QA.FO), c:onstiiUíOo de pessoal graduado ou pós-graduado por estabelecimentos de-en-sino de nivel
superior em cursos reconhecidos oficialmente, de
conformidade com a legislação federal, e que satisfizer à_s prescrições desta lei e: de sua regula·
mentação; e
III ~ Quadro Auxiliar Feminino de Praças
(QAFP); COnstituído de pessoal com habilitação
profissiónàl adquirida em curso de estabeleci·
mente de ensino de nível de segundo grau, reconhecido oficialmente de conformidade com a legislação federal, e que satisfizer às prescrições
_
desta lei e de sua regulamentação.
Art. _~Para ingresso no Quadro de que trata
o: Item_ 11 do_ artigo anterior, a candidata deverá
satisfazer às seguintes condições:
I - ser vOJuntáda;
ll - ser aprovada em Seleção Inicial ·para ingresso no Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais;
e
III - concluir com aproveitamento Cursos e
Estágios de Adaptação ao referido Quadro.
Art. 4~ Para ingresso noQuadro.a que se r.efere o- item mdo artigo 2o, a candidata deverá satisfazer às seguintes condições:
I - ser voluntária;
IT - ser aproVada em Seleç:ão Inicial para ingresso no Quadro Awdliar Femjnino de Praças;
e
IJ[ ~ cQoduir com apràveitamento Cursos e
Estágios -de Adaptação ao referido Quadro.
Art. 5? As Condições _de Recrutamento, Seleção Inicial, matrícula em Cursos e Estágios de
AdãPtação: irigresso no Corpo Auxílíar Feminino
da Reserva da Marinha e respectivos Quadros,
convocação e permanência definitiva no Serviço
Ativo da Marinb_& (SAM) serão objeto da regulamentação da presente lei.
-Art. 6~ A organização e o funcionamento dos
Cursos e Estág!os de Adaptação observarão as
disposições contidas na Lei no 6.540, de 28 de
junho de 1978, e respectiva regulamentação, bem
como à régulameritação da presente lei.
Art. -7o Para efeitOs de remuneração, uso de
uniformes e precEtdência hierárquica, durante os
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Cursos e Estágios de Adaptação aos Quadros
de que_tra_t,a_o a!Vgo zo desta lei, ça,ndjdcua(i,_ na
condição de praças especiais, serão asSemelhadas:
I - a Guarda-Marinha, no caso de candidatos
ao QA.FO; e
11 - !1 Marinheiro, no caso de cãndidatas a_o
QAFP.
.. .. .
--~

Art. &' As candidatas_ aprovadas nos Cursos
e Estágios de Ãdaptação aos Quadros de que
trata o arffgo 2" desta lei serão, respectivamente:
I - nomeadas Segundos-Tenentes da Reserva
da Marinha e imediatamente convoc::~dàs para o
Serviço Ativo, P.Or um período ini~ial de 3 (três)
anos; e
11- promovidas a Cabos da Reserva da Marinha
e imediatamente convo~dªs para o ServiçoAtivo,
por um período inicia} de 3 (três) ~nos.
Art. 9-" A convo_cação para o Serviço Ativo,
de que trata o artigo 8", ser~_ efetuada por ato
do Ministro de Estado da Marinha 9u por ~utori
dade_ delegada.
Art 1O. Durante o perfodo em que e$1iverem
convocadas para o Serviço Ativo, ressalvado o
disposto nesta lei e na sua regulamentação, as
Integrantes do Corpo Auxiliar Feminino da Re·
serva da Marinha terão as mesmas honras, direitos, prerrogativas, deveres, responsabilídades e remuneração dos militares de carreira da Marinha,
e observarão também, no que couber, as demais
disposições previstas em leis e regulamentos para
esses militares.
Art. 11. A convocação para o_ Serviço Ativo
da Marinha das integrantes do CAFRM não implicará compromisso de tempo mínimo de prestação de se!Viço, podendo, a qualquer tempo, serem Jicencidadas a pedido ou ex officio, a bern
da disciplina.
Art 12. Ao completar 3 (três) anOS de Serviço
Ativo, o Ofiâãl- Ciu Praça do CAFRM será licendado, e~·offldo, caso não tenha Sido prorrõgãâo
o período inical de convocação para Serviço Ativo.
Art. l3. O JY\inistro d~ Estado da _Marinha p_oderá prorrogar o período inicial de convoca~o
para o Serviço Ativo pór períodos -de 'afê 3 (três
anos, observado o limit:! total de 6 (seis) anos.
Art. 14. AoOficlaiouPraç:acÍoCorpoAÚXiliar
Feminino da Reserva da Marinha, após 9 (nove)
anos em atividade, de acordp com as nec~Sí
dades do Serviço, poderá ser ass_egurada Permanência definitiva no Serviço Afivo, na Situação de
cOnvoCãâ.o, por ato do Ministro de Estado da Marinha, na forma que dispuser a regulamentação
desta Ler.
--~--15. O Oficial ou Praça do Corpo Auxiliar
FenÍinino de--Reserva da Marinha, ao· Ser licenciado nas çondições eStaDeleddas no artigo 12:
perceberá_6 (seis) soldOs-dO posto ou graduação
respectivo, como indenização financeira ..
§ 1o Aplica-se disposto neste artigo ao Oficial
ou Praça for licenciado após 6 (seis) ou_ 9 (nove)
anos em Serviço Ativo na Marinha.
§ 2° O Oficial ou Praça _que for licenciado
nq~ termos _dg -~rtigq 11 -~esta Lei não fará jus
à indenização preVista no presente artigo. ·
Art 16. O QAFO será ·constituído por Oficiais
dos. -seguintes postos: ·
_-:--Capitão-de--Fragata;
_- Capitão-de-Cõrveta;
-Capitão-Tenente;

r
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-Primeiro-Tenente; e

-Segundo-Tenente.
Art. 17. O QAFP será constituído por Praças
das seguintes graduações:

-Suboficial;
-Primeiro-Sargento;

-Segundo-Sargento;
-Terceiro-Sargento; e

-Cabo.
Art. 18. Os Ofidais do QAFO poderão ter
acesso gradual e sucessivo até o posto limite fixado no artigo 16. desde que satisfeitas as condições
estabelecidas nesta Lei e em sua regulamentação.

Art 19. As promoções dos Oficiais do QAFO
serão efetivadas de conformidade com as prescri-

§ 1" As vagas em cada posto serão preenchidas:
a) de Primeiro-Tenente- por-critério exclusivo de antigüidade;

§ 49 No interesse do serviço, o Ministro de
Estado da Marinha poderá alterar os interstícios
previstos no parágrafo anterior.
Art. 20.

As promoções

no QAFO far-se-ão

Art. 4o Os servidores serão posicionados na
primeira referência de salário da classe inicial da
Categoria Funcional em que serão classificados.
Parágrafo únicO: Os serVidoreS serão posic:io·
nados em referências de saláriOs idênticos às em
que estiverem colocados na data fixada no artigo
anterior, na hipótese de serem superiores à primeira referência da classe iriic;iai
-

- Fixa os valores de retribuição do Gru·
de Fiscalização de Com~
bustíveis e dá outras providêndas.

Art 59 O ingresso nas CateQ-oriaS Funcionais
do Grupo-Atividades de Fiscafização de Cotnbus~
tíveis far-se~á na primeira referência da classe inicial; ·med.ii:mte habilitação em ·concurSo público,
exigindO~ se, na data de_ inscrição, par?~ a _.Çate9oria
FuÍ1doilà.i ae_ FisCãl de DerivadOs -ae Petróleo e
Outros CorllbuStíV~~ -quaiqueÍ' doS_diplomas de
COritãdor,--Adminisfrador, Economista; Bacharel
em Direito, Engenheiro e Qufmico, devidamente
registradO, ou habifitaÇão legal e(ruivãlente, para
a Categoria Funcional de Técnico de Derivados
de Petróleo e Outros Combustív_eis, certificado de
concil.is8.o de enSino-- de "2e ~grZiu,- ou habil'itaçao
legal equivalente.

pO~Atividades

-

IV- incorrer em falta grave que implique na
proibição do uso dos uniformes.
§ 39 O interstício em ~c:l"-2 posto s~rá:
-Segundo-Tenente- 3 (três) anos;
-Primeiro-Tenente- 6 {seis) anos;
-Capltão-Tenente- 6 (seis) ailos; e
-Capitão-de--Corveta- 5 (cinco) anos.

Art. Jo A reclassificação-far-se-á, mediante a
trãnsfol"rilação -dos empregos ocupados-na datada publicação do correspondente ato.

N• 32, de 1987
(rio 7.782/86, na Casa de origem)
De iniCiativa do Senhor
Presidente da_ República

§ ~ Não terá acesso ao posto imediato o_Oficial que:
1- estiver sujeito a processo no foro civil ou

e

§ 2°- Fica a"sse"gurada" a lianspoSiçao· para â
categoria funcional d_e FiScal de Derivad9S de_ Petróleo e OUtros Comblistíyei$_ aos servidor~s qu:e,
em 31 de dezembro de 1985, Ocupavam empregOs da Tabela J:.speciãl TE:n1Pói'-ária, nOConselho
Nacional do Petróleo, do Ministério das Minas e
Energia, na função de Agente de __ Fiscalização de
Combustíveis, independentemente da exigência
da esc_olaridade constante do parágrafo anterior.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

d) de Capitão-de-Fragata- por critério único
de merecimento.
_

DI- professar doutrinas nocivas à disciplina e
à ordem pública, ou adotar prindpio contrário
às instituições sociais e políticas reinantes no País;

Art. --2.5.- ~ Ãs despesas com a execução da presente Lei serão atendidas pelos recursos orçamentários do Ministéfio da Marinha, sendo as indéniiãções, nela previstas, atendidas pelos ele-me"ntos de despesa _correspondentes ao pagã~
menta de pessoal militar na ativa.

REDO, Maximiano Fonseca.

b) de Capitão-Tenente- por critério exclusivo

](-desempenhar na vida civil atividades incompatíveis •:om a sua qualidade de Oficial do
Corpo Auxiliar FemininO-da Reservá da Marinha;

e possuírem, na data da entrada em vigor desta
_lei.__esç_olaridade de _n[vel superior, ou habilitação
legal equivalente, para a Categoria Funcional de
Fiscal de Derivados de Petróleo e Outros Combustíveis, e de nível médio, ou habilitação legai
equivalente, para a Categoria Funcional de Técní_co -de_D_eriya_dos de Petróleo e Out(o_s Combustíveis.

Art._ 27. Esta Lei entrará em vigor na data de
sUa' publicação.
Brasília, 7 de julho de 1980; 159" da independência e 92" da República. - JOÃO AGQEI-

de antigüldade;
c) de Capítão-de-CorVeta: --por critériO de -3
(três) vagas por merecimento e 1 (uma) por antigUidade; e

militar;

Parágrafo únicO. As vagas em cada graduação
se[áo preenchidas de acordo com os. critédos es~
tabelecidos na regulamentação desta Lei.
M 24. As militares do Corpo_ Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha terão seus lirnites
de idade de permanencia na reserva ou na ãtividade~ quando convocadas, na forma que estabelecer
a -regulamentação desta Lei.

Art. 26. O Poder Executivo regulamentará a
presente _Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a
contãr da data de_ sua publicação.-

ções estabelecidas nesta lei em sua regulamentação.
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0-Coilgfe:SsO Nacional decreta:
Art. 1"' Às classes das Categorias Funcionais
de FisCal de Derivados. de Petróleo e Outros Combustíveis e de Técnico de Derivados de Petróleo
e Outros Combvstiveis, integrantes do GrupO-Atividades de -Fiscalização de Combustíveis, criado
com fund<i.mento -no a:rt. 4e da_Lei_!l9 5.645, de
1O de dezembro de 1970, correspondem as ref~
rências de salários esta_belecidas no anexo desta
lei.__ __
_~ Art. 2" A primeira composição das categorias
funcionais _do Grupo-Atividades de Fiscalização
de <::Oinbustíveis far-se-á mediante a reclassificaç:áo d05 atuaiS servidores, q!Je, eiT!_31_de de-ze-rilbro de 1985, ocupavam empregos provisórios, no Conselho Naciqnal do Petróleo do Ministério das Minas e Energia, pertinentes às ativiçl_ades de abastecimento de deriyados de petióleo
e outios combustíveis ou de setor energético.
§ 19 Serão redassifícados os servidores que
f9!'em habilitados em processo seletivo específico

e.

-Art. 69 As despesas decorrentes da execução
do disposto nesta lei serão atendidas à contas
dos recursos orçamentários próprios do Ministério das Minas e Energia.

_tJt. 79 - Esta lei enira em vigor na data de seu
publicação.
Art. 89 Revogam-se as dispÕsições em -con·

trário. ·

-

-·

nas mesmas épocas ftxadas para os Oficiais da
Ativa das Forças Armadas.

Art. 21. As promoções no QAFP serão efeti- _
vadas por ato do Ministro de Estado da Marinha
até o posto de Capitão.:-Tenente e, as dos demais
postos, pelo Presidente da República.
Art. 22. As propostas de promoção no QAFO
serão organizadas por Comissão de Promoções
de Oficiais e submetidas ao Ministro _de Estado
da Marinha.

Art. 23. As promoções das Praças do QAFO
serão efetivadas de conformidade com as prescrições a serem estabelecidas na regulamentação
desta Lei.

ANEXO~

IArt
Grupo
Atividades de
·Fiscalização de
Combústiveis
iJ-T-FC:2100)

P da Lei n'

de 198 )

, de

Categorias
Fundonais

Código

a) Ftscal de Derivados de
Petróleo e Outros Combustíveis

LT-FC-2101

b) Técnico de Derivados
de Petróleo e Outros
Combustíveis --

!,J'-FC~2102

Referência de Salários
por classe
~

Oasse Especial . NS-23 a 25
Oasse C- NS-19 a 22
Oasse B- NS'16 a 18~
Oasse A- NS-OS a 15
. Classe Espec_ial -~-30 _a 32
Classe B - NM-24 a 29
ClaSseA--NM-21 a 23
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MENSAGEM
1'1•178, de 1986
Excelentlssimos Senhor(;lS Membros do Congresso Nacional:
Nas termos do artigo 51 dª Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada delíberação de Vossas ,Excelência~. acompanhado de

acompanhado de mensagem. caso seja aprovado
por Vossa Excelênçia.
_ _
Aproveito a oportunidade para renovar a Võssa
-Excelên<:iª os meus protestos de elevado respeito.
Alutzio'Alves
Ministro de Est(ldo Extraordinário
para-Assuntos de ~ministração
LEGISLAÇÃO CITADA

Exposição de Motivos do Senryor Ministro de Esta- _

do Extraordinário para Assuntos de Administra-

LE1 N• 5.845

ção, o anexo projeto de lei que "fJXa_ os valores

DE 1O DE DEZEMBRO DE 1970

de retribuição do Grupo-AtiviQades de Fiscaliza-

ção de Combustíveis e dá outias providências"',
Brasília, 30 de maio de 1986. José Samey.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 54, DE 7 DE MA!O
DE 1986,
.
DO~SENHOR MINISTRO DE ESTADO EX·
TRAORDINÁRIO PARA
ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO:
Excelentíssimo Senhor P_residente da República

Pelo De~eto n" 89.620, de 7 de maio de 1984,
foi criado o Grupo-Atividades de fiscalizaç~o de

Estabelece dJretrlzes para a classífkação de cargos do Serviço CMI da UD.ião
e das autarquias federais, e dá outras
providências.

Art: 4° Outros Grupos, com características
próprias, diferenciados dos relacionados no artigo
anterior, poderão ser estabelecidos ou desmembrados daqueles, se o j!,!Stificarem as necessidades da Administração, mediante ato do Poder
Executivo.
,.....,.,._,___,
..,..,.

Combustiveis, compreendendo as categorias funcionais de Fiscal de Derivados de_ Petróleo e Outros Combustive(s, de níVel superior, e a de Técnico de Derivad.o:s de Petróleo e Ou~ Combus:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
tíveis, de _nível médio, constituídas de-errlpregos
regidos pela legislação trabaJhista, para a c-onse1'1• 33, de 1987
cução dos objetivos da política energética do Ministério das Minas e Energia~ --(n' 130, de 1987, na Casa de origem)
Lei
2. De conformidade COI)1 o ~~a:o 4~
~--~~- __ q_e in)_dativa do Senhor
n'i' 5.645, de 10 dezembro de 1970, e tefldõ em
Presidente da República _
vista os estudos levados a ~f~to pelos órgãos
-- Acrescenta e altera dispositivos da LeJ
técnicos do Departamento Administrativo do Sern~ 7 301, de 29 de março de 1985, que
viço Público, tornou-se necessária a edição de
reorganiza os Quadros Complementainstrumento legal para adequar a medida prores de Ofl<::iais da Marinha.
posta à escala salarial que estabelece os valores
de retnbuição das referências doS empregos que
O _co-n,Çre5so Nacional decreta:
irão integrar o Grupo-Atividade de Fiscalização
Art~ 1~ O ca-Puf do art. 2" da Lei n9 7.301,
de Combustíveis.
~
de 29 de março de 1985, que reorganiza os Qua3. DestaJopnª~ através da Exposição de Motidros ComplementareS de Oficiais da Marinha,
vosDASPn965, de24deabril de 1984, foi submecriados pelo Decreto-lei n" 610, de 4 de junho
tido à consideração do então Presidente da 'Repúde 1969, alterado pelas Leis n<?S 5.983, de 12 de
blica projeto de lei, fiXando a retribuição daqueles
dezembro de 1973, e 7 .. 152, de lo de dezembro
empregos que mantêm simílltude com a já foreda
de 1983, passa- a vigorar com a seguinte redação:
para outras categorias funcionais de igual nível
"Art 2<> Os Quadros Complementares
de complexidade e dificuldad~e.
têm.:OO-seguintes limites por postos:
4. Com o pronunciamento favorável da SeCapitão-de-"Mãr-e-Guerrã .:.................. _ 20
cretária de Planejamento da Presldênda da RepúCapitão-de-Fragata ............ " ..·······-··-··- 60
blk:a (SEPLAN), que examinou a proposta através
Capitão-de-Corveta .. ,.................... ~···· 330
dos Pareceres SOFI1NOR o_~79/82 _e 534/83, sob
Capitão-Tenente .................................... 350
aspecto orçamentário, foi o projeto enc:a_mtnhado
Primeiro--Tenente -·..-·--··--··········'" 240".
ao Congresso Nacional, onde foi aprovado.
Art. 2? Esta Jef entra em Vigor na data de sua
5. Entretanto, Vossa Excelência houve por
publicação.
bem vetá-lo por inconstitucionalidade, em face
Art. 3" Revogam-se as disposições em condas emendas ali oferecidas.
trário.
6. Volta agora aquele Ministério a reiterar a
proposta encaminhada através do AviSo rio? 5-11,
de 22 de outubro de 198::?, ante a necessidade
-~MENSAGEM
da efetivação da medida.
1'1•
127, de 19877. Ao reexaminá-la, julga este órgão pertinente o aproveitamento do pessoal ~specializado,
ajustada as modificações decorrentes do DecreExcelentíssimos Senhores Membros do Conto-Lei n• 2280, de 16 de dezembro de 1985.
gresso NadonaJ:
8. Nestas condições, tenho a·_ honra ele subNos termos do art. 51 da Constituição Federal,
meter à elevada consideração de Vossa Excelêntenho a honra de submeter à elevada deliberação
cia o anexo- anteprojeto de lei, em substituição
de Voss~ Execeiências, acompanhado de Expo-ao anterior, que consubstancia as providências
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
justificadas nesta exposição de motivos, p~ra o
_da Mai-iriha, o anexo projetO de lei que "acrescenta
devi~o encaminhamento ao Congresso Nadçnal, =--e altera disp~sitivos da Lei n" 7301, de 29 de

..

~

era

_____

~_..,~-·····--::~···---·~···-
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março de 1985, que reorganiza os Quadros Complementares de Oficiais da Marinha~·.
Brasma, 13 de maio de_1987. -J~sê Samey.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 32, DE 4 DE
MAIO DE-1.987, DO SENHOR M!NlSTRO DE
ESTADO DA MARINHA
. -.
.

Exce\entissimo Senhor Presidente $ República.
Os Quadros Complementares de Oficiais da
Marinha, criados Pelo Decreto-::lei n"' 610, de 4
de junho de 196!:}, alterado pelas Leis n" 5.98~
de 12 de dezembro de 1973, e 7.152, de 1? de
dezembro de 1983, e reorganizados pela Lei n"
"/301, de 29 de março de 1985, destinam-se a
complementar as necessidades dos Corpos e
Quadros regulares decorrentes dos claros existentes nas lotações das Orgãnizações Militares da
Marinha.

--

No momento atúaJ, as faltas de oficiais nos
corpos regulares somam 980, enquanto o efétivo
aprovado para os Quadros Coillplementarés é

de 813.

_

Por outro lado, os- Quadros Complementares
são integrados por pessoal de nível universitário
que irigresSou regularmente na Marinha a partir
de 1971, possuindo atualmente cerca de 15 anos
de tempo de efetivo serviço.
Por serem quadros relativamef)te novos, ainda
não adquiriram as mesmas condições e características dos demais Corpos da Marinha, no que
se refere ao fluxo de carreira.
Dispositivos -ConStante~- do Estatuto dO$ Mi!iúires, como Quota Compulsória e o tempo de serviço para transferência para Reserva Remunerada,
que poderiam otfmizar o fluxo e permitir o acesso
entre os pontos, são inaplicáveis atualmente:
-no primeiro caso, porque só podem s_er
abrangidos pela Quota Compulsória os Oficiais
que tiverem, no mínimo, 20 anos de tempo de
efetivo serviço, Ou ex-officlo, os Oficiais do úlimo
posto da hierarcjuia que tlverem, no mínímo, 28
anos de tempo de efetivo serviço e os dos penúltimo e antepenúltimo postos que tiverem, no míniIno, 25 anos de tempo de efetivo serviço; e
- ~no segundo caSo, porque só podem solicitar
transferência para a ReseiVa Remunerada, os mi1itares que contarem, no mínimo, 30 anos ç;)~ _serviço.

este$ fatos:-os efetivos em vigor encomple_!os, impedíndo a Administração Naval de proporcionar aos integrantes desses
Quadros fluxo de carreira adequado.
Estudos rea1izados no âmbito deste Ministério,
visanâo atenuar a falta de 980 oficiais nos corpos
regulares, e a obtenção de fluxo de carreira ade-quado nos Quadros Complementares, cOncluíram- pela necessidade de serem aumentados os
atuais efetivos fixados pela Lei n9 7.301, de 29
de março de 1985, de forma que seu preenchimento seja efetuado atê o ano de 1992.. Naquela
ocasião, os oficiais mats aptigos contarão 20 anos
de tempo de efetivo serviço, e poderão in~egrar
a ·quota compulsória na situação de voluntários.
Em fa<::e do exposto, tenho a honra de submeter
à elevada consideração de Vossa_Excelência o
anexo projeto de lei que altera os efetivos dos
Quadros Complementares de Oficiais da Marinha.
Por oportuno, participo a Vossa Excelência que
os Ministérios do Exército e da Aeronáutica, bem
AliadOs a

Cõntram~se

1962
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- b) conceito favorável.
_
§ 1~ O posto iniciá! para admissão nos Quadros é o de Segundo-Tenente.
de interesse exclusivo da Marinha. _
§ 29 A ordem de admissão nos__QUàdros
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Complementares, para efeito de antigüidade, obeExcelência os protestos do meu mais profundo
decerá à classificação final obtida no curso ou
respeito. - Henrique Sabóia, Ministro da Maestágio, com a precedência dos aliciais oriundos
rinha.
dos Centros e Escplas da Formação de Oficiais
LEGISLAÇÃO CfTADA
da Reserva da Marinha.
§ 39 Os oficiais admitidos n_Q_S Quadros ComDECRETO~- _61_0,
plementares, na forma deste artigo, contam temDE 4 DE JUNHO DE 1969
po de efetivo serviço, como Qficiais, a partir da
Cria Quadros Complementares de
data do início do respectivo curso ou estágio de
06dals da Marinha de Guena.
adaptação.
Art. 6° Os QUadros COmPlementares terão a
O Presidente da R.epúbllca, no uso da atribuição
seguinte constitu-ição:
que lhe confere o § 1~do art2 9 do Ato. lnsôt~cional
Capitão-de-Fragata;
n~ 5, de 13 de dezembto de 1968, decreta:
capitãó-de-Cor-.:eta;
Art. }9 Ficam criados, no Ministério da MariCapitão-Tenente;
nha, Quadros Complementares de Oficiais áo _
}9-Tenente;
Corpo da Armada, do COi'po de Fuzileiros Navais,
29-Tenente.
do Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais, do
§ 19 O efetivo em cada posto dos Quadros
Corpo de Intendentes da Marinha e do Corpo de
Complemeritares será fixado, anualmente, pelo
Saúde da Marinha
Poder Executivo, com base no total de claros exisParágrafo úntco. Os Quadros Complementatentes nos correspondentes Corpos ~ Quadros
res de Oficiais destinam-se a suprir eventuais clade Oficiais de Carreira.
ros de oficiais nos efetivoS- est.abeleçidos com a
§ 29 Na fixação do efetivo a que se refere
Lei n~ 5520, de 31 de outubro de 1968.--o paragraro- aritérior, serão observadas as necessiArt. 2 9 Os Oficiais dos Quadros Complemendades da Marinha de Guerra em cada postQ.
tares exercerão funções em Organizações Mmta§ 3° A fim de possibilitar o acesso dos oficiais
res da Marinha de Guerra em terra, ou a bordo
em qualquer dos Qua.drQS Complerri.entares, o
dos navios, de acordo com_ as respectivas lotaPoder Executlvo, em face da inexistência oui.nsufj_ções.
ciência dé vagas, poderá, independentemente do
Art. _3° _Os Quadros Coriiplementares serão
disposto rio§ 19 , estabelecer um número adi.cional
formados com:
_
de vagas
cOriespondência às segu_intes pro- ·
a) Segundos~Tenentes e Guai-da_s-Marinhas da
porções:Reserva da Marinha, oriundos dos Centros e Escolas de Formação de Ofidaís da Reserva da Mari= para-oS CaPitães~i erleilteS -até 1/1 o do ~f~ti
nha, que requererem sua admissão nesses_ Quavo fiXado em lef pára o meSmO posto dos -Corresdros; e
pondentes Corpos oú Quadros de Carreira;
b) pessoal de nível univerSftário, incluídos os
para os Capitães-de-Corveta- até 1/8 do efetide nível operacional, diplomados por Institutos,
vo fucado em lei para o mesmo posto dos correspqridentes Corpos· ou Quadros de Carreira;
Facufdades e Escolas, oficialmente reconhecidos
pelo Govemo_fe_d_e_c_q\, que _requererem sua adpara_os Capitães-de Fragata- até 116 do efetimissão nesses QuadroS.
-vo fucado_ em lei para o mesmo posto dos corresArt. 4~ Os candidatos aos Quadros Cpmplepondentes Cótpos ou Quadros de Carreira.
§ 4Q Para renovação, equilíbrio e regularidade
mentares, de que trata o artigo anterior, obrigarse-ão a um curso ou estágio de adaptação, para
de acesso nos Quadros Complementares, o Poder
Executivo- poderá aplicar o -disposto no art. 14,
serem admitidos nos Quadros Complementares.
letra e, da Lei no 4.902, de 16 de dezembro de
§ 1~ O pessoal_de que trata a letra b do artigo
anterior será considerado Guarda-Marioha, para
1965, para os postos _de CaPitão~de-Fragata e
Capitão-de-Corveta, fiXando Proporções de acorefeito de vencimentos, uso de uniformes e pre-ce--_do com as necessidades da Marinha de Guerra.
dência hierárqUica, durante o curSo ou eSfágiD.
§ 29- D Ministro da Marinha baixará instruções
Art. _7? Ressalvado .0 disposto neste decretopara a organização e _funciohainento do curso
_lei, o~ oficiais dos_ Quadros C9mplementares terão
ou estágio de adaptação, que terá a duração minias mesmas honras, direitos. prerrogativas, devema de três meses.
_
res, iesponsabilidades e vencimentos previstos
§ 3? O não-aprovéítariiento nO curso ou estáem leis e regulamentos.
Parágrafo único. Os oficiais_ dos Quadros
gio de adaptação, ou falta de conceito favorável,
Complementares usar"ão uniformes e os- dispoimpedirá definitivamente a ádmissão nos Qua--sitivos que lhes forem atribuídos pelo reQ-ulamendros Complementares.
to de uniforrl}es da Maljnha de Guerra (RUMG).
§ 4-? O desligamento do curso ou estágio -de
adaptação poderá ser feito em qualquer fase de
Art._ 8° __ As VCI,gas em éãda posto serão preenseu funcionamento, por ato do Ministro da_ Maw
cbkla!i:
rinha.
_a) de PrimS!iro-Tenente- pelo critério exclusivo-de antigüidade;
§ 5e Todas as vantagens e prerrogativas concedidas ao candidato ç_essarão _na _c;!~_t~u:lo seu __ b) de Capitão-Tenente- uma vaga por merecimento e.uma por antigüidade;
desligamento do curso ou estágio de adaptação.
c) de Capitão-de-Corveta.....:.... três vagas pár' meArt. 5o A admissão nos Quadros Complementares será feita mediante:
reQ_mento e uma por antigilidade; e
a) conclusão com aproveitamento do curso ou --d) de Capitão-de-Fragata- pelo critério exclusivo de merecimento. _
estágto de adaptação; e
como o Estado~Maior das Forças Armadas, deixaram de ser ouvidos previamente, por ser matéria

em
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Art. 9o As ~on_d!çõe~ _p_et;;uliares de acesso,
nos Quadro_s _Complementares, serão estabelecidas na regulamentação do presente decreto-lei.
- Parágrafo único. Aos oficiais dos Quadros
Cciinplementares serão aplicadas, no que couber,
as disposiÇõeS da Lei de Promoções para os Oficiais dã Marinha e respectivo regulamento, ressalvadas as determinações estabelecidas no presente decreto-lei.
Art. 1O. Será transferido para a reserva nãOremunerada o ofLcial do Quad_ra _Complemeiltã.r
que incida nos casos previstoS nas letras b, c
e d do art. 14 da Lei n9 4.902, de -16 de dezembro
de 1965;- desde que conte _menos cte:Q:ez ~nos
-de efetivo serviço.
Art. 11. Ficam incluídos nos Quadros Complementares de que trata o art. 1odeste decreto-lei
bS Oficiais que atualmente integram os Quadros
Complementares criados pela Lei n9 3.885, de
2 de fevereiro de 1961, respeitada a sítuação iildividual de cada um, no tocante a posto, antiguidade e demais prerrogativas.
Art. 12. As despesas com a execução do presente decreto-lei serão atendidas de acordo com
as disponibilidades orçamentárias.
Art 13. O Poder Executivo regulamentará o
presente decreto-lei no prazo de 60 (sessenta)
·dia-s, a cOntar da data de sua publicação.
A:rt; 14._ Este decreto-lei entra em vigor ria da-_
ta de sua publicação.
Art 15. Ficam revogadas a Lei no 3.885, de
2 de fev-ereiici 'de 1961, e demais disPosições em
contrário.
Brasma, 4 de junho de 19-69; 1489 da lndependênda e 81? da República.
LEJ N' 5.983,
DE 12 DE DEZEMBRO DE 1973

Altera o Decreto n9 610, de4 de junho
de 1_969, que aiou os Quadro_s Complementares de Oficiais da Marinha.

O Presiçlente dã República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a_seguinte lei:
.
_Alj.. 1ç Os Quadros COmplementares' de Oficiais do Çorpo da Armada, do Corpo de Fuz_ileiros
Navais, do Corpo de Engenheiros e Técilicos N.lvais e do Corpo de [ntendentes da Marinha. criados no Ministério da Marinha, pelo De-creto-Lei
n 9 610, de 4 de junho de_ 1969, destinam_-se. a
suprir os claros nos__efetivoS ãutod~ados.
PEi.rágrafo único. Os Oftciais dos Quadros-Complementares exercerão cãrgos em_OrQanizações
Militares da Marinha, em terra o_u _a" Pardo dos
navios, de acordo com as necessidades e qualifiCãÇõ_es. Arl 29 Os Quadros Complementares terãO a
seguinte ~constituição:
Capitão-de·Fragata
Cã-pítãO-de-Corveta
Capitão-Tenente_
Primeiro-T eilente.
§ _1o O efeti_vo em cada posto dos -Q~adros
Complementares será fiXado, anualmente,. pelo
POder-Executivo, com base no total de claros existentes nos correspondentes Corpos de Oficiais
de carreira,
_ _
§ 29 _Na fiXação do efetivo a que se refere o
parágrafo anterior, serão_ obs_ervadas as neces&i-
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rão retornar ao CPSA ou CPSCFN na situação
que tinham -áO -serem matric:;ulados no estágio
de adaptação _ao Oficíalato.
§ 4 9 Todas as_ vamagens e prerrogativas concedidas ao candidato _cessarão na data do seu desli·
Executivo~ poderá aplicar o dispostO- no art: 103
da Lei ne 5.774, de_23 de cl~~mbro de 1971 - gamento ao c~rso ou estágio de adaptaç-ão- ao
oficialato.____ _
(Estatuto dos Militar~s), para os pOstos de Cãpi·
Arl"'6o-Os-:-ccmdidatos aprovados no curso ou
tão-de-Fragata e Capitão-de-Corveta, faxârlaO-proestágio de adaptação ao ofic:ialato serão nomeaporções de acordo com as neCessidades_ da Ma~
dOs Sf!9Ui1d0s-Tenentes pa Reserva da Marinha,
ri~a
~ ~ ~
i1ão tiverem este posto, ou lmediataArt. 39 Os Quadros_Complementar"es ser~o-for
mente--desi_gnaaos paia 6 serviço ativo.
mados por pessoal de nível universitâfiO,- -diPlo§ lo A designação para o Serviço Ativo do Semado por institutos, faculdé!.~es ou_ escolas pficialgundo-Tenell_ie: ..da_ Reserva não implicará coritmente reconhecidos pelo GOV~fno Federa(, que
promisso âe teinopO mínimo de prestação de servi·
satisfizer às s_eguintes condições:
-concluir çom aproveitamento curso ou estáso_p~derid~.. a .. <t~:~qt.ier_ t~mpo, ser licenci_ad?
a ped1do, ou hc~nqado ex officio a bem da dtsc•~
gio de adaptação ao ofidalato;
pl1i1a.
-servir por três anos como OfiCial da Reserva
emserviç:o-ativo;
_ __
--- ·~ -·
~§ "29-- APreceâêr\Cíá hie_ráqutca entre os Segundos·T en_eptes da Reserva ern _serviçq ati Vo
-ser seledonado pela CÕmis-sãO de Promoções de Ofici_als._ _ _ - --__
ohedeCerá clasSificação finàl oBtida no curso
Parágrafo único. As condiçõeS coriStaQ_tes néste _ ou estágio d€--adãj:>tação ão oficialáto e, em <:aso
artigo devem ser satisfeitas na_ ordem em que · de igualdade, será obedecida a pre~;;edência já
enunciada.no § 2o do art. 4~.
estão indicadas.
Art. 7'' Ao completar três__ anos de serviço coArt.4c Poderá candidatar-se à niatricuJa em curmo üficial dã ReServa em serviço ativo, o Segunso ou estágio de adaptação ao oficjalato pessOal
do-Tenente será licen<:iado ex officio, a não ser
de nível universitário que contar ffi@_o~·_de vinte
que tenha enCaminhado requerimento na forma
e oito anos de içiade _no_ QJa 1e de janeiro___do ano
preViSta ·no-art. e~ desta lei.
em que o curso ou estágio de ~daPt~~ão aõ oficia§ 1" Os Segundos-Tenentes ao serem licen·
lato será iniciado e gue satisfiZer aos ae mais reQuisitos estabelecidos na regulamentaÇão --da preciados, nas condições estabeleçidas neste artigo,
receberão seis soldos de segunda-Tenente como
sente lei. Aos candidatos que sejãm praças da
inden·iZaçao.
·
ativa da Marinha poderá ser concedida_ tolerância
--§-2:9 Qs·_S_egundos-Tenentes·da Reserva em
de até dois anos no limite de idade.
seNiç_Q ativo ÇJue -fOrem licenciados, a pedido ou
§ 19 O Ministro da Maririha OaiXai'á ii'tstruções
o~ci_o, _a bem da disciplina, antes de terem
para a seleção dos candid~os ~ rn~tricula no curso ou está_gio de adaptação ao oficiala"to.
cCiffiPleta_dó -·três ar:ios de serviÇo-nesta sitU~JtãQ,
não farão jUs à ilidenizaç:ão financeira.
§ 2ç Quando candidatos apresentarem idêntiArt. 8? _NQ p·eríodo compreerlâido entre c:ento
cas condições na ay:aliação efetuada .durante a
eo_ Vinte e ·noventa dias, ante~ de completar três
seleção, a seguinte prioridade serii obededda-Paanos de serviÇo-Como on~ial da Reserva em servl~
ra a matrícu1a:
ço afivo, os Seguri.dos·Tenentes poderão reéjüerer
1- Segundos-Tenentes da Reserva, óriundos
sua pertnã.liência definitiva nos Quadros Compledos Centros e Escolas de Fprmaç·âo de Oficiais
mentares de Oficiais da Marinha.
da Reserva da Marinha;
-§ 1_9 A Comissão de Promoções de Oficiª-is
l l - Segundso-Tenentes ·da ReserVa, oriundoS
selédón~fá ·es requerentes de acordo com as nordos Centro.s e~Escolal! dt; Fo_rrnas:~o e ~reparação
mas e requisitOs qUe forem estabelecidos na regu:.:de Ofid.ais dà R~serva das déTíai$ J:='O.rs:~ ArmaJamentaÇão da presente lei.
das·
§ 29 O Ministro da Mé;!.rinha de?pachará os
1IÍ- Praças oriundas do CàrpO do Pessoa( Suréquerimentos, de acordo com a seleçãq_r~alizada
balterno da Armada e do CorPO-do Pessoal Subalpela Comis-são de Promoções de Oficiais e. com
terno do Corpo de Fuzileiros Navais;
o número de vagas existentes.
IV- Civis.
§ 39 Os Oficiais que tiverem seu requerimenArt s~ O.Ministro da Marinha baixará instruçõeS
to deferido ser~o nomeados Primeiros-Tenentes
para a organização e funciOilaffie"ilto dos cursos
dos Quadros Complementares de Oficiais. e dos estágios de_ adaptação ao oficialato;
§ 4c A precedên<:ia hierárquica entre_ os Ofi§ 1o Para efeito de remuneração e precedência
ciars- nomeados na mesma data será a que vigorar
hieráquica, dw:é!!nte o curso ou ~stágio de adapta_por ocasião da nomeação.
ção ao ofiç_i_~ato, os- candidatos de que trata o
§ 59 - os-Oficiais que tiverem seu requerimenartigo anterior serão considerados qua['das-Mato indeferido serão licenciados no serviço ativo
rinha,. exceção feita para os SégundOs-T_en-enies
ex offido e re<::eberâo indenização financeira de
da Reserva, oriundos dos Centros e Escolas de
Formação d~- Oficiais dé!_ Re.serva dÇt_ M<;!rinhã e -ac:o·rdo com o disposto no § J? do arl 7~
-"-Art. -91- --Ressalvado o disposto nesta lei, os Ofidos Centros-e Escolas de_ Formação e Preparação
ciais dos Quadros Coinj)lementares terão as mes~
de Oficiais da Reserva das demals 'Forças Armamas nonras;-dire:itos, prerrogativas, deveres, res~
das, que_ são considerados Segundo-Terlentes:,.
p-onsabilidaàes e remuneração-preVistos em leis
§ 29 o "desligamento do curso ou. es!~gi.o de
e· regüJaffie_n~to·spara" Os_Oficiais de carreira.
adaptação ao oficialato poderá ser feito_ em qual- -Art. ·w. -ADs Oficiais -dos Quadros Complequer fase do seu fundonarriento, p_or ato do Minis-!"'f{efitãr"êS serão apli<:adas no ê{Ue couber, as distro da Marinha.
Pósfções do Regu1amento, para a Marinha da Lei
§ 3"' As praças menclonada·s no__ !~em 01 do §
de- Pmm?ções dos Oficiai;:;- da 1\tiva das Forças
2"' do artigo anterior, que forem desligada~, pode-

dades da Marinha em cada posto, levando em
consideração o adequado acesso.
____ _
§ 39 Para renovação, equilíbrio- e re9Ulãrida0e""~
de acesso nos Quadros Complerilentãres, õ Poder

seamaa

a

ex:
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Armadas, ressalvada~ as determinações estabelec:idas na presente lei e em su.a reglllame~taç8o.
§ 1~ As vagas em cada posto serão preen·
chidas;
.
.
-_
_
_a) de Capitão-Tenente- por critério exclusivo
de antigüidade;
_
b) de Capitão-de-Corveta - três vagas por
meiecimento e unia por antigüidade; e .
c) de Capitão-de-Fragata- pelo critério único
de merecimento.
§ 2~ Outras_ condições peculiares· de acesso,
nos Quadros Complementares, serão estabele~
cid_ª-5 na regulamentação da presente leL
Art. 11. Aos Oficiais que _integram os Quadros Complementares criados na forma do De·
creto-LeLo~ 619, de 4 de junho de 1969, é assegu·
rada a situação atual, no 'ioCan.t~_-a Posto, antigüldade e demais prerrogativas e direitoS. - · , ·
Patágrafo únic.o. Aos c:andid,atos -ªo.s Q.ua,dt.Çt§ .
Co.roplementares que se encontrarem em curso
o_U- estágío de adaptação ao- Oficia lato na data_
da_ p~blic:ação de.S~ lei, ser:ão _garantid.Ps os direitos previstos no Decreto-Lei n" 610; de4 de junho

de 1969.

~

Art. 12. Os Oficiais de que traia o art. n·que,
na data da publicação desta lei, con4J.rem menos
de três anos de Serviço após a nomeação, poderão
beneficiar-se. da ipslenizaçã_o prevista no § 19 do
art. 7°, des.de que requeiram demisSão do serviço
aQVo n.o período compreehdidó entre cento e vinte
e noventa dias antes de completar três anos de
serviço. Art. 13. Aos candidatos aos Quadros Complementares que se encontram em curso ou estágio de adaptação ao ofid~ato, 01'!- data da Publicaçao da preSeiite lei, que venharn_ a ser nomeados
ofidais dos_Quadros Complementares, devido aO
estabelecido no art. 11, 'estende-s_e o disposto no
artigo anterior. ..
-·. __
_ __ _
Art. 14. Fica extinto o Quadro Comple!Tienlar
do Corpo de Saúde.
Art. 15. As despesas com a execução da presente lei serão atendidas pelos tekt!Isos orçamentários do Ministêrio da Marinha, sendo as indeni~
zações))revistas nesta lei atendidas pelos elementos de despesa correspondentes ao pagamento
de pessoal militar da ativa.
Art. 16. O. Poder Executivo re_gu1amentará a
presente lei no prazo de sessenta dias, a çonta~:
da data de sua publicação.
_ ~ -17. Esta lei entrar~_ em yi_gor_ na data de
sua publicaçãO, -rev6gã.daS àS dispOsições- em
contrário.
Brasilia, 12 de dezembrO de 1973; t529 da Independência e 85° da Repúbllcà- ·- LEI N• 7.152,
DE 1' DE DEZEMBRO DE 1983

Dá nova redação a dispositivos da Lei
n"' 5.983? de 12 de dezembro de 1973,
que altera o Decreto-Lei no 610, de 4 de
junho de 1969? que ttiou os Quadros

Complementares de Oftdals da Marinha.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu ~nciono a seguinte lei:
Art. 1_9 O art.. 2o e o § 1o do art. 10 da Lei
no 5.983, de 12 de dezembro de 1973, que ãJtera_
o Decreto-Lei n~ 61 O. de 4 de junho de 1969,
que criou os Quadros Complementares de Ofi:
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ciais da Marinha, passam a vigorar com a seguinte
redação~

"Art. 2° OS -QUadros Col'nplementares
têm os seguintes limites por postos:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç~q I!)
LEI N" 7.301, .
DE 29 DE MARÇO DE 1985
Reorganiza os Quadros Complementares de Oficiais da Marlnh~. criados pe--

Ciipitão-de-Mar-e-Guerra ... ,............. ,.. ~. LO
10 Decreto-Lei no 61 O, de 4 de junho de
Capitão-de-Fragata .................................. 19
-19_69, altei-ado pelas Leis 0° 5.983, de
Capitão-de-COrveta ................ ,... :............ 49
12 de dezembro de 1973, e n9 7 .152, de
1 o de dezembro de 1983.
CapftãQ:Tenente ..... ""'-.. ~·······-.--.--···· 250
Prinleifo-Tenente ..............." ........_~..,.~·~ 358
~ Ü ~'ic~-Pre~ide~te _da R~públi~a, no exercíciO
Segundo-Tenente (Of. da Reserva) ... 335
do c.argo de Preside[lte da Repúbltca, -~aço s~f?er
§ 1~ OS éfetivos por postos e Quadros Com~
- que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
plementares a vigorarem em cada ano serão fiXa-o-,-~
-_
dos por ato do Presidente da República, dentro a ~eguinte lei:
_Art._ 1o _ Os__QUadros ComplementareS de Ofidos limites previstos no presente artigo.
--ciaiS do Corpo· da Armada, do Corpo de Enge§ 29 Na fixação do efetivo a que se refere
nheiros e Técnicos Navais, do COrpo de Fuzileiros
o paragrafo anterior, serão observadas as necessiNavais e do Corpo de Intendentes da Marinha,
dades da_Marinha_em cada posto;
cri8dos pelo Decreto-Lei n9 61 O, de 4 de junho
§ 3"' Para renovcição, ecfú.ilíbrlo e regularidade
de 1969, destinam~se a. complementar as necessi~
de acesso nos Qüadros Complementares, o Poder
dades dos Corpos e Quadros_Regufares decorExeCutivo--poderá ·aplicar o disposto no art. 100
rentes dos claros existentes nas lotações das Or:
da Lei n~ 6.880, de 9 de dezembro de 1980 -ganizações Militares (OM) da M~rínha~
EStatuto dos Mjlitares, aos postos- de Capitão-de"Art 2o Os Quadros Compleme-ntares
Mar-e-Guerra, Capitão-de-Fragata e Capitão-detêm os seguintes limites por postos;
Corveta, fixando proporções de acordo com as
necessidades da Marinha.
Capitão-de-Mar-e-Guerra ·-···········-·..... 10
CapitãO-de-Fragata ................................. 20
§ 49 O Poder Ex.eCutivo, ao fixar os efetivos
CaJ:>itâO:.Oe-Corveta ............................... 170
na forma do presente artigo, considerando o total
Capitão-Tenente .................................... 280
de claros existentes nos correspondentes Corpos
P~imeiro-Tenente ................................: 315"
de Oficiais de carreira, p-odei'ã alterar ·as limites
dos postos em até 10% (dez por cento), desde
que não ultrapasse o __ efetivo global estabelecido
§ }9 Os efetivos por Postos e Quadros Comno art. 1o desta lei.
plementares a vigorarem em cada ano serão fiXa§ se Na aplicação do disposto no parágrafo
dos por ato do Presidente da _República, dentro
anterior, se vier a ocorrer exce-SSo temporário de dos limites previstos no presente artigo.
Ofida1S Cie determinado posto em um dos Qua§ 2~" _Na_ fixação do efetivo a que se r~fere
dros ComplementareS, 6 efetivo total desse posto o pãfág[-a.fo-ã.nterior, serão observadas as necessiserá considerado provisório até(Jue se ajuste-ao dades da, Ma_rinha em cad~ posto.
novo efetivo fiXado.
§ -_ 3~ O Poder: Executivo, ao fixar os efetivos
§ 6° A execução do disposto no § 49 deste
na forma do presente artigo, poderá alterar os
artigo em caso nenhum poderá resultar em au- limites dos postos em até 10%_ (dez por cento),
mento do efetivo global de Oficiafs preVisto riõ
desde que não ultrapasse o efetivo global estabecaput, nem da despesa total a ele correspon- lecido no caput, a fim de atender a eventu~is
dente.
nec.essidades de regularização do fluxo de carreJra
§ 79 As vagas resultantes da presente lei se- desejado.
rão preenchidas no de(:urso de dois anos, de acor§_ 49 Na ãpiicação do disposto no parágrafo
do com as necessidades do serviço e a disponianterior, se vier a ocorr~r excesso temporário de
bilidade orçamentária, em parcelas a serem esta- Oficiais de deterr'nlti8do posto em um dos Quabe1ecidas pelo Poder Executivo quando da fiXação
dros Complementares, -Q efetivo total desse posto
dos efetivos, na forma do § 1~ deste artigo.
será considerado provisório até que se ajuste ao
"Art I O. ..............................................- -...... : iiovo efetivo fixado.
.
.
§ 59 A execuç_ão__ do disposto no § 39 , deste
§ 19 As vagas em cada posto serão
preenchidas:
artigo, em caso nenhum poderá n~sultar em ?Ua) Capitão-Tenente- 3 vagas por meremento da despesa total correspondente ao efetivo
cimento e uma_ por antigUidade;
global de oficiais previsto no caput.
b) Capitão-de~COiVéfa- 5 vagas por m-eArt. 39 Aos Oficiais dos Quadros Complerecimento e uma por antigüidade;
mentares aplicar-se-ão, no que couber, toc:fas as
c) Capitão-.de-Fragata- pelo critério úninormas e dispositivos legais aplicados aos Oficiais
co de merecimento; e _.
.
do Corpo da Armada, Corpo de Engenheiros e
d) Capitão-de-Mar-e-Guerra - pelo critéTécnicos Navais, Corpo de Fuzileiros Navais e
rio único-de merecimento."
Corpo de Intendentes da Marinha, que não esteArt. 2~ O Presidente da___ República fucará os
jam especificamente explicitados na presente lei
efetivos por postos, no_s_-diferente~ Qu_adros__Come sua regulamentação, bem como no Plano de
plementares, a vigorarem no ano em que entrar
_Carreira "de Oficiais da Marinha - PCOM.
em vigor esta lei.
Art. 4<> Os Quadros Complementares serão
Art. 39. Esta lei entrará em vigor na data de
formados por pessoal civil, por Segundos-Teneli- sua publicação.
tes da Reserva _oriundos de Centros e -~-S!C:Oias
Arl 49 Revogam-s_e as disposições em conde Fonnação e Preparação de Oficiais da Reserva
trário.
das Forças Armadas e por praças oriundos do
Brasília, }9 de dezembro de 1983; 1629 da IndeCorpo de Praças da Armada e do Corpo de Fuzipendência e 959 da República.
leiros Navais, de nível universitário, diplomados

por institutos, faculdades ou escolas oficialme_nte
reconhecidos pelo Governo federal, que satisfizerem às seguintes condiÇ6eS; ---serem aprovados em _seleção para o ingresso na Marinha;
-concluírem com aproveitamento Curso ou
Estágio de Adaptação ao Oficialato;
....;.... servirem por 3 (três) anos como Ofida1 da
Reserva _dâ Marinha erii serViç_O ativô; ·_e··
·
..:.:: serem selecionados pela ComiSsão de Promoç_qe_s_d_e_Oftc_iÇij_s'"-- ___ ·- __
__ _
_
parágrafo único. As condições constarltes do_
caput deste artigo deverri ser satifeitàs n"ã ordem
em que estão indicadas.
Art. 59_ P_ara e[eito de remuneração e precedência hierárquica, dur.3nte o Curso ou Es_tágio
de Adaptação ao Ofkialato, os candidatõS de que
trata o artigo anterior serão considerados_ Guardas-Marinha, exceção feita para os Segundos-Tenentes da Reserva oriundos dos Centros e Escolas
de FormaÇão e PreparaÇ"âO de ÓfiCiais da Reserva
das Forças Aonadas, que são considerados Segundos-Tenentes.
Art. 6" Após a coridusão com aproveitamen·
to do Curso ou Estágio de Adaptação ao Oficialato; os <:aõdidatos aos Qu_adros complementares
sêi-ão il6meados Segundos-TenenteS- aa-R"eSe-rvada Marinha.
--79 0 efetivÕ de- Seguridôs:.Tenentéi~-da
Reserva _da- Marinha, candidatos- aos_ Quadros
Complementares, está limitade? a 180 (cento e
oitenta) Oficiais. ·
Art. 89 As normas para a seleção inicial de
candidatos e para os Cursos ou Estãi;jios de Adap~
tação ao Ofidafãlo serão baixadas pelo Ministro
da Marinha.
Art. 9t> A convoc_ação para o serviço ativo dos
Segund?~::Tenentes da Reserva de candidatos
aos Quadros Complementares não implicará
compromisso de tempo mínimo de prestação de
serviço ativo, podendo, a qualquer tempo, ser licenciado, a pedido ou ex officio a bem da disci-

Art:

plina.
Art 1_0.

Ao completarem 3 (três) anos de ser-viço, como Oficiais da Reserya_.da Marlnha_ candidatos aos Quadros Complementares, os Segundos-Tenentes serão licenciado ex officio a não
ser que t§lham encaminhado requerimento na
forma prevista no art. 11.
§ 19 Os Segundos-Tenentes ao _serem licenciados, nas condições estabelecidas neste artigo,
receberão 6 (seis) soldos de Segundo-Tenente
como ir1deniza_ção.
§ 29 Os Segundos-Tenentes da Reserva em
serviço ativo que forem licenciados, a pedido ou
ex offido a bem_ da disciplina, antes de terem
_CpfTlpletado 3 _(trê~) anos de serviço nesta sltuaÇãci, não farão Jus_ à tn9enização financeira.
~Art. 11. No período compreendido entre 120
(cento e vii)te) e 90 (noventa) dias, antes de completarem 3 (três Lanos de servi_ç:o como Oficial
da _Res_erva ,ell}, serYiço ativo, os Se_g!-:l_~dos-Te
llentes poderá~) req~erer su~ permanência ,d:fin~
tiva nos Quadros Complementares de OfiCiaiS da
Marinhà.
-- ·
- _
_
-§ }9 A Comissão de Promoções de Oficiais
selecionará os requerentes de aco_rdo C(;)!fl ~~ normas·é ~eqü"ísitoS qUe forem estabelecídos na regulamentação da presente lei.
§ 29 O Ministro da Marinha despachará os
requerimentos, de acordo com _a seleção realizada

pela Comissão de
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[)IÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

Setembro de 1987
Promoçõ~ de

Oficiais e com

o número de vagas existentes.
§ 39 Os Oficiais~que tiverem: s_eu requerimen~
to deferido serão nomeados Primeiros-Tenentes
dos Quadros ComPlementares âe ÚfiCiaíS.
§ 49 A precedência hierári:ju!ca eli.tre os Oficiais nomeados na mesma data ~r_á a que vigorar
por ocasião d~ r:tOIT!~aç:ão.. -.. _, __
__
§ 59 OS Oficiais que tiVereirfS~lJ requerinietí-

to indeferido serão licénciadqs _do serviço ~:tive
ex offido e receberão indeni~-ªotmanceírà. de
acordo com o disposto no § 1~ do art.·l O.
Arl 12. Aos Ofideiis- que integram os QUadros COmplementares criados na fprrn_a do__ De-

creto-lei no 610, de 4 de junho de 1069,- Cdnl
alterações na Lei n~ 5.983~-de 12- de deZembro

execução desta lei, i_nclus_ive especializar Varas em
plementares, quando não realizados pelas respecmatéria-de natureza- agr'ária, de que trata o art.
tivas tripulaçõe~;"nefn situados na alçada de ou.tras
49, da Lei_n" 7.583,.de 6 de janeir9 de 1987, ,
c.ate_gorlas profissiO_[lais da circUnscria;ção das DeArt. 4" As despesas decorrentes da execuÇão
legacias do TrÇ~.t;laiho -Marítimo.
desta lei couerã.o_à_con,@_Q~s çi_otações or9,1men- _
ArL Z. A execu..são dos serviços de blo<::o defitárías consignadas à Justiça Federal de Primeira
nidos no artigo anterior comPete, exdusjvamente,
Instância.
aos· trabalhadores ele bloCo integrantes da cate.AJ:!.. 5" Esta lei -entra em vigor na data de sua goria constante do 4o Grupo do quadro da Confepúblicação.
·
-deração Naci<mal dos Trabalhadores em TransArt _,6" )lev~gam-s~ as dt:posições em con~ portes Maritimos, FluViais e -Aéreos, matriculados
trárlo.
nas Delegacias do TrabaJho MaritimO e de preferência .sindicàliZãdos.
.
Art. 3õ Os SeMços de biÇ~coserão efetUados
. _ -~. MENSAGEM
sob a responsabilldade dos próprios armadores
e fiscaliZadores pelas Delegacias do Trabalho Ma,: I'l'Jl.b.2, dê 6 de maio de 1987
Do Tribunal Federal de Recursos

de 1973, e da Lei n" 7.152;-cte 1" de d~embro

de 1983, ~ asseguradâ a situaçãO atual, no tocante
a posto, antigüidade e _demai~· prerrogativas e direitos.
Art. 13.- As despesas com_ a execução da Presente lei serão atendidas pelos recursos orça.!Jlentários do Ministério da Marinha, serido as indenízações nela previstas atendidas pelOs el~menfus
de despesa correspondentes_ a,o pagamento de
pessoal militar da atíva.
_
Art. 14. O Poder Executivo regulamentará a
presente lei no prazo
60 Ts_e~~enta) ~dias, a
contar da data de sua publicaç:ãO.Ar. 15. Esta lei entra erri vigor na data de
sua publicação.
_
Art. 16. Revogam-se O-Decreto-lei n~ 610, de
4 de junho de 1969, a Ler n~ 5.983, de 12 de!
dezembro de 1973, Lei n~7.152, de lo de dezem.
bro d-e-198:3~ e. as demais dY~posições ~tii ~bn
trário.
Brasília, 29 de março de 198:?_; ~ 64? da Independência e 97~ _da República, - JOSÉ SARNEY

de

- Henrique Sabóla.

·

BicelenuSSimo Senhor
Deputado Ulysses Guimaraes
Oignissimo Presidente da Càii1arã: dos Deputados
Brasília-DF
Senhor Presidente:
Nos_ termos dos artigos 56 e 115, inciso n, da
Constituição Federal, tendo a honra de encaminhar a_ Vossa Excelênci?l~ para a elevada consideração do ;:wgusto ConQresso Nacional, o an-exo
anij;!projeto de lei, que dispõe sobre~- reestrÜturação _da Justiça Federal de Primeira Instância
e· d_á OJJttas providências bem, como ajustifkativa
que o acompanha.
Valho-me do ensejo para reafirmar a Vossa Excelência. os meus protestos de ~!ta considerªção
e grande apreço. -Ministro Lauro Leitão, Presidente do~ e _O.Y·-

LEGISV.ÇÁO CTTADA
: LEI N• 7.583,
DE 6 DE JANEIRO DE 1987

·

Dispõe sobre a reestrut~açáo dos serviços da Justiça Federal de Primeira lns·
tâncla e dá outras providências

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 34, DE 1987

.......

(N• 126/87, na Casa de origem)

Art

De infciãtiva do
Tribunal Federal de Recursos

Dispõe sobre a reesbuturação da Jus-tiça Federal de Primeira Instância e dá
outras provld~nclas.
O COng'feSS6 Nacional decreta:
Art. 19 Ficam criadas, com os respectivos

cargos de Juiz Federal, 8 (oito) Varas_ na J_~.,tstiça
Federal de Primeira Instância, assim distrib~Jídas
pelas SeçõesJudiciá_rias:_~stado do Pará: 1 (uní.a)
no Município- de Marabá; Estado do Maranhão:
1 {uma) no Município -de Imperatriz; Estado de
Minas Gerais: 1 (uma) no Município de Uberlãndia;
Estado do Rio de Jane!ro: 1 (uma) no Munldpio
de Campos; Estado do Parp:ná: _]_ {uma) no Munidpio de Foz do Iguaçu; Estado de Santa Catarina:
1 (uma) na Município de Joinvili_e;_Estado do Rio
Grande do Sul: 1 (uma)_ho Município de Passo
Fundo; e no Estado de Goiá,s: 1 (uma) en1Goiâniã.
Art. 2 9 Ficam criados, no QUadro de Pessoal
Permanente da Justiça Federal de Primeira Instân~
cia, 8 (oito) cargos de Diretor de -Secretaria do
GrüpO-Direção e Assess-orarriimto Superi~res,
Código JF·DAS·IOI.S. .
.
Arl 3 9 Ao Conselho da Justiça Fedeial incumbe promover os demais atas necessários à

1965

--~~...,......_.,......

4~

..

rítimo.

Arl 4°_ ~m:~~_aOarmadorresponsâvelpela
execução dos serviçoS-~ bloco:
a) requisitar os trabalhadores de bloco diretamenfe ao 'Sindic_~to da respectiva categoria, ou,
na faJta deste, na forma indicada pela Delegacia
do Trabalho Maritimo;
b) pagar a remuneração -aos trabalhadores uti~
lizados através 'do sindicato, observadas as normas legais pertinentes;
C} desco_fltar, da remuneração dos-trabãihadores, -contribuições de previdênCia -reCOlhê-lãs,
juntam~nte com _as dele, ~ instituiçãO- -de previdência, de acordo com a-legislação em~Vi90r;
bem como realizar outros descontos previstos em

e

lei;

d) _ recolh~r os demais eitcargos sociais, observados _Q~S. prazos e procedimentos h~galmente estabelecidos.
"--:'§...
_Q armador que u.blizar trab~lhalhado-r~s
de, bloça contrãnando ?_ prei::eítUado_nes~e a:rtigo
incorrerá em multa.
§ 2? A multa se~á fixada em ~a:ntia equiVa·
lente ã 50% (cinqüenta por cento) do total da
remuneração paga aos trabalhadores de bloco
utilizados em desacordo com o preceituado neste
artigo.
§ 39 A multa será imposta pelo Conselho Regional do Tfabalho Mâritiino, -de cuja decisão caberá recurso pa:ra o Conselho Superior. dO'Ttabalho Maritimo.
Arl 59 A remuneração dos trabal~adores utilizados nos seiViç-os de bloco será flxãâa pela Superintendência Nacional de Marinha Mercante Sunamam.
; ;;,:Art._ 6~ Ao trabalh8d0r de bloco que na data
.da pUblicação d~ta lei ~tiv~ exercendo a profiSsão, de acordo_ com a regulamentação do porto
respectivo, fica assegurado o direito .!;Se continuar
a exercê-la e terá a correspond~nte rl1atrfcula in:
dependentemente de quaisquer formalidades.
Parágrafo úriii::O: As Delegaciais do Trabalho
Maritimo regularizarão a matricula do trabalhador
de blqco em exercício, dentro do prazo máximo
de oo-(noVI'!Tlta) dias.
Art. 7~ No prazo de 90 (noventa) dias, cantados da data da publicação desta íei, o Cohselho
Regíóhal do- Trabalho Maritimo expedirá Instru~
ções Reguladoras _do. I;xerçício da Profissão de
Tl-abãlhadar de _6locp e.fixará o quadro profissional na_re~ctíva base territorial.
§ 19 Nos portos onde já existam ftisir.Uções
disciplínando o exércicio da profissão de tr(!.ba·
lhador: de bloco, será feita, apenas, a sua adaptação às normas previStas nesta lei.

_______

__ Cabe_râ ao Conselho da_Justiça Fede-

ral, mediante ato--próprio, especializar Varas em
matéria de natureza agrária, estabele<::endo a respectiva localização, competência e atribuições,
bem como transferir sua sede de um muncidpio
para outro, de acordo com a nec:essidadede agilização da pr~stação jurisdicionaL
_.........,_
..
_....~-,...,.~:-w--""!'-··~·~··-

PROJETO DE LEI DA cAMARA
N• 35, de 1987

.. ~JN• 5.532/85, na Casa de origem)
-Dispõe sobre a profissão de trabalha.... dor de bJoco, e determina outras providências.
O 'Cõ'fiQ-~ Naciona1 decreta:
Art. }9 Serviços de bloco, para oS fiils desta
lei, são os serviços de limpeza e consetva:ção de
embarcaçOes mercantes, no sentido da remoção
de __entlJlhQ_._,.ou lixo, tal como resíduos, quebras
e sObras de marcadoria:s imprestáVeis, bein Corno
os de limpeza e conservação de tanques-;· os de
batimento de fecrugem, os de pintura, os de reparos de pequena monta e outros conexos ou con,_-

ir
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§ 2~ A aplicação--desta lei não prejudicará o
direito adquirido, quer quanto às vantagens, quer
quanto à remuneração, f!m decon:ênda de aç_or-

dos, regulamentos, usos e-costumes locais.
Art. 89 Esta lei e_ntra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9" Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO aTADA
LEI N' 5.385,

-

DE 16 DE FEVEREIRO DE 1966

Regulamenta o ..Trabalho de Bloc:o".
O Presidente da República:
Faço saber que o Congres_s-o Nacional decreta

e eu sanciono a seguinte lei:
_ _
Art. 1o Serviços de bloco, para os fms desta
lei, são os serviços de Jímpeza e conservação_de.
embarcações mercantes, inclusive os de limpeza
e conservação de tanques, os de batimentos de
ferrugem, os de pinturas e _os de reparos de pe-

quena_ monta.

_ __

________ ___

_

505 para o Conselho Superior do Trabalho Maritimo.
Art. 4~ Contrato de empreitada para serviços
de:t•lo_çQ só_ pode ser firrriado por pessoas -físicas
ou jurídicas, legalmente habilitadas parã prestação desse serviço, mediante registro na Delegada
do Trabalho Marítimo.
Parágrafo -único: O ã.rmador que contratar- a
empreitada com pessoas não habilitadas legalmente para prestação dos serviços de bloco ficará
responsável solidariamente com tal pessoa, pelo
pagamento da remuneração aos trabalhadores
que executarem o serviç_o, bem como pelo recolhimento das contribuiçóes de previdência às instituições credoras, ficando, ainda, sujeito à multa
prevista no artigo anterior.

Art. 5? A remuneraç~o dos trabalhadores utilizados nos serviços de bloco será f!X_ada pela Delegacia do Trãbalho Marítimo.
Art. 69 Esta lei entrará em vigor no primeiro
dia do mês seguinte ao decurso do prazo de 60
(sessenta) dias contados d?l data da sua publicação.

Art 2 9 -Os serviços de b1óco -podem ser efetuados pelos próprios armadores, utilizando_ seus
empregados ou trabalhadores avulsos, ou mediante contrato de empreitada.

Art. } 9 Revogam-se as disposiçõ_es em contráriO. Brasüia, 16 de f_eyereiro de 1968; 147? da Independência e 80? da República. - A. COSTA

§ 1o Quando o serviço fo( executado por trabalhadores avu1sos caberá ao annador: a) contratar os trabalhadores; b) pa-gar a remuneração
diretamente aos trabalhadores contratados; c)
descontar, da remuneração dos trabalhadores,
contribuições de previdência e re<:olhê-las, juntamente com as dele, à instituição de previdência,
de acordo com a legislação em vigor, bem como
efetuar outros descontos previstos em lei.

David Andreazza.

§ 2~ Quando o servEço for executado mediante contrato de empreitada, caberá ao empreiteiro
o pagamento da remuneração dos trabalhadores,
bem como efetuar o recolhimento da$ contribuições de previdência à instituição credora, e QS
des~ntos legais, ressalvado o disposto no art.
4~. parágrafo único.
.
§ .3'1 Os empreiteiros poderão reaifzar serviços utilizando empregados seus ou trabalhadores
avulsos.

O-Congresso Nacional decreta:_
_
Art. to Os arts. 1~ e 3~ de Lei no 7.604, de
26 de maio de 1987, passam a vigorar com a
seguinte redação:

Art 39 Os trabalhadores avulsos serão solicitados aos sindicatos das categorias profiSSionais
pelos armadores ou pelos empreiteiros, e terão
o prazo de trinta dias para a indicação dos sindicalizados, contado da data que tomarem conhecimento do pedido.
§ 1~ Quando o sindicato não fizer, por qualquer motivo, a solicitada indicação de_ trabalhadores avulsos, estes poderão ser livremente_ recolhidos pelos armadores ou pelos empreiteiros.
§ 29 O atmador e o empreiteiro_ que contratarem trabalhadores avul!;ios em desa,cçrdo.com
o preceituado neste a_rtigo incorrerão em multa.
§ 3~ A multa será focada em quantia equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do total da
remuneração paga aos trabalhadores aw1sos
contratados ern desacordo com o -preceituado
neste artigo.
§ 49 A multa será imposta pelO Delegado do
rabalho Marítifl"!o. de c:uja decisão _caberá, reçur-

!
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
n• 36, de 1987
(N• 197/87, na Casa de origem)
Altera dispositivos da Lei n? 7 .604, de

2jide mal_Q de 1_987, e detennina outras
providências.

..Art 19 Os benefíc_ios da previdência so·cial urbana;-de pensão por morte em seu
valor global, de aposentadoria, de awcl1i?·
- doença e de auxílio-reclusão não poderao
-ser inferiores a 95% (noventa e dnco por
cento) do Piso Nacional de Salários referido
no_§ }0 do- art. 19 do Decreto-lei rf' 2.351,
de 7 de agosto de 1987.
Parágrafo único. É e;.ctensivo aos segurados desta lei o abon·o-·saiaríai previsto no Decreto~lei _no 2.352, de 7 de agosto de 1987.
Art. 39 Além dos benefícios previstos na
Lei Compleffientai- i19- 11, de 25 de maio de
1971, ficam acrescidos ao programa de Assistência ao Trabalhador Rural - Prorural,
o auxílio-reclusão e o auxilio-doença, no valor
de 50% ( cinqüenta por cento l do Piso Nacional de Salários."

_ Art 29 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art

- tr.ârlo.

3~

Revogam-se as disposições em ·cem-

de 1987

LEGISIÀÇÃO aTADA
LEI N• 7.604.
-- DE 26 DE MAIO DE 1987

Dispõe sobre a atuallzac;áo de bene-

fidos da Previdência Social, e dá outras
providências.

O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional deCreta_e eu sanciono .a segl!Inte
lei:
-Art. 19 Os -benefícios da Previdência Social
urbana, de pensão por morte em seu valor global,
de aposentadoria, de auxílio-doença e de auxílior&fUSâ.O não poderão ser inferiores a-95% (nqventa e cinco por cerito) do salário míniriiO.

Art 3o· Além dos benefícios previstos na Lei
Complementar _n9 11, de_25 de maio de 1971,
ficam acresddos__a_o Programa de Assistência ao
Trabalhador Rural (Prorural), auxílio-reclusão e o
auxílio-doença, no Valor de 50% ( cinqüenta por
dento) do salário mínimo.

. .···-..---·...._.__. . . . -......

·············~~-«~~----·-

DECRETO-LEI N• 2.351,
DE 7 DE AGOSTO DE 1987

. -Institui o Piso Nacional d~ Salários e
o Salário Mínimo de Referência e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 55, itens I e n, da Constituição, decreta:
_
Art. 1~ Fica instituído o Piso Nacional de Salários, como·contraprestação mínima devida e paga
diretamente pelo empregador como tal defmldo
na Consolidação_ da_s Leis do Trabalho, a todo
trabalhador, por dia normal de serviço.
§ 19 O valor inicial do PiSo Naçional de Salários será de Cz$ ]._9_70,00 (um mil novecentos
e setenta cruzados) mensais.
§ 2~ O valor do Piso Nacional de Salários será
reajustado em função do disposto no caput deste
artigo e da conjuntura sócioReconômica do Pais,
mediante de..creto elo Poder Executivo, que estabelecerá a periodicidade e os Índices de reajustamento.
§ 39 Ao reajuStar o Piso Nacional de Salários,
o Poder Executivo adotará índices qÚe-gãl-antam
a manutenção do poder aquiSitivo do trabalhador
e proporcionem seu aumento gradual.
Art. 2? O salário mínimo passa a denominarse Salário Mínlmo de Referência
§ ]9 Ficam vinculados ao Salário Mínimo de
Referência_todos os Yalores que, na data_de publicação deste decreto-lei, estiverem fiXados em função do valo_r do ~láriÕ mínimo, especialmente
os salários profissionais de qualquer categoria,
os salários normativos e os pisos salariais fiXados
em convenção ou acordo_ co]eti_vo de trabalho,
bem assim salários, vencimentos, vantagens, soldos e remuneraçõ_es em geraJ de servidores públicos civis e mnitares da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Murucípios
e respectivas autarquias e, ainda, pensões e proventos de aposentadoria de qualquer natureza,
penalidades estabelecidas em lei, cqntl1"buições
e benefícios previdenciários e obrigações contratuais ou legais.
§ 29 O valor do Salário Mínimo de Ref~rência
é de Cz$ "t-969,92 (um mil novecentos e sessenta

Set~mbro

de 1987

e nove cruz.ados e noventa e_poi_s __~ntavos) mensais.
§ 3~ O Salário Míni_mQ qe Re(erênci,:l será reajustado em função da ConjuritUra sóc:io-econômica do País, mediante decre_to do Pod,e( Executivo; que estabelecerá a periodicidade e QS índices

de reajustamento.
_
§ 4ç Ao reajustar o Salário Mínimo de Referência, o Poder Executivo adotará índices que ga-

rantam a manutenção do poder aquisitivo dos
salários.
Art. 3" Será ri.Ula, de pleno direito~ toda e qualquer obrigação contraída OLI expressão.monetária

estabelecida com bas_e no valor ou na periodicidade ouJoà_içe de reaj1,.1stamentg do Piso Nacional de Salários.
,
__ · _
Art. 4~ _A expressão "Salário mí[lirilo", cons-

tante da legislação em vigor, entende-se como
substituíçla por:

1- Piso Nacional de SaJários, quando utflízada
na acepção do caput do art. 1o deste decreta~Jei;

e
II- Salário Mínimo de Referência, quando utilizada na acepção de índice _d~ atualização monetária ou base de cálculo, de obrigação legal ou
contratuaL
_
_
Art. 5o Este decreto-lei entrará em vigor na
data de sua public:ação.
Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário.
BraSília, 7 de agosto d~ __l ~_87~ 166° _da [ndependênc[a e gg-·- da RepúbliCa - -JOSÉ SARNEY

- Luis Carlos Bresser Pereira - Almir Pazzlanotto Pinto.
DECRETO-LEI No 2.352,
DE 7 DE AGOSTO DE 1987

Concede abono _sal.<'!lrial e dá outras
providências.
--

0 Presidente da República, no uSO da atribuição
que lhe .confere o art. 55, item 11, da Constituição,
d~r_eta:

Art. 19 Fica assegurado-, aos trabalhadores
que percebem, no mês de agosto, saláriO meriSal
igual ou inferior a Cz'$ 9-.S99,60{t1óve rui! quinhentos e noventa e nov.e cruzados__e_sesse.nta~enta
vos), a concessão de um abono, no valor de Cz$
250,00 (duzentos e cinqüenta cruzados).
Art. 2o O abono a que se refere o artigo anterior será pago até o dia 14 de agosto de 1987,
senda incorporado, a partir do mê_s de. setembro
seguinte, aos respectivos salários.
Art. 3? O disposto nos aitigos- anfeiior_eis não
alterará- o valor_ do Piso Nacional' de S~Iários e
do Salário Mínimo de Referência.._ de que trata
o Decreto-l~i n~ 235__1, de 7 de agosto de 1987.
Art 4~ E vedado aos empregados repa'ssar
aos preços dos produtos ou serviços, o custo correspondente ao valor do abono, de que trata este
decreto-lei, ainda que após :a sua -incorporação
aos salários~_
-_
Art. 5" Este decreto-lei -~rltrará E:m vigor na
data de sua publicação.
_
Art. & Revogam-se aS disposições em contrário.
Brasília, 7 de agosto de 1987;_166~ da jn_dependência e gg~ da República - JOSÉ SARNEY
- Luiz CarJos Bresser Pereira - Almlr Pazzianoto Pinto.
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' LEI COMI'LEMENTAR N• 11,
DE 25 DE MAIO DE 1971

_Jnstitul_o_ Progfa_ina de AsSistêr;cla

àO

T.r.Waihad()!' Rural e dá outras providên-

cias.
OPresiãeflte- da- República, raÇOSaber que o CongressO Nacional decreta
e eu sali.dono a seguinte Lei Complementar:
-Art. 1~ É instituído o Programa de Assistência
ao Trabalhador RUI:al (Pro!1lral), nos termos da
presente lei complementar.
· ··
§ 19 Ao Fo.n.âo de As_sistênci~ ao Trabalhador
Rural (Funrurai), diretamente_sub.ordinado ao MiniStétio_.~cfo-Trabalho e Previdênc:ia Social e ao
qua1-é'á1r10Ufdél personalidC~dejurídica.de natureza
autarquica caberá a execução_ do Programa de_
7\Ss!Stência ao Trabalhador Rural nà forma do que
dispuser o regUiailiEúllOdesta Lei Complementar.
§ ~ O Funrural gozará em toda a sua plenitude, inclusiVe ri.à--(Jue se refere a seus bens, serviços e ações, das regalias, privilégios e imunid~des
da União, e terâ por foro o da sua sede, na Capital
da R"epública ou o da Caprta1 d6 Estado para os
atOs--dci-ãii"ibito deste.
Art. 2" O Pro9rélroã d~_Assistê-ncia _ao TrabãlhadQr Rural consistir~ n~ Prestação dos Seguintes
-· ---benefídos:
- I - aposentadoria Po~ velhic_e;
li- aposentadoria por invalidez;
111-pensão;
IV -aux11io-funeral;
v- se~o de saúde;
vr- serviço soda!.
Art. 3" São benefiçiários do I?rggrama de Assistênci~ iostit_ui_do nesta Lei Complementar o trabalhador rural e ~~us d,~_endentes.
§ 1ç _Considera-se trabálhador rural, para os
-efeitos de_s_ta _Lei Complementar:
a) a pessoa física que presta serviços de natureza rural. a empregador, mediante remuneração
de qualquer espécie.
- b) a· prOdutoi-;~propnetárto ou ·não, que. sem
empregã:dO; trabalhe na atiVi.dade rüral, indivídualffienTe au~errl regím.ê'Ue- ee.onãroia famíliar, assim
entendido o trab-ãlho dos IT!erilbros Çla família indispensável à pi6prià-subSistê'ricia e exercido" em
-Cõll-dtçõeS_-a-em~iuadePe:Ddência e colaboração.
§ 2~- Considerã-:=se Oej)endenre·o.-definido com_9 tal na Lei Or.Qânica-aa Previdência Social e
legislaçãO--pOsteMOt
ieJaÇãO-aOs seguia dos do
Sistema Geral dã Prevídência Sc:idal.
. Art. 4~- À a·p·o~~ntadori~--pc;;- veihiCe cO~reSponderâ--a uma prestaÇão_men:saJ.-.~quivalente _a
50% (dnciüintã-por"cento) do salário mínimo de
maior valor no País, e será devida ao trabalhador
[\l_r:al ql!-e_ tiv_~r compl~tado 65_(Sessenta e cinco)
anos-de idade.
- --

em

Parágrafo único. l'i~o_s_e_rá_deví~a_a aposentad_oria a :mfi:iS de um__ Componente da uni_d~de
familiar, Cabêrldo. a·p'eOaS Õ b-efl.efído ao respectívO~efe Qu arrimo._
~ -sc- "A aposentadoria por invalidez corres·pondéá El iuTia prestação igual à da aposentadoria por velhice, e com ela não acumulável, devida ao trabalhador vítima de enfermidade_ou lesão
orgânica, total e definitivamente incapaz para o
trabalho, observado -o principio estabelecido no
parágrafo única-do artigo anterior.
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Art. 6~ A_ pensão por morte do t(abalhador
rural, coOcedida segundo ord~m preferencjal aos
dependentes, consistirá numa prestação mensal
equivalente a 30% (trinta pór cento) do salário
mínimo de maior valor no Pais.
Art. 7~ Po_r morte presumida do trabalhador
dedarad?l pela autoridade judiciária competente,
depois de seis meses de sua ausên~ia, será cone_~
di da uma pensão provisória na forma estabelecida
no artigo anterior.
Art. & Mediante prova hábil_ do desaparecimento do trabalhador, em -virfude d~ __ acidente,
desastre ou c_atás~ofe, seus. dependentes farão
jus a pensão provisória referida no artigo anterior,
dispensados o prazo e a declaração nele exigidos.
Parãgfafo únicO. ·Verificado o reaParecimentO
do trabalh_açlpr _cessará imediatamente o pagamento da pensão, desobrigados os_ bene{iciáJjos
do_reembQ\so d~ quaisquer quantias recebidas._
Art. go O Çtuxílio-funerª_[ será devido, no importe de um salário mínimo regional por morte
da trabalhador rural chefe da unidade familiar ou
s_eus dependentes e pago- àqu-ele que comprovadameJ'Jte houver providenciado as suas expensas
a sepultamento respectivo.
Art. 1O. __ As irTtportâncias devíd~ ao trabalha~
dor rural serão pagas, caso ocorra_ ~u~ fD9lt~,
aos seus dependentes e, na faltã deSSes, __rever~
terão ao Funrural.
Art. 11. A concessão das. prestaÇões pecu~
niárias asseguradas por esta Lei_ Coinpteinentar
será devida a partir dO mês de janeifo de 1972,
arreríondandO-SE;! os respectivos vaiares para a
unidade de_ CJll.ÃeirQ imediatamente superior,
qUando for o c~, inclusive em relãção ~às COtas
indivíduais da pensão.
·
··
·
Art. 12. Os serviços de saúde serão prestados
aos beneficiários na escala _que permitirem os recursos orçamentários do Funt'tli:ll em regime: _de
gratuidade total ou parcial, segundo a renda falniüãr -do trabalhador ou depeli.dente, · Art. 13. O Serviço Saciai visa a p_r__opiciar aos
beneficários melhoria de seus habitas e de suas
- condições_ de existência, mecliante {ljuda pessoal,
nos dei;iajustamento~ inQ[vi.duais e_da.\.inida_de Jâmiliar e, predominantemente, em s.uas di~~__r~a_s
necessidade ügadas à _assistência prevista nesta
lei, e será prestado com a amplitude que permitirem os recursos .orçamen~ríç.s_ do Funrurai, e
segundo as possibilidades locais.
Àrt. 14. -O ingresso do trabalh~dor rural e dependentes, abrangido~ por esta Lei Complementar, no regime de qualquer entidade de previdência soci~ _nªo lhes acarretará a perda do direito
às prestações do PrOgrama de Assistência, en~
quanto não decorrer o periodo de ca(ência a que
se condicionar a, concessão dos beneficias pelo
.
_
novo regime.
Art. _15. Os recursos para o custo do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural provirão
das seguintes fon~es:
_
_ _
_
I-da contribuição de 2% (dois por cento) de-Yida pelo produtor, sobre_ o valor com,ercial dos
produtos rurªis_, e recolhida:
a) pelo adquirente, consignatário. ou cooperativa que ficam sub-rogados, para esse fim, em
tod?IS- as obrigações do produtor.
b) pel~ produtor, quando ele próprio índus~
trializar seus produtos ou vendê-los, no varejo,
díretamente ao consumidor;

1968
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ll- da c-ontnbuição de que trata o art. 3° do
Decreto-lei n" 1.146, de31 de dezembro de 1970,
a qual fica elevada para 2,6% (dois e seis décimos

Parágrafo único. Em_ r_e_lasão ao período de
de março a 19 de outubro de 1967, os adquirentes e consignatários de produtos rurais só fi-

por cento), cabendo 2,4% (dois e quatro décimos

cªm .obrigados a recolher ao Funrural as contri-

1~

por cento) _ao Funn.,~ra].
l?~i_s:ões a ~te cjevidas quando as tenham descon§ }9 Entende-se como produto rural todo __ ta_do do pagamento que efetuaram, aos produtores, no dito período, pela compra dos referidos
dquele que, não tendo sofrido qualquer processo
de industrialização, ·provenha de origem vegetal

produtos.

ou animal, ainda quando haja sido submetido a
Art. 18. A cõnfissão a que se refere o artigo
processo de beneficiamento, assim compreen- _ anterior terá por objetivo os débitos relativos ao
didoumprocessoprimárfo,talcomodeS<::aroçaperíodo de 1" de~março-~e 1967 a dez_e:mbro
mente, pilagem, descascamento ou limpeza e oude 1969 que poderão ser recolhidos em até vinte
tros do me~mo teor, d~tinado à preparação- de
parc::elas mensais, iguaiS e sucessivas, vencendomatéria-prima pará pOSterior industria1ização.
se a primeira no último dia" útil do mês subse§ 2" O reColhimento da contribuição estabeqüente ao da confissão.
Parágrafo único. O parcelamento de que trata
lecida no item I deverá ser feito até o último dia
do mês seguinte àquele em que haja ocorrido
este artigo é condicionado às seguintes exigências:
a operação de venda ou transformação industrial.
§ 39 A falta de recolhimento, na época próa) consolid<ição da dívida, compreendendo as
pria, da contribuição estabelecida no item I sujeicon_tríbufções em atraso e os respectivos juros
moratórias, calculados até a data do parcelamentará, automaticamente, o contribuinte à multa de
10% (dez por cento) por semestre ou fraç_ão de
to.
atraso, ca1culada sobre 0 mont_a_nte do déQito, à
Ii)" - confi_ssão expressa da dívida apurada na forcorreção monetária deste e aos juros moratórias ···- ma da alínea anterior;
c) cálculo da parcela correspondente à amorde 1% (um por cento) ao mês sobre 0 - referido
montante.
tização da dívida confessada e aos juros de 1%
(um por cento) ao mês~ sobre os saldos decres§ 49 A infração de qualquer dispositivo desta J centes dessa mesma dívida;
lei complementar e de SUé)_ regulamentação, para
d) apresentação, pelo devedor, de fiador idõa qual não haja penalidade expressamente comineo, a critério do Funrural_, que responda solidariamente pelo débito consolidado e demais obriganada, conforme a gravidade da infração, sujeitará
ç:ões a cargo do devedor;
o infrator à multa de I (um) a 1O (dez) salários
mínimos de maiorv<;IIor no País, imposta e cobrae) lncid~ncia, em cada parcela recolhida posda na 'orma
1
a ser defin"·da no regulamento.
teriormente
ao vencimento, da correção mone'
§ 5 9 A arrecadação da c:ontribuição devida ao
Funrural, na forma do artigo anterior, bem assim
tária, bem como das sanções previstas no art.
1960
~e:e~~~:e~l~e~~~~o~ eagosto de
•
das correspondentes multas impostas e demais
cominações legais, será realizada, preferencialArt. 19. FiCam cancelados os débitos dos
mente, pela rede bancária credenciada para efetuar a arrecadação dc,s çontribuições devidas ao
produtores rurais para com o Funrural, corres[NPS.
Poi1dente ao período de fevereiro de 1964 a feve§ 6" As c:ontiibulções de que tratam os itens
reiro de 1967.
I e II serão devidas a partir de 1~ de junho de
Arl 20. Para efeito de sua atualização, os be1971, sem prejuízo do rec:olhimento das contri- ___n~f'ícios institUídos por esta lei"Complementaf,
buições devidas ao funrural, até o dia imediatabem como o respectivo sistema de custeio, serão
revistos de dois em dois anos pelo Poder Execumente anterior àquela data, por força do disposto
no Decreto-lei n<:> 276, de 28de fevereiro de 1967.
tivo, mediante prop-osta do Serviço Atuarial do
Art. 16. Integram, ainda, a receita do Funru- Ministério do TrabalhO- e Previdência Social
ral:
Art. 21. -O Funrural terá seus recurSos finan1- as multas, a correção mone~ria e çs juros
ceir_o-s depositados !)O Banco do Brasil SA e utilimoratórios a que estão sujeitos os contribuintes,
zados de maneira que a receita de um semestre
na forma do § 3" do artigo anterior, e por atraso
se destine à despesa do semestre imediato.
no pagamento das contribuições a que s_e refere
Parágrafo único. Até que entre effi Vigor o Programa de Assistênda ora instituído, o Funrural
o item II do mesmo artigo;
II- as multas provenientes de infração praticontinuará prestando aos seus beneficiários a ascada pelo contiibuinte, nas relações com o Funslsténcia médíco-social na forma do regulamento
rural;
aprovado pelo Decreto nç 61.554, de 17 de outuIIf-as doações e legados, rendas extraordibro de 1967.
Art. 22. É criado o Conselho Diretor do Funnárias ou eventuais, bem assim recursos incluídos
no Orçamento da Uni~ o.
__
__
_ryrc:tl, que será Presidido pelo Ministro do Trabalho
Art. 17. OsdébltosrelativosaoFunruraleree P~evidência Social, ou por seu representante
~xpressamente designado, e integrado, ainda, ·pe~
sultantes do disposto no Decreto-Lei n~ 276, de
28 de fevereiro de _1967, de responsabilidade dos
los representantes dos seguintes órgãos: Minisadquirentes ou consignatários, na qualidade de tério da Agricultura, Ministério da Saúde, Instituto
sub~rogados dos produtores rurais, e os de resNac:ional de PreVidênc:ia Social, bem assim de
ponsabilidade daqueles que produzem mercado- cada uma das confederações representantivas
rias rurais e as vendem, diretamente, aos consu- das categorias económicas e profissionais agrámidores, ou as industria1izarri, {íc:am isentoS -de ric:ts.
multa e de c:orreção monetária, sem prejuízo dos
Parágrafo único. Q_ FunruraJ será represencorrespondentes juros moratórias, desde que re- tado em juízo ou fora dei~ pelo Presidente do
colhidos ou c:onfessados até noventa dias após respectivo Conselho Diretor ou seu substituto !ea promulgação desta lei complementar.
gaJ.
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Art. 23. O Funrural_terá a estrutura administrativa que for estabelecida no regulamento desta
lei complementar.
Parágrafo único. O INPS dará à administração
do Funrura], pela sua rede operacional e sob a
forma de senl]ços de terceiros. sem prejuízo de
seus interesses, a assistências _que se fizer necesS:ária em pessoal, material, instalações e serviços
administrativos.
Art 24. O custo de administração do Funrural~ em cada exercício, não poderá exceder ao
valor correspondente a 10% (dez por cento) -da
receita realizada no exerdcio anterior.
- Art. 25. As despesas de organização dos serviços necessários à execução desta lei c:omplementar, inclusive instalação adequada do Conselho Diretor e dos órgãos da estrutura adminis~
trativa do Funrural, serão atendidas pelos recursos
deste, utilizando-se, para tanto, -até 10% (dez por
cento) das dotações das despesas previstas no
orçamento vigente._
__
Art. 26. Os débitos relativos à contribuição
faxada no item I do art. 15, bem assim, as correspondentes multas impostas e demais cominaçôes
legais. serão lançados _em livro próprio destinado
pelo Conselho Diretor à inscrição da dívida atíva
do Funrural.
Parágrafo único. É considerada líquida e certa
a dívida regularmente inscrita no livro de que trata
este artigo, e a certidão respectiva servirá de titulo
para a cobrança judicial, como dívida pública, pelo
mesmo processo e com os priviiégíos reservados
à Fazenda Nacional.
Art. 27. Fica extinto o PlarlO Básico da Previdênda Social instituída pelo Decreto-Lei n" 564,
de 1ç de maio de 1969, e alterado pelo Decreto-lei
n" 704, de 14 de junho de 1969, ressalvados os
direitos daqueles que, contribuindo para o JNPS
pelo referido Plano, cumpram período de carênda
até-30 de junho de 1971.
§ 1~ As contribuições para o Plano Básico dag~eles gue tiverem ôiretto assegurado, na forma
deste artigo, serão recolhidas somente em c:orrespondência ao períOdo a encerrar~se em 30 de
junho de 1971, cessando o direito de habilitação
aos benefícios em 30 de junho de J972,_ _____ _
§ 2? Caberá a devoiu_ção çias contribuições
descontadas, jél recolhidas ou não, aqueles que,
havendo começado a contribuir tardiamente, não
Puderem cumprir o período de -Carêrlc_i_<) "té 30
de junho de 1_971. _
§ 39- As- empresoas abrãngidas pelo Plano Bá~
sico_sãO incluídas comq__c0r1tr1buintes do Programa de Assistência ora instituído, particlparido do
seu custeio na forma do disposto no item I do
ãrt. 15, e dispensadas, em conseqüência, da i:;Ontribuição relativa ao referido plano, ressalvado o
disposto no § )9
Art. 28. As entidades _sindicais de t_rab9-lhadores e de empregadores ru_rals poderão ser utHi·
zadas na fisc:alizaç~o e identificação dos grupos
-rurais beneftciados com a presente lei c:oniplernentar ~._mediante convênio com o Funrural,
auxl1iá-lo na implantação, ·divulgação e execuÇão
do Prorural.
Art. 29Á A empresa agroindustrial anteriormente vinculada, inclusive quanto ao seu setor
agrário, a_o extinto Instituto de Aposentadoria e
Pensões âos-Industriários e, cm seguida ao InstitUto- Nacional de PrevidênCia Social, continuará
vinculada ao sistema geral da Previdência Social.
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Art. 30. A dqtação 'correspondente ao -abono
previsto no Decreto-Lei nn 3.200, de 19 de abril
de 1941, destinar-:se-á a,_o reforço-dos recursos
orçamentários do Ministério do Trabalho e Previdência Social, especificamente;·parasuplementar
a receita do Funrural,_ ressalvada a continuidade
do pagamento dos beneficfos já concedidos até
a data de entrada em Vigor desta lei.
Art. 31. a proporção que as empresas atingirem, a critério do Ministério do Trabalho e Previ-

DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- De
acordo :com o art 279, item 1, do Regimento InternO, e:1te requerimento ·será objeto de deliberação
após a Ordem dei Dia.
·Sobre a mesa, requerimento q_ue serâ lido pelo
Sr. Prifueiro-Secretário.
' .....- É ud0-0 seguirite

dência Social, suficiente_-grau de organização, po-

-REQUERIMENTO

derão ser incluídas, quanto ao respectivo setor

I'l" 142, de 1987

agrário, no sistema geral de Previdência Social,
mediante decreto do Pode~ ~ecutivo.
Art._ 32. É'líc:1tó ao trabalhador oq_dependi:mte
menor, a critério do F_t,mrural, firmar recibo de

pagamento de beneficio, independentemente da
presença dos pais ou tutores,
Art 33. Os benefícios concedidos aos trabalhadores rurais e seus dependentes, safvo quanto
às importâncias devidas ao Funrural, aos descontos autorizados por lei, ou derivados da obrigação
de prestar alimentos, reconhecidos judicialmente,
não poderão ser objeto de penhora, arresto ou
seqüestro, sendo nulas de pleno direito qualquer
venda ou cessão, a constituiçã_o de qualquer ónus,
bem assim,- a outorga de poderes irrevogáveis
ou em causa própria para a respectiva percepção.

Art. 34. Não prescreverá o direito ao beneficio,
mas prescreverão as prestaç:ões nãq Je<:lamadas
no prazo de cinco anos, a c;ontar dê!: data em
que forem devidas.
Art. 35. A presente lei complementar será regulamentada no prazo de 90 dias de SUÇl publicação.
Art._ 36~ Terá aplicação imediata o disposto
no art. 19 e seu § 19, art. 22, parágrafo únlc::o
do art 23, arts. ;22_e 27 e ~eus §§, e art, 29.
Art 37. Ficam revogados, a partir da vigência
desta lei, o título IX da Lei n~ 4.214, de 2 de março
de 1963, os Decretos-Leis nos 276, de 28 de fevereiro de 1967, 564, de 1" de malo de 1969,704,
de 24 de julho de 1969; e õ-art. 29 e o respectivo
parágrafo único do Decreto-Lei n" 3200, de 19
de abril de 1941, bem como as demais dlsposições em contráriq.
__
_
Art. 38. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua pubfícação.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~o
Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que -será lidO pelo
Sr. Primeiro-Secretário.
·- - ~ ---~- · ·

I:: lido o seguinte
REQUERIMENTO

N• 141, de 1987
Nos termos do art. 222 do Regimento Interno
requeremos que, em data a ser oportun-amente
marcada, será realizada sessão especial do Senado para homenagear o Ministro e ex..Senador Marcos Freire.
Sala das Sessões, 14 de setembrO de 1987.

-Humberto Lucena- Luiz Vi3:nã.-.:..::. Jarbas
Passarinho -

Fernando Henrique Cardoso

-Carlos ChiareUi- Leite Chaves- Aluízlo
Bezena -Nelson Carneiro - José Fogaça.

- - Nos termos do art. 233 do Regimento lntemo,
requeirO a-transcrição, rte!? Anais do Senado, da
eh.ttEMsta concedida, ontem ao Jornal do Brasil,
pelo eminente Senador Amaral Peixoto, pela objetividade com que focaliza os problemas da atuatidade brasileira e pela contribuiç-ão valiosa de sua
experiência e espírito público para resolvê-los.
S~a das Sessões, 14 de setembro de 1987.
-- NelsOn Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -De
acordo c::om o art. 233, § 1o, do Regimento Interno,
o requerimento será submetido ao exaffie da Co~
missão_ Dir~_tora.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Atendendº à deliberação do Plenário ao aprovar
o Re_querimento no 89, de 1987, e de acordo com
entE;!:f!dimento havidÓ "éntre as Uderanças, a Presi-çlêflc1~ ÇOi"rlunk~úlo Pleriái'to que a sessão eSpeci~l aestfnada a comemõi-"àr-o "Bicentenário da
Constituição Norte-Americana", será realizada no
próximo dia 17, às 1O horas.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Hâ
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nObre Senador JQão .M~
riezes, co_mo Uder dO PFL.

OSR. JOÂO MENEZEs PRONUNCIA Df5--CURSO QUE. EifJREGUE À REWSÃO DO
-ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERfO!?!>ff;/'fTE.
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Sr. Presidente, apre;ndemos com Milton Campos, o grande mineiro~ Govern,ad9r e Senador,
que a Constituição deve r_efletir a realiQade n'ilç;ional. Não uma realidade qualquer, mas a realidade
real, a realidade das_ ruas, e, .n.o caso, a re~Iiçlade
dos embates, dos debates.
Quem n!o pertence aos grupos que se estão
formando em tomo do nobre Relator Bernardo
Cabral. o que acontecerá, Sr. Pre_sidente? Vam-ãs
permanecer isolados, não vamos_ debater, ou aConstituição já chegará pronta apenas para referendo de alguns Srs. Constituintes? Qu~l o mistério que cerca esse Trabalho? Será falta de acOrdo
com S. Ex• o Senhor Pr~idente?_Será aquilo que
o .Seriãdor João Menezes acabou de çlizer, que
o Deputado Ulysses Guimarães está ultrélPassando os_ seus lh:nites de Presidente da_Assembléia
Nacional Constituinte? São interrogações, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que permanecem e devem ser respondidas. Não é possível que a discussão entre parlamentarismo e presidencialismo,
entre mandato de quatro, cinco, seis, ou c!~ vinte
anOs, i1ão posSá permitir -ao nObre R.e18tár- _apresentar o se)J projeto como estava previsto para
amanhã, com o adiamento para sexta-feir~
__ _
E aqui recordamos um fato histórico. E pena
que ele não possa ser reproduzido em 1987. A
Constituição de 1891 "foi apressada pelos seus
Constituintes, por quê? Porque haviç:J. o medo da
febre amarela.
Agora, o que não é possfvel e não podemos
aceitar, todos nós, é que meia dúzia, comanUando
os diversos grupos, venham amaQhã qtJerer impOr à NaÇão, ou querer" impor ao Plenário da AssemPléla Nacional Constituinte, ou à Comissão
de Sistematização, uma Constituição, repito, quaSe que feita na clandestinidad,e._

O Sr. João Menezes um aparte'?

V. Ex' permite-me

-

O SR. ITAMAR FRANco- -Com m-Uito prazer, nobre Seriador João .Menezes~_

O Sr. João Menezes - Emínente -senador
Itamar Franco, respeito muito a _intelígência de

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)Concedo _a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, cõn10 Líder do PL.

V.Ex"...

O SR. ITAMAR FRANCO (PL- MG. Como
üder, pronuncia o seguinte dis_cutso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Às vezes, é importante ser Uder da gente m_e~
lJJQ.._porque o que nós ·aCabamos d_e ouvir aqui
é a Uderança do Partido da Frente- Liberal partir
para um ataque frontal ao PMDB.
Sr. Presidente, nós queremos aqui levar o nosso
protesto pelo adiamento, mais uma. Ve4, da apresentação à Comissão de Sistematização do Projeto do nobre Relator Bernardo Cabr~. _
Srs. Senadores, é estranho! Parece que Sob o
m~_nto _da clandestinidade, ou quase dei~. é que
s_e_ pretende dar ao País "uma _rl_ova _Constituição.
Busca~se, Sr. Presidente, Srs. S~nadores, um jeitinho. Qual a razão dessa protelação?
E aqui vai uma pergUnta ao-Senado da República: será que o Senado só "çleveria reunir-se às
segundas-feiras? Pols que a Comissão de Sistematização, não tendo o parece_r definitivo, poderiam as duas Casas terem o seu funcionamento
normal.

O Sr. João Menezes- _e fico muito SÇ!~
feíto quando V. Ex" fala nessa clandestinidade da
feitura da Constituição. Realmente, parece uma
história de Alfred Hitchcock. Até já foi ao aeroporto
fingir que iria para o Rio de Janeiro e ficou aqui.
É um negócio que não tem cabimento, está pas·
sande as ratas do bom-senso. E V. Ex', com multa
proprle_dade, fala e também apóia a sua opinião,
não digo a sua reclamação, mas a sua estranheza
dlante de tal fato. Realmente está acontecendo
isso. Eu iria falar, hoje, na Comissão _de Stsf~ma
tização. Mas sobre que projeto_ eu iria falar, pois
já há outro? Então, ninguém sabe mais nada,
eminente Senador. t: essa desordem institüdonal!
Essa desordem dos trabalhos na Assembléi<Í Nacional Constituinte! Essa sede do poder de grupos, de pessoas, que me apavoram como brasileiro, como político. É ess_e__o cuid_adp que te:nho.
Hoje, neste momento, fico muito satisfeito em
ver que V. Ex' também t~f!l essa mesma preocupação.

-

.

O SR. ITAMAR FRANCO -Muito oÍ:>tigado.
A redproca é mais do que verda~eirª.

1970
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.o SR. ITAMAR FRANCO- Senador João

Menezes, ~emos...

O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-cme V.
Ex" um aparte?
OSR.rrAMARFRANCO-Commuitoprazer, nobre Senado.r Jutahy Magalhães.
0 Sr. Jutahy Magalhães_ Nobre Senador
Itamar Franco, tenho que fazer urn pergunta ao
senador João Menezes. Será que S. EX' não sabe

que o Presidente do seu Pa~Qo é quem __está_pedindo mais a prorrogação dos prazos e está quew
rendo fazer esses acordos, esses entendimentos
forã da Comissão _de Sistematização? Será que
S. Ex' não sabe dissO?" A imprensa tod_o o cUa
noticia, Senador ·carlos ChiareJii.
O Sr. Mansueto de Lavor- Permite V. Ex'
um aparte?
O Sr. Carlos ChiareUi _Permite v. Ex" um
aparte?_É uma questão-de ter sido citado.
OSR.rfAMARFRANCO-Commuitoprazer. Sirvo de ligação para que V. Ex" possa responder.
O Sr. Carlos ChJarelli - Não! É para apenas
ajudar, se V. Ex" me permite. Neste particular é
de uma inveracidade absoluta o depoimento, que
lastimo profundamente. Cect_aro~nte não é urri
ato doloso. Talvez, quando muito, um ato culposo
por fa1ta de cuidado em obse_rvªr a origel"l'} _Ça
informação. O Senador Marco Maciel sequer estava em território brasileirO quando houve esse tipo
de gestão com vista ao adiamento do processo;
estava voltando da. Alemanha, estava afastado há
nove dias do País...
-----
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONi\1., (S,eç~q IIJ.
coro_ os diferentes partidos com _os quais, até ago-

ra, nã_o _havia tido ess_e$ enteni:lim~ntos_. Dj9_0 i~s9
de m;:m_e_ir_a m'LiítO trariqüila,- pois o Partido da

Frente Liberal,

até__ o

presente momento- e são

15· horas e 34 minutos desta _segunda-feirà -

não teve qualquer cantata oficial com o Relator
para ter conhecimento das linhas r:n~stras .f!. _das
diretrizes finais do anteprdjetb que_ S. Ex" pretende

apresentar. Ea~ão;-fãlo d~ ca«;fe}ra, _falo de mfl~eira
tranqüila. Não estamos pres_siona_ndo, não esta·
mos formulando _teo_r e .o. próprio Deputado Bernardo Cabra1 disse que tem a intenção; que eu
acho das mais legítimas, necessárias, de córiversar com as diferentes liderança? e mostrar as linhas mestras da sua proposta. É isto que está
acontecendo. E penso que é perfeitamente compreensível postergar 48 ou 72_ horas. Afinal de
contas queremos fazer uma Constituição que tenha realmente_ a cc--participação de todos e, se
possível, ser resultado de entendimento, ou se
vamos ficar preocupados como se disputássemos
umã corrida--de Fórmula 1 para ver quern é o
pole position e liquidar logo a proposta, ainda
que ela não esteja adequadamente formulada. É
idação e o depoimento 'que- eu trag_o _à questão
do envolvimento do Sena,dor Marco Maciel que,
na verdade, está sendo acusado aqui com um
fato fundamental; a impossibilidade de ter cometido o delito que é um motivo exdudente de arastá-lo de qualquer culpabilidade.
0 Sr. Jutahy Magalhães """T"" Senador Itamar
Franco, se__V. & não _tem os ouvidos tão sensíveis
quanto aos ruídos __aqui detrás, e_u pedida- a V.
Ex" que me -permitisSe um aParte.
O SR. rfAMAR FRANCO- Pois não, Sena-

dor· .
O Sr. Jutahy Magalhães- Não estou falando deste último caso apenas, Senador Girlos
O Sr. Jutahy Magalhães- Também lamenChicirelli. v. Ex" desmentiu até os jornais!
to faZer v. & a ponte, mas está na' época de
~~ .
construirmos pontes e grandes ferrovias, então
nós temos que falar também em pontes. Mas
O Sr• Carlos Chiare IIi - Eu gosi.Cir1a_ que
não houvess_e aparte _colateral. f::u gostaria- (j:ue
V. Ex?_ pode ficar- Certo_de_que _quando afirmei
me
o direito
de d
manifes~Çãõ
tr fosse
.. ·1 assegurado
clara
"d d
'd
---:que o Senador Marcos Maciel solic_Lto_u. o adiaanqw a,
• sem necesst a e_ e rut os ao - menta da votaÇãO, o fiz baseado em _fatos. Não

:~~!~~~ero~~v:;a~~.~~~~~~Pe~~;;~;a~ éreferi
apenas desse último-adiamento, não; eu me
ao outro adiary1e_nto. E foi S. Ex~ quem mais
lutou, e dentro daquilo que 0 próprio SenadOr
ria de elucidar, para que ninguém laborasse _em
erros. É urna questão fundamental para que o
Chiarem está_ demonstrando, que é o interesse
debate, com as suas posições divergentes, possa
do próprio partido. s_. Ex' concorda plenamente
partir deJnformaç;ões exatas. 0 ..5e.oéldQ_r_M~co - com o adiamento. E'daí? Há algum mal em ser
Maciel não estava, não participou, mais aínda, dca _contra? Eu falei apenas que 0 Sen_ador João Mereunião realizada na Casa do- Presidente__ da Asw
nezes estava Criticando o adiamento. Então__. quan~
sembléia Nacional COri_slift.iirite;-neputaâo Ulysdo eu falei, naturalmente eu entendi assim.
ses Gutmarães. Nessa reunião não esteve preQ Sr. João Menezes- Eu?!sente. o-senador Marco Maciel, portanto, não fez
nenhum tipo de solicitação, não formulou qualw
o SR. ITAMAR FRANCO _ Quem falou
quer proposta, não encaminhou qualquer sugessobre adiamento...
tão no sentido de que se adi_asse_o.u_se anteci·
passe. S_e tomada a decisão, manifestou-se a posw
O Sr. Jutahy Magalhães - V. EX" levantou.
teriori, entendendo que era mais ou menos ade- - HoU_ye um ~parte q~_e me -parece.::
quada, ê um direito que S. Ex~ tem, como todos .
_Q Sr. João Menezes - Não!
nós, de achar que_ é boa ou má a gestão. Gostaria_
O Sr. Jutahy Magalhães - Se eu entendi
de ponderar que a iniciativa real, no sentido de
que houvess~ uma postergação, foi do próprio
errado, aí esfá o meU equívoco de todo esse. aparRelator, que estimulou as lideranças no-sentido
te. Mas a realidade é que eu entendi que V. Ex"
de que se pudesse ter um prazo maior, para que,
estaVa concordarido com o posicionamento do
com esse prazo maior de dois, três ou de cinco
Senad_or.Itamar Franco. Então, daí eu ter afirmado
que-osenadár Marco Maciel teria Pedido, como
dias -que, aliás, era até a sua inten-ção inicial
- pudesse realizar o trabalho que _entende de
pediu, o adiamento.
grande responsabilidade e para o qual ainda preciO Sr. João MeneZes - Está justificéido q~e
saria manter cantatas, gestões, entendimentos
houve um engano.

. _o.sr._Jutal}.y Mag~i\les-;- -~~e;tlitimo, _não.
Não .é.o. c:.aso ~ta r ~i,sçutipdQ ?l-Renas este Yltimo,
Senador..Estou djsçl,ltinçio to_do _o ;adi~mento des-;
sa. questão de Sistematização. V. Ex" está se pegando no fato desse. último adiamento, e. nãO
é! A Constituinte não é somente este momento
atua1. A Constituinte ye1J1 de algl,lJTI. tempo- E V.
Ex' concordqu, plenamente, e quer dar esse adia-:
m~to_. :T<J.Ive:z.at~
Ex' _considere necessário_ ,o_
adiamento, e talvez n~o.
·
· ·

v:

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente;
gostariã. de esclarecer ao Senador Jutàhy Magalhães que _cjüeril -estaVa ciititando e continua criticando o adiamento_ sou eti. Ainda bem_ que se
chegou- a um entendimentO _;_ numa- hora era
o Deputado Ulysses_ Guimarães, ·_nol,ltr~ o Senador Marcõ- MaCiel. Eu já até ·pensãVà ~que s·eria
o mordomo o culpado, mas vejo que o (:UÍpado
disSo é_o nobre Relator. Sr. Presidente, é estranho,
porque o debate não pode apenas se configurar
-veja o que _o Líd_er"do PFL diz: que o seu Partido,
até agora, não foi consultado! Imagine se, na hora
em que s_e__(or consultar o Partido da Frente Ubew
ral, este entender de pedir mais dez dias para
examinar b substitutivo do nobre Relator! E os
outros Constituíntes? E aqueles que não estãO
participando, repito, dos grupos, Sr. Presidente,
Srs. Senadores?
~
O grande debate, o forum dos ·debates é o
Congresso Nacional e, no ca_sO presente, a Corriis~o de_ Sistematização.
O Sr. Mansueto de Lavor- Senador, conce-da-me um aparte, por favor?
O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer.
O Sr. Mansueto de Lavor - Sem querer
interromper a sua brilhante exposição, realmente
concordo inteiramente no que se refere a essa
Constituinte_ informal e paralela que se está for. marido. Nesse caso, o Presidente do PFL conduziu um pacto paralelo à Constitulhte, durante ai·
gum tempo, desviando, inclusive,_a atenção dos
trabalhos da Constituinte. Isto foi mUitO mau, cOmo são maus esses grupos quase clandestinos
que estão aí, porque não formalizados Pelo voto.
Nós somos Consliíuintes. __O lugar da Constituite
é aqui, no Congresso Nacional, e não no apartamento de "seu fulano" ou do "seu beltrano". Neste sentido, concordo inteiramente com V. Ex~ A
respeito dos prazos, não. Gostaria de dizer que
-os prazos são aleatórios, baseados em nenhuma
experiência. Então, esses prazos não podem colocar em ris<;o os trabalhos _da Constituinte. Nosso
compromisso não é com prazos: nosso col'n.ptomissb é com a elaboração de uma Carta Constitucional que não silVa de frustração para o povo
brasileiro. E voltando à expressão de admiração
_ que V. Ex• manifestou no inído_de seu pronunciamento,_ que um dos líderes da chamada Aliança
Democrática se volte de uma maneira assim tão
agressiva contra o Presidente de ur:n Partido que
faz parte do outro, gostaria de Jelembrªr_a_V_.__Ex"
que essa aliança não existe mais. O Uder da fr~;:n
_te_Liberal_pode atacar o PMDB, pode fazer o que
quiser, porque realmente r1ão são iriais a1iados.
Eu não me considero mais aliado. Não há aliança
alguma. O que admifa não apenas a Uderança
do PFLatacar de forma tão agressiva o Presidente
-do PMDB e o part1âo- q-Ue ãinda consideram, porque fal_am em Aliança ~emocrái:i~a. ali~do; o que
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porta~voi:

do PrésidentC da

República venha a um jbmal da grande imprensa
nacional, como é O Esta~ de S. Paulo, e diga

() SR. PRESIDENTE (DirceU Carneiro) ,...:___
Conc~do ~ pcilaVra ao· nobre- Seiiador Pompeu
de Sot.is_a,---,r-r. , .. , .-

que o Dr. Ulysses Guimarães não ter;n deixado

o Presidente governar. (sto é que é grave. O porta~
voz ter voz, ou se não tem voz, é o Presidente
José Samey quem está dizendo isto. Essas Coisas
têm que estar esclareddas. Hoje, elevem desmentindo, dizendo que não se referiu -aõ Dr. Ulysses

Guimarães e, sim, ao PMDB. É a mesma cols8.Afma1 de contas Q PMD6 é pfesidido pelo Dr.
Ulysses Guimarães. Isso não ameniza nada. Então, é preciso saber quem é que está com a verdade: se é O Estado de S. Paulo quem mentiu
ou não; se é o porta-voz ou se as declarÇ}Ções

foram corretas a quem responsabilizar: se é o

jornalista Frota Neto ou se é

Q

Presidente José

Samey. Neste caso, o que me parece é que, já
que V. Ex' lembrou a Cori.sfltUinte· de: 89, qUero
lembrar a primeira Constituinte, a de 24. Tem
gente querendo repetir D. Pedro I nesta Constituinte de hoje. Tem gente querendo dissolver esta
Assembléia Nacional Constituinte, e acredito que
não seja o Dr. Ulysses Gu_imarães. Não quero mais
tomar o seu tempo, dizendo que discordo apenas
no que se refere aos prazos quanto a essa Constituinte clandestina, paralela, à margem dos que
foram eleitos para trabalharem na Constituinte
que está ocorrendo por a~ nos grup-os patrocinados seja pelo Sr. Marco Maciel, seja por quem
quer que seja. Neste ponto, devemos protestar,
por sermos, também, Coristituintes.
O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente,
vou apenas responder ao nobre companheiro e
colega Senador Mansueto d_e _l.ayor_. Quando S.
& concorda conosco no que se refere à clandestinidade, há de ver que há um traço de união
entre a clandestinidade e os prazos pedidos, porque não sabemos os motivos. Por que os prazos
foram pedidos? Porque, evidentemente, não houve acordo entre as partes. Que partes?- O Senhor
Presidente da República, ou os grupos que o estão
circundando, e, repito, à sombra tentando dar
uma Constituição ao País. É por Isso que estamos
querendo que o jogo se tome mais claro, mais
aberto, e S. Ex' fala - eu preferiria cOlocar o
advérbio de tempo, quando diz que não mais exis·
te a Aliança Democrática- acho que ainda existe
a Aliança Democrática. Até quando, evidentemente, não saberia dizer.
Sr. Presidente, vou ence_rrar como iniciei, 1~
vrando, ainda que isoladamente, com a minha
voz. o meu protesto quanto a esse novo adiamento e a esses grupos que se estão reunindo
fora do Congresso Naciona1, tentando, amanhã,
imping[r a nós outros uma nova Carta:
Gostaria de obter apenas um minuto de V. Ex',
para solicitar que o Banco Central esclareça, de
uma vez por todas, a Resolução n~ 1.338, que,
no nosso entendimento. estabelece regras comuns para os cálculos tanto do índice de correção
do saldo da caderneta de poupança quanto do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do
PIS/PASEP. Isto não está sendo obedecido pelos
técnicos. O Fundo de G_ai"antia por Tempo de
Serviço está sofrendo um decrésc_ímo de aproxi·
madamente 0,5% em relação à resolução baixad.,.
pelo Banco Central. EntendellJ eles, os técnicos,
que a correção do saldo das cadernetas pela evolução das LBC embute um juro de 0,5%.
Agradeço a V. Ext a gentileza. (Muito bem!)

0 SR. PÓMPEU DE SOUSA (PMDB- DF.
PtQ!J.Y)ida- o- Seguinte discurso.) Sr. Presidente,
.
SrS:::S"enª-doses:
Qe_v~ria ter feito este pronunciamento na semaw
né} passada._ Eu_ tinl;la três assuntos _exatamente
do momento! exatamente momentosos para usar
um- adjetivÔ qUe nãO gOsto,. aliás, de empregar
- rrias qUe, 1il:felíimente, não nos foi possível
reunir na-semana passada. No único dia em que
isto seriJl possível_. muito desgraçadamente tivemos que lamentar, e lamentélr profüni:lãment.e,
a morte do Ministro Marcos Freire.
Um dos assuntos que eu qUeria mencionar-é
sobfe O~Dli-cfa Irii.prensa, e deveria acentuar a
su-a 1mpOrtânda- para os trabalhos desta Casa,
para_- os triibalhos do Congr~o Nacional, para
os..trãbâ.lhos da Assembléia Nacional Constituinte.
Mas. foi na semana passada.'
··
Outró 2iSSüiito, Sr. Presidente: uma comunicação de interesse cultural do que ocorreu_ dia 3
deste ril.êS, -ã QUal me foi comunicada at,ravés de
um teleQ-iã.ffia do Presidente e do Vice-Presidente
do Coó_selho de Administração da editora Companhía Melhoramentos de São Paulo, que passo ã
ler em linhas gerais:
Excelentíssimo Senhor
Senador Pompeu de Sousa
Companhia melhoramentos de São Paulo,
ao completar 97 anos d.e existência, às vésperas de seu_ centenário de ati_vidades, homenageando __o alto espírito público e dedicação
às ati..:ídãdEiS da cultura e educa.ção, que Vossa Excelência sempre demonstrou, permi·
te-se comunicar, prazerosafnente, instituição
do prêmio Lourenço E'ilho; que d_estacara os
autores da casa c4J·a obra tenha mereddo
especial apreço de leitores nacionais e estrangeiros. O patrono da ]áurea traduz o no_sso reconhecimento por quem foí um dos
mais dedicados educadores brasileiros e por
mais de quarenta anos mentor dáS nossas
edLçõ_es. Confiamos, ainda; que o notório espirita de patriotismo tantas vezes demonstrado por Vossa Excelência também, encontre satisfação, como na informação de que
-a pauta nacional de exportação cultural está
sendo robustecida pela remessa ao exterior
de edições nossas escritas e ilustradas por
autores brasileiros, somando já mais de
:2.ooo.ooo-exe---:-m-plares de livros, somente em
1987, de literatura infimto-juvenil impressos
- ~e-m ma1s de dez idiomas, cobrindo mercados
ingleses, americanos, portugueses, argentinos, etc.
A Primeira entrega do prêmio Lourenço
· Filho terá lugar no dia três de setembro, em
São Paulo. Entre os premiados estão os autores Edy Lima, Ziraldo Alves Pinto, Francisco
Martins, Herberto Sa1es, Maria Th_ereza Cunha
de Qiacomo, a1ém da~ homenagens póstum.;ts aOs autores que fiZeram a glória da casa:
Renato Seneca fJeury, Thales de Andrade
e José Mauro de Vasconcelos. ·
Mujto nos. honraria que Vossa Excefência,
que semPre foi legítimo defensor das empresas cem por cento nacionais, fizesse citação
no Senado deste importante evento. Digne-
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___ se. Yoss_a_ Excelênda recebendo nossas melhores homenagens.
Companhia Melhoramento de São Paulo.
Alfried M. Ploeger
Presfdente do Conselho de Administração
Alfredo Meiszflog
· Vice-Presidente do Conselho de Administração.
Quero assinalar, realmente, o que há de importante para a cultura brasileira no fatO de urna
única editora, só neste ano de 1987, a esta altu~a.
em meado_s do ano, já ter produzido, em várias
línguas, e editado literatura infanta-juvenil brasileira, escrita e ilustrada por escritores e artistas
brasileiros, para vários- países do mundo, E tam~
bém por essa editora estar comemorançl.o o. acontecimento com a criação de um prêmio que leva
o nome de Lourenço f~lho, ess_e pa!fi~i'çª _c!_B; educação que todos nós, 'deste País, cultuamos pelo
merecimento altíssimo com que, no princípio do
século, ao lado de Fernando Azevedo e de Anísio
Teixeirã, lançOu as bases da_escolã nqya,_ da_escola ativa, da revol~ção educaciQnal neste País; a
qual atê_ hoje lutamos por ela e não conseguimos
implementá-la, sequer implantá-la. Isto, Sr. Presidente, tem um particular efeito sobre este senador
que, aos 18 anos, já começava sua vida comoeducador e que participou da Associação- Brasileira de Educação, ao lado desses vultos históricos_
da educação _nacional.
__ .
Mas, sobre o que queria, sobretudo falar na
semana passada, e deveria ter falado no primeiro
dia útil da semana, é um· acontedm~nto .que se
realizou no dia 4, portanto, na_sexta-feira da semana anterior, quando S. Ex" o Senhor Presidente
da República realizou uma reunião hi~ódca no
Palácio do Planalto, proferindo um discurso que
comeÇOU com as seguinte~ palavras:
"Falo -à Nação para fazer um comunicado
de grande relevância. Cientistas brasileiros
da Comissão Na.c_ion~ de Energia Nuclear
consegUiram dominar a tecnologia de enriquecimento de urânio pelo processo de ultracentrifugação. Este é um fato da maior transcendên_cia na história cientific~ do Brasil.'"
E rr1ais a"diante S._ Ex! acre_scentou:

"É justo que se dtQa que o Brasil c:ontou_
neste setor unicamente com _seus_ próprios
recursos materiais e hum~os, sem qualquer
aUXílio externo. Ao contrário, chegamos a en~
frentar restrições e dificuldades. E, poiS, m.Úito grande a _satisfação que todos experimentamos hoje."

s. ~ a ~egtiir disse:
"Neste momento, em que nos reunimos
para anunciar soleriemente este fato. histéJrico, desejO- ressaltar o reconhedrri~nto.,-fla
Na_ção aos homens e às institu_ições que o
tomaram possível.
_ .
Assinalo, em particular, o trabalho da Comissão Nacional de Energia Nuclear - a
CNEN, órgão de coord_enação das ativi_fl_a_Q~~
nuCleares" o o Brasil, vinculada à Presidêi'lciÇI
da República, submetida ao poder político,
síntese de todos os poderes e da vontade
da Nação."
E, ainda, um pouco adiante, S. ÕC" - depois
de fazer um elogio ao homem que foi o ponto
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de partida, o prec1..1rsor desses estudos, que foi
o Almirante Álvaro Alberto, rendendo uma home-

nagem justíssima a essa figura de ptóneiro disse:

"'Interpretando juStani.ente __os_ mais_ legítimos anseios da sociedade, o meu Governo
estã comprometido com o desenvolvimento
denb1lc_o _e _tecnológico do Brasil.
Hoje, a ciência e a tecnol9gi§:! são el_em~n

tos _essenciais a qualquer proposta de desenvolvimento. A aceleração do ritmo de crescimento, a garantia da competitividade interna-

cional de nossos produtos, a definição de.
soluções próprias para o progresso, a ~:;apaci
dade_ de ab_sorç~o .4~- ç;Qnquistas mais mp~_

demas da humanidade,_ a 13,mpliação das formas de intercâmbfo do Brasil com o mundo,
são faces da modernização d9 PaíS que se

sustentarão em p~ares sólidos se ti~ermos
condições bem estabelecfda~ para crescer
em ciência e tecnologia. E um país moderno,
como eu vejo, é um país sem desigualdades
profundas, sem pobreza, sem miséria, demarcado pelo verdadeiro sentido_ de comunidade."

IV::J lado do discurso de Sua Excelência. o Se·
nhor Presidente_da República, é de particular importãncia o discurso do Pres_idente da .Comissão
Nacional de Energia Nuclear, Dr. Rex Nazareth
Alves, que começa por dizer:
"VIVemos a era das tecnologias de p-onta.
Os países mais desenvolvidos Uti!izahi-nas
gerando crescentes b!Wefíclos in_temos. Ao
mesmo tempo, dificultam o acessO de novOs
países a essas tecnologias, pela criação de
obstáculc•s para aquisição das informações,
dos materiats e dos equipamentos a elas inerentes.

O comprovado conhecimento" da necessidade cotidiana dQS__1.1_Sos_Qª_gnergia nuclear,
por milhões de brasileiros:, em beneficio da
saúde, na melhoria da agricultura e no desen·
volvimento- da indústria, não ·pode admitir
uma continua dependência externa ou qual~
quer incerteza quanto à plena satisfação das
necessidades da l'jaç:ão."
·
Em outro trecho, o Presidente da CNEN disse
uma frase da maior ímportânCía·, que é realmente
o símbolo e a síntese de_todo esse ~conte<:imento;
símbolo e síntese do que aqui pretendo transmitir
a este plenário da Federação brasileira:
"Ser um· rebelde intrans_igehte contra imposições que limitem oosso progresso tecnológico, impossibilitando a satisfação dessas necessidades básicas.é, no mínimo, patriótico.'_'
Sr. Presidente, tudo isto vem a propósito de
assinalar que este país, depois de tantos tropeços,
de tantas vicissitudes. de tantos descaminhos e
de tantas traições, retoma o caminho de encontrar-se a si mesmo no campo da pesquisa científica e tecnológica. Na verdade sabemos que, desde Álvaro Alberto, essas pesquisas-Yínharn sendo
conduzid<\5 pelos mais eminentes físicos brasileiros, que vinham pesquisando através, sobretudo, da CJniversid.ãde de São Paulo, trazendo ao
conhecimento da comJ.lniõa4e _cient.í'fica o traba-
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crescentes benefícios internos. Ao mesmo_t~mpo,
difi_c_l.,!l_l;êm}_ o açess:o de novos países a essas tecnologias, Pela criãçãó de obstáculos para aquisição
Q~s i~~.fOrm.ações, dos ffiateriai~ e d.ós equipamentos_ a_elas inerentes."
"
O comprovado conhecimento da neCessidadecotidiana dos _ysos da ~ergia nuclear, pOr mi-_
lhões de brasileiros, em beneficio da saúde, na
melhoria da agric_ultura e no desenvolvimento da
inc:hlstriã, riao pode admitir uma Continua depen·
d~nciã e~rna ou qualquer incerteza quanto à
p!ena _satisf~ç_ão c!as necessidades __da.N.ação. _ ...
_por isso, Senhor Presidente, decidiu Vossa EXecelência assegurar a continuidade do esforço para
garantir a utilização pacifica, com ?tu_tóhotnia, da
energia nuclear, através do do_mínio da tecnol_ogia
própria e da criação de condições para seu emprego, em proveito do desenvolvimento_ na~ional.
.• A CNEN, çuja o~gem rex:nc:mta.à necessi,Çlade
nacional de se_ estabelecer uma política nuclear
que permitisse resguard~r e aproveitar os recursos minerais de urânio e tório existenteS no País,
tr~nsformou-se no centio desSe deSerlVOivimento.
importante re_ss~tar que a CNEN~ ao long~
de se_us 3_0_anos de existência e de cumprimento
de suas atribuições relativas à promoção, ao licenciamento ,e_ à.fiscalização do emprego pacífico
da energia nuclear, não se concentrou, tão-soEnquanto isto, Sr. Presidente, na modéstia do
mente, no programa brasileiro de construção de
seu trabalho, com ínfimos recursos materiais, os
centrais nucleoelétricas. _
dentiStas _brasileiros acabaram por chegar à solu- Muito mais do que isso, serviu como catalisador
ção. uma solução mais adiantada, uma solução
das aplicações pacíficas da energia nuclear, em
multo -mãis prática, com um processo mais depratiCamente todo_s os EstadQs da Fede~aç:ão.
senvolvido do que aquele que talvez iriamos receMuito nos valemos da cooperação bilateral com
ber. Esses dentistas realmente deram a este País
países industrializados. Entretanto, o Brasil sem__a soly_ção para os problemas da energia nuclear.
pre teve clificuldades em obter o acesso_ a tecnoloSr. Presidente, Srs. Senadores, é por isto que
gias industrialmente comprovadas nas áreas conrealmente tem razão o Dr. Rex Nazareth Alves,
sídeàtdãs Sênsíveis.
quando disse: "Ser um rebelde intransigentE! con-- a·-arasil segue uma posiçãO clara, coerente
tra imposições que liffiitem nosso_ processo tece cOnSt:C:mte em favor do desarmamento e da nãoJiológico, impossibilitando a satisfação dessas neprqliferação. Acata a adoção de medidas de salvaçe§.Sidades básicas é, no mínimo; patriótico". É,
guarda uniVersalmente aceitas, mas repudia fir~
no--mínimo, patriótico, Sr. Presidente, porque é
memente a imposição de_ mecanismos discrimipr_eclso; impediu-se que este País conquistasse
natórios e inibidores d_o seu desenvolvimento te_ç:a_sua autonomia científica, a sua soberania tecnonológico.
lógica. E n~() _há país ve-rdadeiramente soberano
Os anoS 70 nos ensinaram que a geração de
__ quando não tenha uma ciência e uma tecnologia
en_ergia deve apoiar-se em tecnologias e materiais
autóctones e autónoma, quando depende de caidisponíveis no País. AsSim, a enei'gia elétrica deve
xas pretas, quando depende permanentemente
ser atendida, prioritariamente, por nossos recur·do beneficiO, ou melhor, do malefício e exploração
sos hídricos, sem que abandonemos a busca tec--que, através dos royaltles, fazem deste País um
nológica para o uso do gás, do carvão e do urânio,
permanente escraVo da ciência e da tecnologia
fartamente encontrados no Brasil.
alienígenas.
No que se refere ..especificamente ao urânio,
Sr. PreSidente, congratulo-me com a Comissão
o desenvolvimento dos seus múltiplos usos, atraNacional de Energia Nuclear e congratulo-me
vés da,energia nuclear, tran~cende _ao campo
neste momento com o Senhor Presidente da Re-energético.
pública, que fez a exaltação desse feito histórico
Estende-se à medicina. como ferramenta indisdos nossos cientistas e quando disse, sabiamente,
pensável no diagnóstico e terapia do câncer, em
qüe-, daqui' por diante, o Brasil lutará pela autonoaproximadamente 2.000 labo_i'atórios e hospitais-,
mia científica e tecnológica para os brasileiros.
em todas as Unidades da Federação.
-- Por fim; Sr. Presidente, pela alta significação
Faz-se presente, a energia nuclear, no funcionade que se reveste, requeiro a V. Ex' que incorpore
mento das indústrias nacionais, desde a identifiaos Anais dessa Casa da Federação_ os discuros
éaÇão da matéria-priina inicial até a melhoria da
.çl.Q Presidente José Sarney e do Dr. Rex Nazareth
Alves. (Muito bem! Palmas.)
· quafidade de seu produto final.
___ fvidenciart)-se, também, os benefícios da enerDO.Cat'IENTOS A QUE SE REFERE O
Qia iluclear, na- melhoria da cultura agrícola e na
SR. POMPE(J DE SOOSA EM SE(J DISCURp_reservação dos seus produtos, objetivando a
SO:
prosperidade necess_âria e supridora das necessiDiscurso do Dr. Rex Nazareth Alves
dades alimentícias do povo brasileiro.
VIVemos a era das tecnologias de ponta. Os
Ser: um J~elde. intransigente contra imposipaí~ mãis desenvol~dos utilizam-nas gerando
ções que limitem nosso_ progresso tecnológico,
lho de penetrar na intimidade çlo_.cçmhecimento
do átomo e de to_da,s _a_s SU(!.~ conseqüência§,_
___ Pois bem, Sr. Piesiderite, quando esseq_est.udos_
atiilgiam quase at_J ponto de encontrar a sua sol!-1ção, um caminho em que a descoberta ~ a pes·
q_ui_sa cientifica pudeg.sem chegar à sua utiliz.ação
- tecnológica, a ditadura que 'Infelicitou~ e que envergonhou este País por 20 anos e 11 meSii$. atrope·
lou a Comissão Nacional de Energia Nuclear, atrª:
vés da Nu.debrás, que pretendeu nos impor solu·
çõeS alienígenas, falsas _so_ilJÇO~&_<iue t:~ão t~aziarõ
tm"LS.i a transferênica do co_nhecimento científico,
nem a-tranSferência tecnológica .Pãr~- esSe Conhê.ctmento. Eram caixas pretas, usinas como aquele
vaga-lume que está lá em Angra dos Reis, que
vive mais apagada do que acesa. E depois foram
as._oito usinas nucleares alemãesJ no decurso de
cuja instalação se propunham a transferir, Iànga
~-custosamente, o _çpnhecimentQ científico e tec_flológico que elas apresentavam. infelizmentê,
c;om isso, atropelou-se a ComiSs_&o de ,Energia
Nudear, atropelou-se a comunidade científica
brasileira, insultou~_se a ciênica brasileira, que na·
-da obteve_ a nãQ_s_e_r o rombo gigantesco na nossa
.eCQnomia, o rornbQ que até hoje no_s infelicita
e. que constitui um dos motivos de noss~ gigantesca dívida externa.
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impossibilitando a satisfação dessas necessida-

des básicas é, no míniffio, pãtfiÓtTCÔ.

-· ··'

Jamais escapou-nos a crença na competência
e no entusiasmo dos cientistas brasileiros da
CNEN, das instituições de pesquisa civis e militares e da indústria privada nacional.

Assim, coerentemente com os anseios da Nação, Visahdo a redução de '{UinwJ:>llidª};le~, parti-_

culannente nas áreas de te_cnologias _sensíveis_ e
de materiais, bustou-se desenvolVer fecrlologia
própria, através da otir'nizaçãO dos recurso_s hu-

manos e materiais disponíveis no Pais.
·
O esforço na "bUsCa- dessa tecnologia própria
propiciou a nacionalizªção de ,70% dos radioisó-

topos e substâncias

marcaQq_~

_empregadas na

medicina. Destaca-se o inídQ dª produção de iodo-123 e gálio-67 nos cíclotrons instalados no

laboratórios e na retaguarda com os trabalhadores, -Côn"sti-Uíi~rn o que agora Vossà EXcClên'cia·
ji'á a todOs apresentar.
O Bfasil _possui uma das maiores·reservas conhéàéfa:S--d!i~urânio.
- - "·m-- O Programa Autônomo hã tempos dominou
tçx:!a~_ !':~ fases da purificação do urânio, e há pouc-O •~Prendeu a produzir o hexafluoreto de urânio,
gáS íridispensável ao seu enriquecimento.
Senhor Presidente, Vossa Excelência tem
.~CcirriPáriflãdO" coin grande intereSse os trabalhoS
da CNEN, Cientificado . do seu andamento, das
suas conquistas e dos seus eSforços.
.Fof pOis, com imensa satisfação, que recentemente cári-IU.nlqú.ei à Vossa Excelência os êxitos
dos -cientistas brasileiros ao dominar a tecnologia
Cfo enriquecimento do urânio pelo prOcesso da
ultracentrifugaçãó.
- Pr_onUnCfament;J do Presidente José Samey na
ctirlinôni"ii de àpreSenfaçtlo das realizações do
Pi-Oiframa Autónomo de_ Tecnologia Nuclear e

Instituto de .Eqge_nh~ria Nuclear - !EN, no Rio
de Janeiro, e no Instituto de P~uisas Energéticas
e Nucleares - .IPJ;N, em São Paulo. A dependência da importação desses produtos tende a
desaparecer, com o aumento da potên<::ia do rease1.1.s ReflexoS. Palácio do Planalio, 4-9-BZ
tar instalado _no IPEN para 5 MW e s~a operação
Falo à Nação para fazer um comunicado de
contínua, no próximo ano. A c::onstruç~o do prigrande relevância. Cientistas brasileiros da C:omismeiro reatar de pesquisa para produção desses
sãq -_ J:'{adonal _de Energia Nuclear conseguiram
radioisótopos eliminará definitivamente nossas
dominar a tecnologia de enriquecimento de ~,~rã
vulnerabüidades. Os materiais, componentes e
uio pelo processo de ultraéentrifugação. Este é
engenharia serão integralmente nacionais.
Uin fatO "da maior transcendência na história científica do Brasil.
Também os detentores de radiaçãO nuclear e
~-Vence o País, assim, etapa decisiva no caminho
sua eletrônica associada vêm sendo nacionalizados, com a colaboração das universidade~ brada aUtoi1oiTííii'"ií.o cãrripO da ciência e da tecnosileiras no esforço dos institutos .da qiEN. Mais
logia. O enriquecinlento çki urcânio constitui técnide uma centena desses eqqipamentos já foi nadas mais avançadas ao alcance do conhecicionalizada, estando sua fabricação seriada a carmento hUmano. Seu domínio é essendal para
go da iniciativa privada nacional.
o aproveitamento da energia em beneficto do homem, mediante incontáveis aplicações na mediCom a partiCipação da Fundação P~rcival Farguhar, nas Minas G.e..rais, agregou-se tecnologia ---dila, na agricultura, ria indústria.
Os reSUUad_os_ora colhidos são fruto da dedicaao minério__de berílio, pennitindo a produç-ão de
ção e da altíssima- capacitação profissional dos
óxidos, carbonatos, ligas e berílio metálico. TamcierifiStãS-biãsileiros, reunidos em torno do Instibém no Estado_ das Minas. ~ªis_.__a Fundação
tuto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da UniCentro Tecnológico viabilizou a produção de fósforo elementar, indispensável à obtenção de sol- -versidade de Sãci pauto, com o apoio direto e
ventes especiais, dominados tecnologiç?Jmente 1rld1I-etO de diVeTsos··segrrlentos té<::nicos e científicos do_ Brasil. Esta conquista tomou-se possível
em escala-piloto, com o apoio da UniVersidade
pelo trah:ilho "cônjuilto' de cientistas, de peritos
de São Paulo- USP, e da Universidade Federal
em diversos ramos do Conhecimento.
do Rio de Janeiro - UFRJ. Somente _a substi·_ É JUsto que se diga- que o Brasil contou neste
tuição futura da importação dos compostos do
setor unicamente coni. seus próprios recursos
fósforo elementar representará uma economia de
materiais e hUmanOs, sem Qualquer aUXI1io exterdivisas da ordem de 1O milhões de c:t6lares por
- nO. Ao cOntráfio, diegainos a enfrentar restrições
ano.
pois, muito grande a satisfação
Nossos resultados na ob.le~Q _de l_igas espe- ~f difiCu1dãâes.
que todos experimentamos hoje.
ciais de monel e ins::onel, çie compostos -~ ligas
Dominamos a tecnologia de ultracentrífugas e
de zircónio, de compostos de fósforo e berüio,
nossos resultados nª separação de terras raras, -a~ "tOdOSOS equiparriento.s_ periféricos de uma
casCãtãexpenmental de enriquecimento de urâna preservação de produtos alimentícios para
nio. A operação contínua, por milhares de horas.
consumo interno e qualificação para exportação,
A_ posse do processo de industrialização garante
já premiam o esfor_ço nacional na busca de sua
--aô B~:aStl O coinpleto domínio da tecnologia de
independência tecnológica.
·
enriqueCimento de urânio pelo método de ultraSenhor Pre_sidente,
cenfi-1fugáçao. Essa, vitória tecnológica será conO Programa Aut6norrl0 de-Te_cnolog!a Nucl~ar
soltdada -Coin a conclusão, e)n breve, de uma
estende seus benefícios a todo o território naciona1. Suas técnicas estendem-se inclusive à explo- --uSiíla-piloto-no centro experimental de Araniar.
no Município de lperó, no Estado de São Paulo,
ração da riquezas da Amazônia, coro observância
e com início da operação do 19 módulo da usina
das suas_características ecolQgicas.
- ,
~~-âemotlstraç~ indUstrial no próximo ano.
Persistindõ n~ metas para o domínio tecnOlógico, o Brasil exerci~. com soberania,_ sua voca~eaflrmam_os ã expreSsãO do decidido propóção para o aproveitamento de todas a·s suas posito_ do Brasil de dispor de acesso amPlo e desimtencialidades.
pedido a tOda a extensão do cO-nhecimento cientí~co e de suªS ciplicações práticas.
·
Exalto o caráter, a coragem e a audácia do
brasileiro, para suplantar suas deficiênciaS. })ar- -.- É_-tambêfn esti Q ·momento" de reiterar, com
que os brasileiros juntos, na-linha de frente dos
ênfasê e·-SÓlenidade, às finaliaades exclusivamen-

·ea

t.
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te pacíficas do programa nuclear. brasileiro .. Ag.
promover -o emJ::ire·go do átomo, em todas as_suas
formas ae utilização pacífica, em proveito do desenvolvimento econômico, Científico e tecnológico nacionais, o programa nuclear do Br~;iil es_tá
a seiviçO 'dó bem::es_tª~r da $ociedade brasileira.
O compromisso do Brasil de utilizar a enei-gia
nuclear com flfls exclusivamente pacíficoS de
resto, inquestionável. Membro fundaaor da Agência Internacional de Energia Atômlca, o Brasil particip<! ativamente de seus trabalhçs. Assinamos
e ratific-amos o Tratado de TICJtelolco, _qUe proscreve· as arma::: nucleares da América Latina, e
de cuja letra e espírito a política nUclear do -Brasil
jamais se afastou. Por inid3tiva ho$.?á.~ aedd.idamente _apoiada pelos ·países da região, a Ass.eml;:.léia-Geral da ONU aprovou em 1986 res;ol_yç~p
que declara o Atlântico Sul zona de paz e cooperação livre de armas nuclear_es. Nas Nações Unidas__ e eri-1 outros foros o _Brasil te_m persistentemente defendido medidas em favor do desãrmamento nuclear geral e completo.
Pa:is que faz da boa convivência e da cooperação internac::_ional princípios basilares de sua
postura exterrm; o Brasil Pratic:a uma política de
paz. Nao-tértl.o~q:>retensões de hegemonia, e os
instrumentos privilegiados de nosso cotwívfó -com
~ na~ões estrangeiras são os da dij)lorriad_a e
da cooperação,
- - Assim, a política de paz incorpora tradiçã..o diplomáticã secular e está sustentada ~in compromissos jurídicos internacionais que temos seguido eXemplarmente. E. mais do que_ tudo, é 11oje
um reflexo profundo do que a nação quer. Nos
debate.s da Constituinte, aliás, desenha-se, com
clareza_ e sentido unânirrié, a võCãÇão-dõo povo
brasileir.o_ para- a paz. E alf renova-se a vontade
de dar sentido c:laramente ético à política externa
do Brasil democrático.
-

e.

Nossos propósitos, do governo e da sociedade,
sâo e serão padficos.
Neste momento, em clue nos rewlimos para
anunc:iar -solenemente este "fato histórit_o, desejo
ressaltar o reconhec~eOt.O da-NaÇãO aCis homens
e às instituições que o tcirilaram pósSíVei. · Assinalo, ein particular, o· trabalho da Comissão
Nadonal de Energia Nuclear- a CNEN,__ órgâo
de coprdenação das atividades nucleares no ª-fasiJ~ vinculada à Presidência da Repúb1[ca, subnletida ao poder político, síniese de todos os poderes
-e da vontadé da "naçãO._ . ·
Criada em 1956, no Governo do PresiderltejUsCelinó- Kubiischek. CNEff-áesenvolve Seus- trabalhos através do Instituto de Pesquis~s. Energéticas e Nucleares, em São Paulo, e dos ln~titl!fos
de Engenharia Nuclear e de RadioprOt~ção· e Dosimetria, i-lo Rio de Jarieiro.
.
SâO Os abnegados administradores, cierltistas
e pesquiSadOres dã_ <:NEN os· principais responsáveiS peJOs progi-E!ssos alcan'çados- no desen'.'ol-viinento de mãteriaiS ilU.deates, na peSquisa de
reatares, nas_ aplicaçõ_es ·de- téCnicas nucléãrés e
na formação de reCursos hUmar~os. Nestes mais
de 30 ·anOs de -exiStência, a C:NEN vem obti!lldo
resultados, tais como a produção de radiolsótopos para uso na medicina, o domínio das tecnologias de produção do flúor, do teflbn, do beiilio,
e o benefído ao comérdó ·de produtos perecíveis,
com o início de exportação de alimentos irradiados. Desenvolveram-se também li_g~s esp~c:iais

a
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de monel, inconel, compostos- e zlrcônío; a1ém
de detetores de radia_ção e eletrônica associada.
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vez.mais denso e mais abrangente com os centros
avançados da produção c_ientífica. Deve conduzir
a cooperação criativa com os -países que, Como
Os -resUltados até hOje alcançados não teriam
sido poss(veis, por outra parte, sem a participação
nós, no mundo em desenvolvimento, sabem também que o progresso e Õ des_envolyime_nto não
ativa da comunidade acadêmica brasileira e da
se alcançam sem o apoio da ciência e da tecnoindústria privada nacional. De nossas universidades e centros de capadtação saíram os homens,
logia.
cujo talento e determinação viabilizaram o prograO anúncío que faço hoje, além do seu signifima nuclear brasil~iro. A indústria nacional, por
cado específico da conquista _na ~rea nuc.\ear, é,
sua vez, desempenhou papel criativo e insubsassim, um símbolo da capacidade_do cientista
brasileiro, de sua determinação, de sua compe·
tituível no desenvolvimento de materiais e equipamentos indispensáveis ao programa
tência, símbolo da inabalável vocação do Brasil
.
.t: oportuno igualmente que reverenciemos nes- para a modernidade. . .
A energia nuclear haverá também de produzir
te momento os homens çujo descprtlno _e _pioneirismo impulsionaram no passado o_ programa nu- - - reflexos positivos para a política externa brasileira.
dear brasileirõ. Entre estes, avulta a figura do AI~
Haverá de ser uma porta para a cooperação internacional, como, aliás, já vem sendo, em_relaçãp
mlrante Álvaro Alberto, responsável, na década
de 50, pela compra das primeiras· máquinas ultraa alguns países amigos. M novas conquistas decentrifugadoras para enriquecimento de ür'ânio.
vemjustamente reforçar o sentido dei coOperação.
E aqui assinalo_ muito esPecialmente as férteis
A iniciativa do Almirante_ Álvaro Alberto não progrediu, por uma série de razões ligadas ao clima
avenidas de cooperação abertas entre o Brasil
em que o_ debate sobre a utilização da energia
e a Argentina, pais que, desde 1983, domina tamnuclear era empreendido internacionalmente e no
bém o enriquecimento de urânio. Os avanços tecpróprio Brasil. Suas_máquinas foram desativadas,
nológicos_do BraSil e da Argentina e o excelente
nível das relações entre os dois países deram enmas suas idéias periminecerãm vivas. Realizamos
hoje o que a visão pioneira de Álvaro Alberto ante_sejo ao estabelecimento de rrieCanismos de coovia há 30 anos. Ele e todos os que o acompaperação no campO da energia nuclear, cujo alcance e profundidade são talvez inéditos inten)ac_ionharam em seu esforço merecem o reconhecimento da sociedade brasi1eira.
nalmente. Tenho a certeza ·de que -esta cooperação renderá frutos reais, em benefício de nossos
Interpretando justamente os mais legítimos andois pafses e da integração latino-americana coseios da sociedade , o roeu Governo ~;;tá compromo um todo.
metido com o desenvolvimento científico e tecno-·-o Brasil aceitou o desafio de dominar tecnolológico do Bras~. Temos apoiado a pesquisa, atrãgias. Este an.o _tivemos oportunidade de am.J,nciar
vés do aumento dos recursos deStinados aos instios progressos nacionais no campo de supercon·
tutos científicos e ao aperfeiçÕãrrlento profissional
dutores. Na área da informática, da biotecnologia,
dos pesquisadores, assim como através__ Qq acrés·aa ciência espacial e outros setores sensíveis, escimo ao programa de bolsas de estudo. Não co·
tam-os empenhados-com os nossos. cientistas em
mo uma busca que se baste em si mesma, mas
abrir as portas do futuro.
como parte essencial de um projeto que tem com
O Brasil não pode renunciar ao seu grande
objetivo a criação de um país moderno, definido
deStino.
pelos melhores padrões de justiça social.
n:ve oportunidade de afirmar- e hoje reafirmo
Hoje, a ciência e a tecnologia são elementos
-_que as nações do futuro serão separadas por
essenciais a qu-alquer proposta de desenvolvicampos absolutamente definidos: de países que
mento. A aceleração do ritmo de crescimento,
dominam tecnologias e de países condenados
a garantia da competitividade internacional de
à escravização tecnológica.
nossos produtos, a definição de soluções próprias
O Brasil possui grandes reservaS de urânio e
para o progresso, a capacidade de absorção das
de__outros minerais radioativos. A energi<!- ·nuclear
conquistas mais modemas da: humanidade, a amserá, no futuro, como já é no presente, urrl dos
pliação das formas de intercâmbio do Brasil com
mercados mais importantes no munclo industrial.
o mundo, são faces da modernização do País
DeY~mos nos preparar para dele participar, crianque se sustentarão em pilares sóJídos se tivermos
do tecnologias, produzindo reatares, vendendo
condições bem-estabelec:idas para crescer em
combu~tível, enfim, em pé de igualdade, buscandência e tecnologia. E um país moderno, tomo
do espaços e criando riqueza int.emamente para
eu vejo, é um país sem desigualdades profundas,
melhoria do padrão de vida do no~o povo.
sem pobreza, sem miséria. demarcado pelo verEsta solenidade mostra a transparêm::ia_do Ciodadeiro sentido de comunidade.
seu desejo de informar a nCJção, como um
t por isto, que tenho procurado dar, de forma vemo,
dos ângulos da reafirmação dos nossos propóprática, todo o apoio govemamenta1 dos trabalhos
-silos, sem reservas nem segredos.
brasileiros na área da criação científica e tec:nofó-Para mostrar a capacidade, abnegação e comgica. Alguns resultados expressivos têm sido obtipetência dos homens que trabalharam neste prodos, mas o caminho a percorrer ê muito longo.
jeto, basta dizer o custo baixíssimo do programa,
Se comparannos _a situação brasiteíra com a de
mostrando eficiênci<!. i!_ produtividad~ das pesquinações desenvolvidas, teremos a consciência_ cla- ·-sas.
ra de que o caminho é árduo e terá que ser aberto
Em oito anos, foi despendido, em cruzado, o
com esforço próprio nacional. J\'tas com tenaciequivalente, em dólares, a 37 milhões 392 mil
dade entramos, a partir de agora, no rol bastante
dólares,_
_
.. "
..
..
. _ _
limitado dos países que dominam tecnologias de
Nestes dias em que comemoramos a Semana
ponta.
da Pátria, o progresso que fomos c:_apazes de realiEsse esforço deve servír para estimular a comuzar; ao conquistar autônoma e soberanamente
nidade científica brasileira a _um intercâmbio cada
o processo de enriqu_ecimento de urânio, reasse-

gura a todos nós a convicção c_ a certeza no pro-·
gresso do nosso Paí,s, que tem um grande destino,
desti~o _de pâz, de CooPeração, de convivêli.da
fraterna, de participação no mundo do futuro,
Reverendemos portanto, com a nossa gratidão,
õs nossos. dentistas e renovemos_a fé no nosso
Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENlE (DirCeu Carneiro)...:.:... Srs.
Senadores a Presidência tem a satisfação de registrar a presença de uma missão da Câmara: dos
Deputados do Uruguai, composta pelos seguintes
Deputados:
_
Missão Uruguaia da Câm-ara dos Deputados
para intercâmbio técnico.
Deputado Ope Pasquet lribame - Deputado
Rector Sturl<i - Deputado Daniel lamas - Deputado Carlos Garar- Deputado Leon Morelli
-Deputado Hectar Lescano. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- DesignO- o iluStre S~~do~ f'!elson Carneiro para uma
breve saudação a9s _representantes do país vizillho e amigo.

o sR. r!El.SON CARNEIRO (PMDB - R..J.
Pronuncia o seguinte discurso, sem revisão cto
orador.) - Sr. PreSidente, SiS. Senadores:
_ nustres Deputados da República Oriental do
Uruguai, a~ Palmas que acolheram a declaração
do Sr. Presidente já são_ o melhor testemunho
do apr~ço ~orp. que todos os Senadores do Brasil
ac-orriPãriham o- desény:o!V:im_ento da nação vizinha e confiam que as esperanças de hoje se concretize-!:Jl, muito breve, e.m realidade. Numa _hora
~m qUe o Brasil yota a sua_ !}OVa Constituição
_há que se levar ein _conta que os nossos deveres
não· se resumem aOs limites ·da Pátria, mas se
confundem com a integraçãq 1?3tJrto-arp.ericana,
indispensável para que as nações deste Continen~e p<?ssam, juntas, traçãr os mE;!smos destínos
e ViVer aS mesmas aspirações.
ConheçO e acompanho com entusiasmo o
quant9 se re~li@ na ~epúbllca vizinha. Nela tenho
estado várias vezes, algumaS comO antigo Presi-, cjente do Parlamento Lati!lo-Americano, e há pouco tivemos o prazer de receber, nesta Cãsa, para
riêiSSo aplauso e adniiração, o Vice-Presidente da
República do Uruguai que é, ao mesmo tempo,
o Presidente do seu Congresso.
Minhas palavras são as de O todos. As breves
palavras que queremos deixar aqui, de saudação
a· esses colegas que vivem um alto momento da
sua vida_democ~t!_ça, quando, depois de horas
arnarga:s, r~_c<?nquistaram, com o seu sacrifício,
--com_ o seu -deri6do, o direito de caminhar as alamedas claras da democrada,-neste momento, em
nome do Senado Federal, de~o aq~i. não _só o
nosso aplauso mas,_ também, a nossa prece, para
-que todos eles e nós, possamos camiri.har juntos
pelo futuro adiante. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A
Presidênda se.assocta às palavras do ilustre Senador e cumprimenta a Delegação do Pi!~ Vizinho
que vi~iita nossoJ~artamento.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -_Sobre a mesa,_ expediente que será. lido pelo Sr.
P.rimeiro-SecretáriO.
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J:: lido o seguinte
AVISO DO MINISTRO-CHEFE. DO GABINETE
OVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICÀ

OSit. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~.Es

tá e_sgotado ·o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEMJ:>O DIA

NQ 453/87, de 8 de setembro-do corrente ano,

em::aminhando esclarecimentOs pfestrados pelo
Ministério da Reforma e cfODesenVblvimento

Agrário sobre os quesftos constantes do Re_quetimento n9 13, de 1987,_ de autoria do Senador
Saldanha Derzi, formulado- com a finalidade de
obter informações sobre notídas veki.iladª(pelo
Jornal do BrasU, edição de 16-3~87, relativas
à pretensão de ressarcimento da Construtora Andrade Gutierr~ e__~ posição do Incra. ·
-

Item 1:
-Dis.cussãO; eôi iu'mo- único. do 'Projeto de
, Lei çlª Cân:t~r_a n" 18,de 1987 (no 8.384/86,
, _--·_O~ oi-igefnJ, de iniciativa dO- Senho'r Presic.Je_'lt~ da República, que dispõe sobre a liquidação de débitOs previdencJários de institui•. ÇÕI':S. educa_cionais__ e_culturà1S. (Dependendo

=-·dep~recer.)

----=--

·

·

---

O SR. PRESIDENTE (Dirceu cameiró)- O
expediente lido vai à publicação.

NõS .fefiTIOs do art. 69 da Resolução no 1, d_e
19&7. designo o nobre Senador Gerson Çamata

O Sr. Itamar Franco- Sr. PreSidente, pe·ço
a palavra pela ordem.

para proferir parecer sobre o Projeto de Lei da
Cârtlara n" 18, de 1987.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)Concedo a palavra ao nobre Senado~ ltarnar Fran-

·O SR. GERSON CAMATA (PMDB - ES.
Par~ emitir parecer.)- Sr. Pre_?idente, Srs. Sena-

co.

dores~

O SR. ITAMAR FRANCO (PL - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador,) -Sr. Presidente,

Srs._Senadores: aproveitando o ensejO da resPOsta
dada pelo Gabinete CivH, vimos, mais uma vez,

reclamar os nosso.s pedidos de informações. Alguns deles foram formulados há rt1ais de trinta
dias. Providências já foram tomadas pela Mesa

Diretora, mas o Poder Executivo n;io respondeu
ainda a estes_ pedidos.
Solicito a V. ~. neste caso, a aplicação da

lei em relação_aos _nosso_s pedidos.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A
Presidência tem diligencia4_o ~respeito dos requerimentOs _e posteriormente daS- indagações levantadas em Plenário pelo ilustre Senador e

Ud~r,

Itamar Franco, qUe em alguns casos foram -resOlvidos, em outros ainda aguarda decursos de prazo
que ainda estão escoando. Anotamos novamente
a sua indagação e_vamos proceder juntO aos nossos órgãos administrativos com vistas às devidas
respostas que V. ~ aguarda.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro)-Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr.
Primeiro-Secretário.

Tenho em mãos, para relatar, mensagem do
Excelentíssimo_ Senhor Presidente da República,
que se constitui, ria verdade, nuffia aspiração das
entidades educ.acio__nais e Culturais deste País e
que muitas vezes foi ob{eto d'e PreoCUQa'ção e
de pleito de Deputados e SenadOres do Parla~
m~nto Na_cional.
AM.enSãgem determina que:
Art. 1o As instituições educacionais e
cuiturafS poderão Jiquidar seus débitos previdenc_iãrios vencidos, mediante a ultilização
de créditos parciais ou totats d~correntes da
prestação de serviços à Previdência Sodal
01,.i a Orgãos da Administração Pública, mediante contrato ou convênio, frrmado com
a Iriterveniência da entidade do Sistema N.a, êiónar de Previdência e Assistência Social -E?INPAS responsável por Sua promoção.
A Mensagem contém ainda um artigo que resguarda possíveis débitos que venhãrii- à ser feitos .
enquanto a legislação está tramitando no Congresso Nacional.
O parágrafo úriico do art. 19 diz:
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rosos e provocariam desempregos, falência e fechamentos, se. fosse_ tehtada a CÇlbr,a_nça pelas
vias normais. A _Mensagem, em si, já contém essa
reivindiç~ç~o ___çle Senadpres e Deputados e nós,
Sr. Presidente_e Srs. Senadores, somos favoráveiS
à aprovação do presente projeto de lei apenas
pela sua leitura, pelo que ele: contém d~ humano
e de necessário nessa atual conjuntura do País:

OSR.PRESIDENTE(DirceuCameirÓ).:_Em
discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Nã.o havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
-A-votação çla matéria far~se-á na sesSão seguinte.. nos termos do art. 7'~ da Resoluçã9 n? l; de
1987, com a redação dada pela Resolução rio

54, dei987.

·' ' · · -,

O SR. PRESIDENTE (DirCeu Camelro) Item 2:
DiscusSão, em turnO \m.ico,-oo ProjetO- de
Resolução n9 1O1, de 1987 (apres.entado pela
Comis_sã_o_.Qe Cçmstituição e_ Justiça C()moconclusão de seu Parecer no 12, de 1_9_87),
que suspende a execução d:O artigo 99 da
Lei_ n? 2.322, de 2 de agosto de 1982, do
Munidpio de Paulista, do Estado de Perrianibuco.
-

Em discussão o projeto, em turno único. _(Pau~
sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
_
A votação da matéria far-se-á né\_ próxima ·sesSão, nos t~rn:i9S r~r:nentais.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Item 3:
Discussão, em turno únic:o, do Projeto de
Resolução n" 142, de 1987, qUe aUtofua a
Prefeitura Municipal de Petrolina, Estado de
Pemámbuco, a contratar Operação de Crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
80.000~00 Obrigações do Tesouro NadOnal
-OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
extraordinãria de 2 do coltente, tendo sido a dis~
cussão adiad_ª' a requerimento :do Senaçlor ManÉ lido e aprovado o seguiilte
sueto de Lavor, para 8 presente seSsão.Passa-se à discussão do projeto, em turno úni~
REQUERIMEI'ITO
Observa-se que a cobrança, por parte da Previco. (Pausa.)
N• 143, de 1987
dênçiª__ So_tjal, çlesses créditos- tem sido difícil e
Não havendo quem ·peça a palavra, encerro
quase impossível." o.Uerrl acomp~nha O noticiáriO
,
a discussão.
da_iroprensa vern.-observando que inúmeros ~olé- .
Senhor Presidente.
__ _.
A votação da matéria far-se-á na_ sessão se:guin·
g!Os, inutneras-enndá'des'educacionais, entida9es te nos termos regimentais.
Na qualidade de Presiderlt~ da Comis.:sãO ParlaculturaiS eStãO até fech~ndo as suas portas_ diante
mentar de Inquérito, crjada atfavés da Resolução
O SR. PRanDErfrE (Dir<:eU Carneiro)'da crise ·que enrreiitaní: Vamos aqui mesmo em
n~" 59, de 1987, destinada a apurar as irregUlaBrasma, há pou<:os dias, coin- pesar, um dos pri· ltem4:
ridades e seus responsáveis pelas importaçõe-s
meiros, dos pioneiros colégios de Brasília fechande alimentos por órgãos governamentais, Venho
Mensagem n9 162, de 1987 (no 262/87,
do suas portãs__e leiloandq suas carteiras, suas
pefo presente soií<:ftar a Vossa EJççf![ência, a pror-na origem), relativa à proposta para que seja
rogação por 60 (sessenta) dias do p.['azo conce- · i:ná(Juinas, seus -labora:tórlos, fechando, enfim, as
autorizada a Prefe_itura Municipal de Araújos,
su-as- atívidãdes.
d.ido à ~ comis_sã,o, que se encerrará dia 22
Estado de Minas Gerais, a-Contratar operação
-o G"õVé.iTIO abre; diarite do damor das entidade s_etembro próximo.
de crédito _no valor correSpOndente; ém crud'eS -eduCq(;_ionais-, dessas entidades culturaiS e do
Aproveito a oportunidade para apresentar a
zados, a 13.114,66 Obrigações do Tesouro
clamor das entidades eduêã.-élõttais, dessas entiVossa Excelência, os protestos de estima e consiNacional- OTN. (Dependendo de pa~cer.)
dades culturais e do clamor representado pelos
deração. Senador J)irceu Camelr~. Presidente.
Nos termos do art. 6'~ da Resolução rt' 1 ,_ de
Deputados e Senadores brasileiros, urna possibi·
1987, designo o SenadOr ltamar FranCo para pro!idade para que, prestando seMços à comuni~
O SR. PRESIDENlE (Dirceu Carneiro') Aprovado o re~erimento, fica concedida a prorro- - daOe~ essas ~ntidades possam pagar os seus dêbi- ferir o parecer sobre a Mensagem, ofere_cendo
tos já venCídos, que ae_tQmãriam muito mais one- o respectivo proJeto de resolução.
gação solicitada.
- - -~

Parágrafo único._ Somente poderão ser
obejetO dO disposto nesta lei os débitos previdenciários vencidos até _60 (seSsenta) dias
anteriOres à públic:ação des~ l!=!i.
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O SR. ITAMAR fRANCO (PL -

MG. Para

proferir parecer.)- Sr.. Presidente, Srs. Senadores:
Corn a Mensagem no 162, de 1987, o Senhor
Presidente êla _República submete à deliberação
do Senado Federal a aYtQrizaçã_o para que aPreo

_

__

_ ___ _

feitura Murllcipal de Araújos (MG) contrate, junto
à Caixa EConômica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apeio ao Desenvolvimento S_ocial-FAS, a seguinte operação de crédito.:
1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Araújos

1.2 Localização (sede): Ave_ntd_a_ 1o de Janeiro,
525 - CEP 35603 Araújos - MG. T el_efones:

do quem queira_discutir, encerro a dis<:ussãl:). A
votação da matéiia far-se-á na ssessão seguinte,
nos termos regirilentais.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ltem5:
Mensagem n? 165, de 1987 (n~ 26.~/87,
na origem), relativa a proposta para que seja
__ autorizada de crédito no valor correspondente, em ·cruzados, a 440.996,24 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN. (Dependendo
_de parecer.)
Nos termos do art. 6 9 da Resolução n" 1, de
1~~7 desiS!!o. o nobre Senador Almir Gabriel para
proferir sObre a mensagem, o respectiVo projeto
de resolução".
·

211 e259
O SR. ALMlR GABRIEL (PMDB - PA Para
2. Financiamento
proferir parecer.)- Sr. Presi~ente, Srs. Senadores:
2.1 Valor: Equivalente, em cruzados, a até
13.114,66 OTN.
Com a Mensagem n9 165, de 1987, o senhor
22 Objetivo: Ampliação do sistema de abasPresidente da República submete à deliberação
tecimento dágua.
do Senado Federal a autorização para que a Pre2.3: Carência: até 3 (três)
feitura de Belém (PA) contrate, junto à Caixa Eccr
Amortização: 10 (dez) anos.
nômica F"ederal, esta na qualidade de gestora do
2.4: Ericai"gós: JurOS-de 3% _?IQ...i3no, cobsados
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social trimestralmente, sendo o saldo devedor reajusa seguinte operação de crédito:
tado de acordo com o índice de variação das
Caracteristlcas da Operação
OTN.
1_. Proponente
2.5 Condições de Liberação: O financiamento
1.1 Denominação: Municfpio de Belém
será liberado em parcelas, de acordo com o cro1.2 Localização (sede): Av. Nazaré, n" 708, Benograma a ser apresentado.
. .
.
lém-PA
2.6 Garan:fia: Vinculação de parcelas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias -!CM.
~ ... .Bnandam....tmt9
2.7 Dispositivos Legats: Lei n<:> 57 L de 11-9-86,
2.1 O valor: equivalente, em cruzados, até
publicada no Minas Gerais, edição de 3-10-86.
440.996,24 OTN.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná22 O objetivo: Implantação de projetas de.sistelogos que têm merecido a aprovação da Casa,
ma de macrodrenagem.
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
-23 Prazo de Car"ência: até 03 (~)anos. AmorNos termos da Resolução no 1, de 1987, que
tização: 12 (doze) anos.
estabelec:..~ normas de elaboração legislativa do
2A Encargos: Juros de 2% ao ano, saldo deveSenado Ft.'<ieral durante o período de .funciona_dor reajustado de acordo com o índice de variação
mento da Assembléia Nacional C:onstityinte, opi- . dasOTN.
namos favoravelmen~sob os aspectos econômi2.5 Condições de l.Jberações: O financiamento
ccrfinanceiros e legal da matéria.
será liberado em parcelas, de acordo com o crer
nograma a ser apresentado.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
"26 Vinculação das parcelas do Fundo de Partimensagem, nos termos do seguinte
dpação dos Munidpios - FPM.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
2.7 Dispositivos Legais: Lei Municipal no
N> 143, DE 1987
7.354/86, de 25 de novembro de 1986.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos anáAutoriza a Prefeitura Municipal de
logos que têm merecido a aprovação da Casa,
Araújos (MG), a contratar operação de
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
crédito no valor coiTespondente em cruNos termos da Resolução n"" 1, de 1987, que
zados, a 13.114,66 OTN.
estabelece normas de elaboração legislativa do
O Senado Federal resolve:
Senado Federal durante o periodo de funciona·
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Araúmenta da Assembléia Nacional Constituinte, e lejos (MG), nos temios do art. 29 da Resolução
gal da matéria .
n"' 93fi6, alterado pela Resolução n"' 140/85,
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
ambas do Senado Federal, autorizada a conMensagem, nos termos do seguinte:
tratar operação de crédito no valQJ correspondente em cruzados, a 13.114,66 OTN,
PROJETO DE RESOLUÇÃO
junto à Caixa Económica Fec:leral, esta na
- N 144, DE 1987
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Autoriza a Prefeitura Municipal de BeDesenvolvimento .Social-FAS. A operação
lém (PA) a cOntratar operação de crédito
de crédito destina-se à ampliação do sistema
no Valor con-espondente, em cruzados,
de abastecimento dágua.
440.996,24 OTI'!s.
Art. 2~ Esta resolução entr_a em vigor na
O Sétiado Federal resolve:
data de_sua publicação.
M 1~ ~ a Pre.feitura Municipal de Belém
É o parecer, Sr. Presidente.
"(PA), nos termos do artigo 29 da Resolução
OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)--=- Em
__ n~ 93n6, alterando pela Resolução n9 140/85
discussão a matéria, em turno úriico, Não haven~
ambas do Senado Federal, autoriza a contratar
o

Setembro de 1987

operação de crédito_no.valor correspondente,
:em crt.izados, a 440.996,24 OT.Ns junto a
Cã!Xá. Econôtnica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. A operação de crédito
destina-se à implantação do projeto de .sistema
de macrodrenagem.
Art. 19 Está Resolução entra envigor na data
- · ·de sua publicação.

Gostaria de aditar que, com muita felicidade,
apresentou este. parecer pelo fato próprio de que,
como ex-Prefeito de. Belém, elaboramos todo o
projeto de macrodrenagem e vemos agora o Senado apoiando e aprovando eSta decisãO.
É o parecer, Sr. Pfésicfente. -

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

O Sr. Nelson-Carneiro-Sr. Pl-esideriúe, peço
a palavra.
·
·· -·

O SR. PRESIDENTE (Dirceu "Carneíi-o) CõhcedO a palavra ao Tiobre·sena:dor Nelson Carneiro, para discutir o projeto.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - R.J.
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
.- Queria aproveitar a oportunidade para manifestar aqui o meu aplauso à administração- do
nosso eminente companheiro Almir Gabriel, na
Prefeitura de Belém.
·
Ainda no mês passado, tive a opo"rtunidade de
visitar mais uma vez aquela formosa Capital do
Norte. E.ali constatei as realizações. do no~ companheiro Almir Gabriel, inclusive, naquele tradidOilái porto do Ver-o-Peso, que ele modificou
de tal forma que hoje é uma sala de visitas da
Câpital, onde o povo se reúne durante à noite,
dLirânte o diã, não-só-para trabalhar, mas também
para conversar, para viver, para fluir as alegrias,
o contató com a natureza e Cãm õ põvo da terra.
VISitando aqUela cidade~ vglj:eí de lá wn admirador da obra realizadã pelo Senador Almir Gabriel, o que jUStificou a gfande vOtação que obteve,
não só na Capital mas por extensão em todo
o Estado do Pará.
Era ilrrt preito de just;iça que devfamos prestar
ao nosso companheiro pelo trabalho ali realizado.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Não havendo mais quem queira discutir o projeto,
está encerrada a discussão.
·_
A votação da matéria far-se-á" ·s-eSSãO seguinte,. nos termos regimentais.

na

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Item 6:
Mensagem n"' 168, de 1987 (n"' 268/87,

-na ·arigeri1), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Burltis,
Estado de Minas Gerais, a Contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 39.935,78 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN. (Dependendo de pare.cer.)
Nos termos regimentais, designo o nobre Senador Ronan Tito para proferir o parecer sobre a
M.eilsagem e. ofe_recer -~respeCtivO proje~. de r_~
solução.
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O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Sr.s. Senadow

A votação da matéria será realizada na sessão
seguinte, nos termos regimentais.

res.
Com a Mensagem no 168, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização Para que aPre-

ltom7:

feitura Municipal de Buritis (M.G)- Contrat.é,JurifO

à Caixa Económica Federal, esta na qualidade
de gestora_ do Fundo de Apoio ·ao Desenvo!vi-mento So-ctal-FAS, a seguinte operação de_ crédito:
-

1. Proponente
Denominação: Mu_nidpio de Buritis

Localização (sede); Praça Salgado Filho, 34,
Buritis -

MG

- -

2. Financiamento
Valor: equivalente, em -cruzados, a até
39.935.78 OTN.
_
Objetivo: Implantação de cal_Çariiehto:
Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortização:
10 (dez) anos.

Encargos: Juros de 3% ao_ ano, cobrados .trk
mestralmente, sendo o saldo devedor reajustado
de acordo com o índice de varíaÇao das OTN.
Condições de Liberação: O ffitan_ciamento se'rá
liberado em parcelas, de acordo com o creriagrama a ser apresentado.
Garantia: Vinculação de cotas do F)..mdo de Participação dos Municíp!os-FPM
Dispositivos Legais: Leis Municipais 396/86, de
29-7-86. e 408/86, de 14-10-86.
No mérito, o pleíto enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo ern vil?la a alta r_elevânc:ia social do projeto.
Nos termos da Resolução n" 1, dE: f987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional ConstitUinte, opinamos favoravelmente sob 09 aspectos ecqnôrni·
_
cc-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímOS-pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos d9, seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Mensagem no 169. de 1987 (no 269/87,
na origem), relativa à proposta para qUe seja
autõtizada a Prefeitura Municipal de Coromandei, Estado de Minas Gerais, a contratar
opera:ção de crédito no vai ')r correspondente,
--~em-crUZados, a 46.992,48 ·:>brigações doTe·
souro- Nac:ional - OTN. (Dependendo de
parecer.)

O Seri-ado Federal resolve:
Art. 1o É a Prefeitura Munidpal de Buritis
(MG), nos termos do art. 2~ da ResolUção n? 93!76,
alterado pela Resolução n" 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de
crédito no valor equivalente, e~ cruzados, a
39.935,78 OTN, junto a Caixa Económica Fede.ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de
apoio ao Desenvolvimento Social-FAS. A operação de crédito destina-se à implantação de calça··-·mento.
_
Art. 2 9 Esta Resolução entra em vigor i-la data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em
discussão o projeto, em turno úníco. (Pausa.)
Não havendo nenhum dos Srs. Senadores que
queira fazer uso da palavra, encerro a discussão.

1977

n~

93n6; alterado pela Resolução n9 140/85, ambas do Senado Fed~râl. autorizada a contratar
-operação de crédito no v.alor equivateO~. em cfUzados, a 46.992,48 OTNs, junto à Caixa Econô-_
mica Federal, esta n_a qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soda! F AS. A operação de créditO destina-se à implantação de calçamento.

-Art. 2ç -Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o p:arecer, Sr. _Presidente.

Nos termos regimentais, concedo a palavra ao
nobre Senador Ronan Tito para proferir o parecer
e oferecer o respectivo projeto de resolução.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)

O SR. RONAI'I TITO (PMDB - MG. Para
proferir parecer.)~ Sr. Presi4ente, Srs. Senado-

Não havendo nenhum dos Srs. Senadores que
queira fazer uso da palavra, encerro a discussão-.

res:

-

Com_ a Mensagem n9 169, de 1987, o Senhor
Presidente_d~_ ~epública submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Coromand€:1 (MG) contr.;lte,
junto à Caixa Econõmica Federal, esta na qualiQad~ de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvol·
vi menta Social - FAS, a seguinte operação de
crédito:
Características da Operação

Proponente

~~1.

1.1 Denominação: Município de Coromandel
_1.2 Localização (sede): Rua Artur Bernardes,
170, 38.550- Coromandel- MG
·

2. -Financiamento
2.1 vaLOf: equiVàlente, em cruzados, a até
46.992.48 OTN.
2.2 Objetivo: Implantação de calçamento.
2.3 Prazo: Carêncía: até 3 (três) anos. AmortiU!ção: 10 (dez) anos. .
.
· """2.4 Encargos: Juros de 3% ao ano, cobrados
trirrieStralmente, sendo o saldo devedor reajustado--a-e-acordo com o índice de_ variação das

OTN.
2,:):" COndições de Liberação: O financia-

PROJITO DE RESOLUÇÃO
N' 145, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Buritis (MG) a contratar a operação de cr&
dito no valor equiva)ente em cruzados
a 39.935,78 OTN.
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mento se_r_á liberado em parcelas, de acordo com
o cronograma a ser apresentado.
2.'6- Garantia: Vincula_ção de parcelas do Imposto sobre Circulação de Mercadoria :--!CM.
2-.. 7_ Dispositivos Legais: Lei Municipal n? 1, 142,
de 8-9-86.
No mérito, o pleito_ enquadra-se em -casos aná·
logos que têm mereçido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do Projeto.
Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opi~
namos favoravelmente sob os aspectos econômico-finanç:_ejro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte;.

_J'ROJETO DE RESOLUÇÁO
N• 146. DE 1987
Autoriza a Prefeitura. Murúdpal de CorOmandel (MG) a contratar aperação de
crédlio no vaJor equivalente em cruzados a 46.992.48 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 1<> É a PreJeitura Municipal de Coromandel (MGJ, iiOÇterrilos do artigO 2~ da Resolução

Avotação da matéria far-se-á na sessão seguinte nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

ltem8:
Mensagem no 172, de 1987 (n• 272187.
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de lguatama, Estado" de-Minas Gerais, a contratar operação de crédito no_ valor correspondente,
em cruzados a 18.796,99 Obrigações doTescuro Naçional - OTN. (Dep_endendo de
parecer.)
Nos termos regimentais, concedo a palavra ao
noOre- Senador Alfredo Campos para proferir o
parecer e _ofer~ç~r_ o projeto fáe resolução.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n? 172, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à delibera!;ãO
do Senado Fede~af a autorização para que aPrefeitura Municipal de Iguatama (MG) contrate, junto
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade
de gestora do fl!ndo ao Apoio de DesenvOlvimento Social - FAS, a seguinte operação de
crédito:
Catacteristicas da Operação

1. Proponente
1.1 Denominação: Município de lguatama MG
1.2 Localização(sede): Rua 4, n~ 463, CEP
3a910 -lguatama- MG
2. Financiamento
2.1 Valor:

equival~nte,

em cruzados, a atê

18.796;99 OTN.
22 Objetivo: Canalização, drenagem e dragagem de parte do Córrego Laveran.
2.3 Prazo: Carência: até 3 (três) anos. Amortiw
zação: 7 (sete) anos.
2.4 Encargos: Juros, de 3% ao aOo, c6braçlos
trimestralmente, sendo _o saldo devedor reajusw
tado de acordo com o índice de vat?ação das

OTN.
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2.5 Condições de ~ibe_r_aç-ª._q~ finandãrnentO
será liberado em parcelas, de acordo com o cro~

~ent~

nograma a ser apresentado.
26Uarantia: vinculaçãO de parcelas do Imposto
sobre CrcUlaçâ_o de Mercad.oria - I<:;M.
2.7 DispOsitiVOs- LegaiS: Lei Muntcipal n" 730,
de 11-6-66.
~
No mérito, o pleito enquadrá-se em casOs ai1áIogos que têm merecido a aprovação da Casa,

1. Proponente
C1 Denoffiiilaçaá: MunicíPio de Moem.iii'MG
"-)2 Localização_(sede): Rua dos Caepés, 420,
Moema-MG.

tendo em vista a alta_re:l~áncia_sodal çlo prQ$t.Q,_

Nos termos-da

R~~olução"n"

1, de 1987, que

estabelece normas de _elaboração legislatiVa do
Senado Federa1 durante o período de funciona-

mento da AssembLéia_['{acional Constituinfe, oPi, narnos favoravelmente sob os aspectos econôrnico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, conclu_ímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos term_os_d_o__seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 147, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Iguatama (MG) a contratar operação de
crédito no valor coiTespondente em cru·
zados, a 18.796.99 OTN.
O Senado Federal_resolve:
.t: a Prefeitura Municipal de lguatama
(MO), nos termos do_art. 2° da Resolução no 93(16,
alterado pela Resolução no 140/85, ambas do Se·
nado Federal, autorizada_a contratar operação de
crédito no valor correspondente em __ cruzados, a
18,796,99 OTN junto à Caixa Etonômica Federal,
esta _na qualidade de gestora do fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Soda1 - F AS. A Operação
de crédito destina·se _à_ canalização;-drenagem e
dragagem de parte do Córrego Laveran.
Art. 2 9 Esta ReSolução ei-ttra em vigor na data
de sua publicação,
__
É o parecer, Sr. Presidente.
Art. 1~

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em
discussão o projeto em turno únfco. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na_ sesSão seguinte._
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Item

9:
Mensagem n• 173, de !987, (n• 274/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Moema,
Estado de Minas Gerais, a_ coii_t(atar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 13.114,66 Obrigações do Tesouro
Nacional- QT!j, (Dependendo de parecer.)
Designo nos termoS regimentais, o nobre Senador Alfredo Campos para proferir o-pareCer.

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n~ 173, de 1987, o Serihor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que aPre·
feitura Municipal de Moema (MG) contrate, junto
a CaiXa Econômica Federal, está ria qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvi-

Social -

crédito:

FAS, oa __~guinte operação de
_

2. Financiamento
" _2.1 Valor: eql.üvalerite, em cruzados, _a até
45.985, OTN.
2.2__ Objetivo: Implantação de calçamento;
meios-fios e sarjetas.
23- Prazo; Carência: até 3 (três) anos. t\rnortizáção: 10 (dez) anos.
2.4 Encargos:_Juros de 4% ao ano, cobrados
trimestralmente, _sendo o· saldo devedor reajqstª-<jo de acordo __ c:om o índice de variação das

ro

OTN.

~

2.5 _Coridições de Ll.beração: O financi_amen,to
será liberado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Gárantia: Vinculação de quotas do Fundo
de Participação dos Munidpios-FPM.
2.7 DispositiVos Legais: Lei Municipal n•
429/86, de 5 de_obril de I 986.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da _casa,
tendo em vista a afta relevância social do projeto.
Nos teiTnOS da Resnlução nQ 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa_ do
Sei1ádo Federal durante o período de funcionamenlo-aa Assembléia Nacionai_Constituinte, opinamos favoralrriEmte sob os aspectos econômicofinanceiro e legal da matéria.
Assim sendo concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 148, DE !987

Autoriza a -Prefeitura Municipal ·de
Mo.ema (MG) a contratar operação de
crédito no valor equivalente em cruzado$, a 13.114,66 OTN.
o·senado Federal resolve:
Art:.. 11_ É. a Prefeitura Municipal de Moema
(MG), nos termos do art. 2~ da Resolução n~ 93n6,
alterado pela Reso_lução nc 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de
créd_ito no valor equivalente em cruzados, a
_1_3_,_1 14,66 _OTN junto ~J Caixa Ecnàmica Federal,
estct_na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS. A ·operação_
de crédito destina-s_e à implantação de calçamentos, meios-fios e sarjetas.
- M 2~ Esta Resolução entra em vigor na data
de_ sua publicação.
É o parecer, Sr. PresiOente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneJro) à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)

Passa~

O Sr. Mansueto de Lavor- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

õ SR". PRES(D""ENTE (D-irceu Cametto) _COncedo a palaVra ao nobre Senador Mansueto
de Lavor, para uma questão de ordem.
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB PE. Para uma questão de ordem. Sem revisão
do ·orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
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É mais uma questão de ordem do que mesmo
uma ii1tervenção discutindo a matéria: é que re_a]mente_até hoje a Mesa do Senado flàO- esclareceu
se as deliberações relativas a essas matérias votadas para empréstimos a, Prefeituras, se_não.ferero.
a decisão do último c_qnselho Min!ste_ri::,Lsu_stando
empréstimos da Caixa Econômica e do BNDES
até o dia trinta e um de dezembro. Qostaria, então,
aeJormular este apelo como uma questão de
ordem, ou atê mesmo como pedido de informaÇàO à essa Mesa, no se:ntido _d,e _qUe nos _ii)(ormasse se essa proibição incide sobre as matérias
ql..ie es~amos votando ou não incide. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A
Presidência ioJorma Ç~_ V. Ex" que os empréstimos
que hoje estamos votando foram solicitados pelo
Senhor Presidente da República, através de men·
sagens enviadas a esta Casa, aCompanhadas de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro da Fa- z.enda, em _27 de agosto próximo passado,
SUa Excelência o Senhor Presidente da República não solicitou_a retirada._d~s referidas mensagens que, portanto, devem ter tramitação normal.
Passa·se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
-_Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Enc;errada a discussão, a vgtação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, nos termos reginlentais.
- -ó.Sif~ PREsiDENTE (Dirceu Carrieiro)- Esgotadas as matérias da Ordem do Dia.
E.m vOtaçáO õ Requerimento h1 14L de 1987,
lidO no ~ediente, para a realização de sessão
-espeaaJ;affiil de se homenagear a memória do
Ministro e ex..Se:nador_ Marcos Freire, em data_ a
sér oportunamente marcada.
En,- votação.
_
_ _
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) .
Volta-se àJista de oradores._
Com a palavra o nobre Senador Mário Maia.
O SR. MÁRIO MAJA-Sf. Presidente, declino
da palavra.
O SR. PRESIDEN1E (Dirceu Carileiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
Campos.
O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS - MT.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pr~sidente,
Srs. Senadores:
. Gostaria, em primeiro lugar, de afirmar meu
apoio ao gesto da SUFRAJ'Y\A, de fazer valer seus
direitos legais no to.cante à regulamentação da
informática e eletrônica na Zona Fránca de Manaus-. Até que enfim essa organização. a SUFRA·
MA, rebela-se contra a Secretaria Especial de Informática, cujo viés autoritário é conhecido.
ASe_cretaria Espe_cial de Informática, esquecida
de que sua função deveria ser a de promover
o desenVOlvimento regional da informática, interfere em decisões da Zona Franca de M_anaus,
e-_chegou mesmo ao extremo de vetará concessão de incenti_vos a novas indústrias do gênero
instaladas na área. Esta é uma direta violação
d~ Lei _de lnformática n? 7.232 - pela qual, aliás,
nunca nutri simpatia por ser absolutamente in·
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constitucional. Mas, ·consti.tucloOal ou inconstitu-

cional, ess·a lei abusiva -e autoritária, não vã.i ·aléi"Ó
de conceder ao CONIN - Conselho Nacional
de Informáti.<::a, ao qual es~ subordinada a SEI.

o direito de "opinar" sobre a concessão de incen-

tivos fiscais. fmanceiros c:iu de_ gualquer outra na~
tureza por parte de órgãos ou entidades da administração federal a projetes do setor de informá-

tica. Eis o que diz a lei: opinar .O que vem fazendo

a Secretaria EspeCial de (nformática, não é apenas
isso, é, através de uma espécie de ditadura executiva, arquivar projetas, negar a concessão de incentivos, em_ dara violação da lei, quer no seu
art. 7~. quer no 29. Portanto, perfeitamente tempestiva a rebelião_ que ora se verifica num setor
da Administração, contra o abuso- de Poder Por
um outro setor adroinlstrativo.

O segundo_comentário se refere à_fçda do eminente Senador Pompeu de Souza.-[.alnento não
partilhar do .entusiasmo de S. Ex•, Pelo que ele
chama de singular avanço tecnológico, configu·
rado na realização, pelo lPEN, através (\e orçamento secreto - notem bem a palavra, orçamento secreto ~ do ~riquecirneoto do urânio.
Concordo com S. _Ex. em um ·ponto: o programa
nuclear, formado e concebido durante o Governo
Geisel, era um pouc:::o~onírico e c:::eita.mente envolvia um alto grau de desperdício. Concebe-se, para
um programa nuclear, três finalidades, _que não
foram bem explicitadas à época em que se aprovou o programa, aliás, para minha surpresa, com
o aplauso do Congresso Nacional. O programa
nuclear poderia ter como oPj~tivo o simples fim
tecnológico, de absoryer uma tecnologia nova,
poderia ter como _objetivo a geração de energia;
e inicialmente poderia ter como objetiVo, disfarçado e inconfessado, a nudeé!rização do País,
através da fabricação de mísseis atômicos. Evidentemente, quando se discuti!.l o programa só
foram explicitados os dois primeiros objetivos: o
objetivo tecnológico e o ~nergético. Quanto à finalidade energética tratava-se, evidentemente, de
um programa exagerado; àquele tempo já se sabia que os últimos Jevantall)entos feitos com a
ELEIROBRÁS_ 1ndic::a~~m qm potencial h(dÉico
do Brasil não de 146 mífhões ~e quilowatts, como
se dizia, mas de cerc::a de 233 xnilh®s de quilo·
watts, dos __quais só tinham programas de aproveitamento para 46 milhões de quilowatts. Havia,
portanto, uma enorme reserva energético-l"].idráulica a explorar. Dir-se-ia que o grosso dessa reser·
va está na região amazónica, a grandes distâncias
de transmissão. Mas mesmo àquele tempo já se
sabia que a tendência era de custo crescente c(as
centrais nucleares, por exigências ecológicas e
de c:us_tos .. de.çr!$<;entes da transmissã9 a longa
distância. E _esse custo de transmissão ;;, .{qnga
distância, se, realmente, chegarmos à era da supercondutividade, toma-se-á, a rigor, insignificante.
Sob o ponto de vista ~.mergético, _o programa
era, portanto, superdimensionado. Sob o ponto
de vista tecnológico, bastar-nos-iam os reatares
de pesquisas e mais uma ou duas usi-nas nucleares de base. Nada mais do que isso. Lançamo-nos
num programa superambicioso, sem uma b<!lse
razoável de pessoal humano, tendo-nos esquecido de formar o capita1 mais Importante, que
é o capital humano. Dessarte, o programa nuclear
passou a ter um pequeno rendimento em teiTllos

/
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dt?: absorçã.o de te~ologia e_ significou um pesado
ônus, em terffioS de dívida.
Mas a excessiva ambição do programa nuclear,
concluído ccim a Alemanha;- e Suas frustraçOes,
de m.ãrieira ã.l_gUmã.justificarié!!lãhçarmo-nos num
prOgrama Paralelo e secreto:· Este, sim, que já
absorveu 37,5 milhões de dólares-- e acredito
que esta cont,abil~ção não inçlua todos--OS cUstos, pois rarciinehte a Contabilização governamental é correta, em termos de avaliação de custos
-·claramente não se destina à energia elétrtca.
EstamOs ao nível de 1,2% de.enriquec:imentOdo
urân(Q~Q, Com Centrífugas que foram operadas
em escálà- de laboratório; para chegarmos -a enriquecer urânio ao nível de 3,2%, exigido pelas centrais -nüEieares, -aiil.dá há um enorme caminho
a percorrer.
Oébrre queou-rânio enrique<::ido está, hoje,
superprodução, no mundo, e é oferecido a 300
dólares por quilo. Pode-se conceber, portanto, utilizações alterna.tivas muito mais úteis _par~_ e:sse
dinheiro.
A coisa piorará se tivermos em vista que a intençã;o provável nem sequer é suprir combustível
para as usinas nucleares, porque, como já dtsse,
hâ um excesso de _oferta munçli~L fLO mercado
de urânio enriquecido. A produção de urânio enriquecido avançou muito mais rapidamente que
<3__co_nstrução de usinas nucleares. Afém disso,
o número-de usinas nucleares canceladas, no
mundo, particularmente depois do acidente de
Chernobyi, é enorme,.
O propósito do_ programa é, provavelmente,
chegar ao enriquecimento do urânio para um
submarino}ludeªr o· que é, isso sim, um desperdício. O Brasil rião tem inimigos à Vista contra
os quais usar um submarino nuclear. Isso é apenas um brinquedo militar. E se a Marinha quiser
brinquedos, deve encontrá-los de forma mais barata. NãoJ.e.mQ~ inimigo~ pOtenciais, _e a_simples
idéia de CQQs;truirmos, liiT! S!Jb.marino-nudear, esta
sim, poderia provocar tal suspicácia que assistiríamos a uma rivalidade nuclear na América LaO

-em

tina.

O Sr. Pompeu de Sousa - Permite-me V.
EX' üm aparte?-O SR. ROBERTO CAMPOS -Com muito
prazer.

O Sr. Pompeu de Sousa- Gostaria de assinalar que, longe de discordar do meu pensamento. V. ~. ern substância, com ele concordou,
quando destacou a desproporção e -vamos dizer- a inutilidade que caracterizou o gigantesco,
o mirabolante programa nuclear do General Geisel, que onerou bru~lmente o País, sem nenhum
proveito, porque o essencial era, justamente, a
absorção de tecn_ologia. Jamais passaria pela mi·
nha cabeça a utilização-do átomo para fins bêlicos,
e estou convencido de que não passa pela cabeça
dos cientistas da Comissão Nacional de Energta
Nuclear; e isso foi dito, expressamente, no discur·
so do Dr. Rex Nazareth e afirmado enfaticamente
no- discurso do Senhor Presidente da República:
que toda a aplicaÇão qÕe-se pretende dar ao domínio da te~Iiõlogia do Emriquecimento de urânio
se-volta para usos--estritamente pacíficos, ou seja,
para a agricultura, para aplicações industriais, para problemas de Medicina. Em suma, o que desta·
quei, nobre Senador, foi que - por um custo
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realmente insignificante de 37 milhões. de dólares,
comparados com os bilhóes de dól.a.res comprometido_s pelo programa nuclear da ditadura, que
não nos _transferiu_ nem pesquisa cientifica nem
pesquisa tecnológica algulna, que não nos permitiu nenhuma absorção de conh~cimento - os
nossos dentistas conseguiram, afinal, com os
seus próprios meios; vencendo as próprias dificul·
déldes, os próprios entraves oficiaiS, que foram
criados ao longo de todo aquele período chegai
ao ponto a que era preciso, isto é, completar com
êxitO J,Jma__pes_quisa dentífica, que leva a uma tecnologia de pontã. E,
verdade, sem peSquisa
dentífic:a e tecnologia de ponta autó_cto:nes e a_utônomas nenhum pais é verdadeiram~nte _soberano. Foi isso que eu disSe no meu breve pronunciamento;_ não entrei em_assuntos de natureza técniCa, porq-ue_-a-chei que não só não cabía como
o tempo nao permitia; e; dessa forma, nem trouxe
elementos para tanto; mas me disponho, num_a
próxima oportunidade, a tratar do assunto sol;:>
esse aspecto. Entretanto, o qUe agora quero assinalar é que V. Ex', longe de discordar, parece
comigo do que realmente estar em d_esac:ordo.

na

OSR. ROBERTO CAMPOS-Muito obrigado, nobre Senador, folgo em registrar esses pontos de concordância. Apenas não acho que o dispêndio de 37,5 milhões de dólares, para a escala
laboratorial, seja uma pequena despesa, até porque para se chegar a qualquer coisa de_ utilizável,
teremos que decuplicar, centruplicar o número
de ultracentrífugas. E, nesse caso, chegaremos
a u:n grande dispêndio.

O Sr. Pompeu de Souza- Se a V. EX rrie
permite, não apenas em escola laboratorial, mas
também para início de produção em escala-piloto
da tecnologia respectiva. Não interromperei mais
V. EX' daqui por diante.
O SR. ROBERTO CAMPOS- Se o propósito é a utilização pacifica da energia nuclear para
a fabricação de radiois.ótopos, para isso bastam
reatares de pesquisa com urânio enriquectd.O, disponível baratamente no mercado mundial.
O que me toma_ melancólico é qu~_asaltema~
tivas de dispêndio urgentes são amplas. Para não
sair do campo cientifico, se tivéssemos_ devotado
esse_ dinheiro para auxiliar a Uni\rersidcide de São
Carlos do Pinhal a avançar na sua pesquisa de
supercondutividade, teríamos realmente _ingres·
sado num campo novo, que apenas agora começa a ser testado pelas grand_es potências científicas.
O processo de enriquecimento por ultracentrlfugação_ é velho, de 30 anos, Só não o obtivemos,
sem esse ~sforço Que agora está sendo feilo pelo
orçamento secreto, porque _não_ tínhamos assinado o_Tratado de Não-Proliferação Nuclear. Nós
só recorremos à_Alemanha para obter a ultracentrifugação por via do jato porque, não;.signatários
-do Tratado de Não-Prolifetação,_sofremos o veto
de um dos três membros do consórcio, a Urenco,.
que há _quase trinta anos- o utiliza: foi iiHolanda
que suspeitava, _quer do carâter ditatorial,_ que atri~
Qufam ao Governo Geisel, quer das intef}ções se- cretas de um País que des~ja enriquecer· urânio
e--se recusa a _as_sinar lim tratado cje não-prO:.
liferação que, de nenhuma maneira, vecta' a pes~
quisa pacifica. Nossa desculpa para não assinar
o Tratado de Não-Proliferação €fã reseM®õs

·r
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liberdade soberana para a pesquisa nuclear de
fins pacíficos.

Ora, a Alemanha, a Itália, o Canadá, o Japão,
todos esses países desenvolveram uma importante indústria de radioisótopos e outras utiliza·
ções pacíficas de energia nuclear, e todos_ eles
foram signatários do acordo de não-proliferação.
Em não aSSinando este acordo, o Brasil provocou
uma suspicácia universal, que lhe tornou inaceS.:.
sivel o processo mais barato da ultracentrifuga-

ção. Sendo o proceSSO de difusão gasosa o mais

caro, pouco modular, só para grandes massas
e altamente consumidor de energia, não era uma
tecnologia para nós interessante. É o processo
que está sendo seguido na Argentina, e também
norte-americano.
Nós queríamos um processo· mais modular,
e a promessa alemã marcaria o domínio pelo
Brasil de uma tecnologia de enrique_dmento de
urânio por um processo modular. Entretanto, a.s
realidades se provaram amargas. Quando o Presidente da Comissão Nacional de ErierQia Nuclear
esteve na Inglaterra eu, como embaixador, levei-o
à co·missão de Energia -Atõmica e os ingleses
formularam, de pronto, duas dúvidas quanto ao
Programa Atómico Brasileiro: primeiro, que os
recursos seriam muito mais vultosos do que aqueles que se desenh_<rt_am no horizonte imediato;
segundo, que a técnica o alemã_ de ultrac~ntri-_
fugação era ainda experimental. Além disso, havia
dots problemas n_ão resolvidos que tomariam o
Brasil uma cobaia: primeiro, o gGisfo de energia,
que seria muito maior do que o processo de ultracentrifugação da Urenco e, segundo, o problema
de erosão ou abrasão das lâminas, o problema
de tipo metalúrgico qUe não haVia sido ainda satis·
fatoriamente resoMdo ila_ Inglaterra e que - ale-gavam os ingleses- não_ havia ainda sido resolvido na própria Alemanha. __ _
Lançamo-nos nesse programa e os resultados
são conhecidos: um enorme desperdício, num
Pais que podia estar devotando recursos à saúde,
à habitação e à educação, que são realmente a
tarefa _(undªmental do Governo; Minhas objeções,
por isso, são de nature~a económica e, digamos
também, de natureza científica, c_onquanto eu não
possa caracterizar-me cç,mo dentista. Comb e-conomista dói-me esse desperdício de recursos. Telefonam-me de Mato Grosso·· dizendo que espancam surtos ·de malária; há, no Brasil, 400 mil novos malarígenos por ano; temos 200 mil hansenianos, ama dt"Jenç~ _que há muito foi contro_iaçla
no mundo e que aqui j~ deveria ter desaparecido.
Devíamos estar aplicando recursos na pesquisa
de vacina contra a malária. Ela está sendo feita,
pmém não aqui, e sim por um casal de brasileiros,
em universidade americ_ana, porque só lá encontraram um ambiente adequado para a pesquisa.
Devíamos estar preocupados -com a esquistos-_
somiase, que afeta milhões de braSileiros.
Essas as reais prioridades, essas as_ reais urgências. A opção pelos pobres não nos deve levar
ao enriquecimento do urânio, e, sim, ao enriquecimento dos pobres. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) COnc_e_do a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia
de Cillvalhci.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - -CE. Pronunda õ sêQUirite discurso.

Sem· revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs.
Senadores:
Ocupo a tribuna senatorial para trazer a aflição
dos __ servidores_do Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas, o DNOCS. ~ma aflição
que se expressa, primordialmente, pelos servidores _de nível superior, os técnicos do DNOCS, que,
nes.te momento, vivem uma grande apreensão
ante as perspectivas de uma reforma adm_inistrativa_que poderia trazer a sede do DNQCS para
Brasilia ou, mais ainda, Uma reforma que põderia
simplesmente extinguir o DNOCS, riscá-lo do mapa da administração nacional.
Como representante do Ceará _e, portanto, como ur'n parlamentar nordestino, digo a V. Ex~
qo-e é -evidente que o Governo tem perdido to_das
as batalhas contra a seca. E, mais ainda, garanto,
diante desta Casa, que, mais do que perder a
batalha, tem sido provada, ao longo do tempo,
uma d.eticiência administrativa, não apenas pela
_deSfdia do Governo central nesse mister, mas,
e primordialmente, ~~e a pequenice dos órgãos
que assistem ao Polígono das Secas.
O _DNOCS é um órgão necessário, abSolutamente necessário; quão pequenino ele é para a
extensão do nosso drama. A seca projeta um tipo
de problema de tal sorte que o Nordeste brasileiro
tem assistido à mortandade, princiPalmente, infantil, em níveis absolutamente av<Jssaladores, capazes c:le criar uma observação tétrica a resp-eito
do nível de vida humana nessa região do País.
A fome já se instalou definitivamente na região.
--As histórias vêm desde o Brasil Colonial. As histórias passam por Pedro II, prometendo empenhar
a última pedra de sua Coroa em defesa do Nocdeste, para propiciar assistência aos nordestinos
---:-ele não sabia que essa pedra não -é verdadeira.
A Vefdã.de,
PreSidéilte e -Srs. senadOres, é
que o Nordeste tem uma estrutura administrativa
maito pequena para suportar o drama da seca.
O DNOCS deveria çresc;_er, nunca diminuir, nunca
se extinguir. Deveria- fixar sua sede com tentáculOs
profundos no drama da região, e não trazer a
sede para Brasília, onde ela não teria nenhum
sentido pragmático --seria uma mudanç~ sem
o menor aspecto prático.

sr:

Hoje, o -DNOCS _evidente_ménte-,-- is_so é evidente mesmo --=--viVe um esvaziamento que é
bem a característica do descuido que se tem para
uma região onde ocorreu um verdadeiro genocfdio. Uma região onde ocorreu um verdadeiro
genocídio!.
As aflições dos servidores do DNOCS foram
_expressas em· um documento remetido ao diri-gente maior do órgão, Dr. Hirandé Augus_fo Borges; a essa_ altura S. s~ deve ser muito fraco para
garantir o atendimento _a essas reivindicações. EStamos vivendo__um_momento na República, muito
confuso, o que temo_s_ abordado. no__ Sen_a,do _é
a confusão gerada, confusão que se espraia pelos
mais diversos setores da vida nacional, mas há
setores em que ess_a confusão afeta de modo
mais brando, N9 Nordeste, a confusão que reina,
a desídia com que se oferta ao Nordeste um verdadeiro prêmio nacional, macabro prêmio, tudo
isso se expressa em morte, porque_ se expressa,
primeiramente, em fome. Já não é, apenas, aquele
fator migratório, não é apenas a razão de ser da
migração, do fenômeno daqueles que deixam a
terra e vãó, ontem éfn busca da Amazônia, hoje
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e sempre, _em busca __de São Paulo, aquela luta
do norde:stmo que sãi sem rUmo, mas temiina
é!.portandO numa regido talvez densa, populacionalmente, mas com maiores ofertas de emprego
e com maior probabilidade de_resisténcia de urria
vida pelo menos subdigna, já- que digna quase
sempre não é possível._
O Sr. Mansueto·de Lavor- Permite V. Exum _aparte, nobre Senado!?
OSR.CIDSABÓIADECARVALHO-Pois
não, V. Ex• tem o aparte.
-O Sr. Mansueto de Lavor - O pronunciamento de V. Ex", de certo modo, segue a mesma
linha do que foi proferido, anteriormente, pelo
nobre Senador Roberto campos. O País que tem
dinheiro para-uni programa nuclear, para chegar
e conquistar a tecnÇ>logia de enriquecimento de
urânio, não tem dinheiro para ativar -o seU oepãftamento de Obras Contra as Secas. numa reQião
problemática, como é o NordeSte braSileiro. E
Ji_âó tem dinheiro, não apenas para manter um
ófgao contrã as secas, rrias não tem dinheiro para
assistir·a-fnilOõeS dé críimças. TemOs lá o maior
índice de mortalidade infantir da América Latina,
temos uma das maiores taxas do mundo de analfabetismo entre a população adulta. E seguem-se
as estatístiCas negativas, demonstrando um qua·
dro de empobrecimento e de subdesenvolvimento crônico daquela região, a tal ponto de se equiparar à ln dia. Mas a lndia está vencendo os problemas, inclusive, ós problemas do seu semi-árido.
Especificàmente Sobre o DNOCS, meu caro Senador Cid Sabóiã de CarValho, entendo que sendo
o DNOCS sediado no seu Estado, no Estado do
Ceará, V. Ex' tem toda razão em clamar para que
a sede do DNüCS pennaneçã no Estado do Ceará. Por quê? Porque os males do DNOCS não
estão no fato de que a sede esteja nesSe Ou naque~
!e Estado. Não vamos absolutamente consertar
ó DNOCS se a sua sede vier para Brasília, porque
aqui -existem várias sedes de autarquias similares
<;~._o_ DNOCS que e-stão na mesma inatividade do
DNOCS. É preciso que se olhe, que se dê atenção
à aflição dos servidores do DNOCS - tem tod_<)
-a-razao-v. Ex'-, mas é preciso analisar-se, tamPêm, que esse -óigão de tantas tradições, de tantas
iiTlpõrtaOteS-Obras no combate à seca da reQ1áo
do Nordeste, há vários anOs vem se eSvàziandO.
ConSidero 6DNOCS quase tim paciente terminal;
oU se dâ um tratamento de choque nesse (:lactente
ou realmente_ ele virá a fenecer em alguns dias
e n"ão há ComO ressusdtá~Jo: O problema do
DNOCS é muito sério. Primeiro, ele passou de
Mliiistf:fio para MlhiStério. Até há pouco tempo
ei'à do Ministério do Interior, antes era do Ministéríõ-dà.s Vi<;~.ções e Obras Públicas, hoje se encontra ho Ministério da Irrigação. E o prOprio Ministério da IrrigaÇão_ é um problema, é uma interrogação; é um Ministério praticamente extraordinár.io, vazio. Não _yo_u _tomar mais o ~empo de
V. Bc", mãs vo_u c_ontiir aperias um episódio ocorrido há poucos dias. O Presidente da Embratur,
E!Tipresa Brasileira de T urism_o, aconselhou que
a seca do Nordeste se tornasse motivo de atração
turística, e que realmente iria promovê-la e com
isso faturar dinheiro com o turismo - não sei
se interno ou _externo. Aquilo que_ pareceu uma
piada, não o é! Porque o Ministério_ da Irrigação
está uma verdadeira Embratur; _os seus funcio-

e
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nários, inclusive os do DNOCS, est§O faz~ndo
mais turismo do que combater a se~a ou promover a irrigação. Quero; nobre Senador Cid Sabóia
de Carvalho, apresentar- e peço qu-e V.

&·me

apoie -

um pedido de inforrrfaçâo que -·estou

dirigindo ao Sr. Ministro da lrrigação, para que

nas informe, informe- ao Senado, quantos servidores do Ministério da Irrigaç-ão, inclusive do
DNOCS, da Codevesf, estão indo para o exterior

para ver programas de irrigaÇão, fazendo turismo.
Porque a tecnologia da irrigação nós já a temos,
não é só a do enriquecimento do urânio,. não.
A irrigação é uma tecnologia para o Brasil, para
o semi-á.rido, já inteiramente conquistada. No en·

tanto, todos os meses, levas e levas de fundo·
nários do Ministério ·da Irrigação e também do

animais. Tudo isso o DNOCS fez e nada ITiais
failiõje, porque não tem meios.- não tem apoio,
hão_ t~m prestigio, não tem papel dentro do contexto_ do Nordeste.
·

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Agrad_eçõ a V. Ex· esse seu pensamento, a sua
explanação, e até dlria mais que, pelos anos de
sofrirn"ento do_ Nprc:!este brasilejro, nós é que deveriamos- estar,_ nesta hora, exportando experiência
_de irrigação e todas as ex.Pellênd~_s_ advi11das da
necessidade. de _resistir. às calamidades que são
impostas pela natureza.
-· ·
O Sr. MaMueto de Lavor - Exato, nobre
Senador. Perm_ita-m_e nova interv_enção. Estão indo secretários qq _MinistériO dél _l~riga_çã_o vi.~itar
Israel, os Estados Unidos, sem necessidade. EsSe
intercâffibiO, esse dinheiro gasto com taiS viã9ens.
deveria estar aplicado na recuperação do DNOCS.
É preciso combater o desperdício- não apenas
USinas nudeares, _mas _~sses desperdícios de viagens desnecessárias, nUm verdadeiro turfsrrio patrocinado pelO MiOistério da lrrigação, sem reais
Objetivos, sem interesses dos órgãos, no que se
Eefere à irrigação e ao coiriba.te às s~cas, ~
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O Sr. Mauro Benevides- Foi muita honra
para mim ter focali~ado no Senado a. figura inolvidável do_grancle Tomás Pompeu_de Sousa Brasil,
de quem V. Ex" é _bisneto, honrando,_ portanto,
a tradtção polltico-parlamentar dessa grande e
nobre famTiia.
O Sr~ Pompeu de Sousa - Muito obrigado
Ex· Nasd, portanto, com o problema das
secas na família. Esse problema se tinha transferido do meu bisavô para o meu tio, Tomás Pompeu Sobrinho que foi, de certa forma, o continuador da obra, dos estudos de Geografia Hum?na, GeOgrafia EC"óhôrritca: e Antropologia do seu
a

v.

avô ...

O Sr. Mauro Benevides- Que era um sábio,
DNOCS vão fazer' tu-risri'fo no ~~erior, Talvez por
considerado o sábio Tomás Pompeu Sobrioho.
isso o Presidente da Embratur tenha se entusias-mado tanto, dada a capacidade de mobilizaçã-o
O Sr~ PompeU é:te SO-.ísa:..:..: -... QUe tiriha Q
servidores. Agora, para onde vão? Vão trocar exmesmo-nome Tomás Pompeu de Souza J3,ras11
periêncíã,- vao-fa·z-eT intercâmbio- com aquelas
Sobrii"!.Oo, e ficou conhedâõ pór Pompeu Sobrinho. Portanto, desde o tempo da lnspetoria Fedeáreas similares ao Nordeste, no meSmo· estágiO
ral de Obras Contra as SeCas que acompanho
econômico e social do Nordeste? Vão saber como
a Índia está fazehdo a sua irrigação parã vencer
esse drama, que sOfro com ele; não cl!r.etam~nte,
o seu semi_-árido? Não! Estão indo para a Caliporque não sou vítima çl.a seca, mas o meu povo
fórnia. Nada temos a aprender com a irrigação
é, e me sinto tão ligado e tão solídário com o
da Califórnia, inclusive porque.-antes· de se estabemeu povo .. ; querJdizer, sinto-me cc-responsável
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- O
lecer aqueles programas lá, houve a reforma agrápelo destino de meu povo, que_ sofro profundaDNOCS- tem umà razão de s~..~bsistir, _tem uma
ria, uma imposição da situação fundiária e os
mente esse problema. Quero aCentUar, meu notáz~-o "de continuar, te~ mil rbz9es pa\i"se recucapitais investidos assim como o nível da popubre amigo e conterrâ"neo Cid Sabóia de Carvalho,
perar e retOmar a Sua C"afninh_ada desde os tem7
lação da Califórnia nada têm_de semelhante. Não
que ó grande problema· nã.o é o da localização
pbS'~em que era uma mera inspetoria e quando
se vai CJ;O México, :não _se_ vcli .ao Peru, não se vai
o DNOCS ou do JFOCS, pqrque h..ouve um pertoà fndia, porque o -que se quer é passear nos ESta~ · Coméçotrcn:oletar os dados, que hoje são impordo em que o DNOCS estava _íi:tstalaâo aqui, <:hetantfssifttoS pa:rzccrua1squer estudos que sejam feidos Unidos. Então desse jeitO nãó-.h4 dinheirq
gou a construir um faustoso ~Çificio no _Setor de
tos
a
respeito
da
seca,
a
respeito
do
co_mbate
.
que chegue e o programa--de irrigação de um
Autarquias Sul, que não <:hegou a ocupar, ou,
mais
as
Suas
causas
do
q1..1e
o··combate
às
consemilhão de hectares, que foi a meta do _Presidente
se o chegou, foi por muito pouco tempo, sendo
qüênciaS; tort\CS~ófdtnariamente, vem acontecenJosé S;amey·será atingido, se o mandato de Sarsubstituído pela Portobrás, o que dá uma medida
do
ao
longo
dos
an<;>s..
ney for igual ao mandato de D._ Pedro ][: aproximade falta de planejamento que caracteriza os oosdamente 50 ,irias: No ritmõ ·em -qUe 'as coisas
sos Gover'noS. De lnspetoriéfFederal de Obra Con-·-o Sr. Pompeu de Sousa - Permite-me V. tra as Secas_ passou a ser das obras portuárias,
vão seriam necessários· 50 anos para cumprir a
Ex" um ligeiro aparte, nobre Senador Cid Sabóia
meta de um milhão de hectares inigados. T ermi~
que é_a Portobrás; portanto, de águas; nada. de
--de Carvalho?
no, Sr. Senador, congratulando-me com o seu
secas, pelo contrário, de muitas águas. Aliás, até,
pronundamento. Nós queremos o DNOCS res~
por falar nisso, e para não parecer que estou usan.. OSR.CID.SA8ÓIADEcARVALHO-Pois
suscitado. Nós queremos o DNOCS'voltado para
do de nenhum trocadilho, já_ que estamos no ctonão, ouç:o V. _Ex"
os interesses do Nordeste. É; irrelevante esse pra..
mínio do jogo de palavras,_ quero dizer ao meu
blema da sede e -continuo apoiando que a seae
nobre amig_o ~·Colega MansuetO de Lavor, que
O Sr. Pompeu de Sou_sa,- Góstaría de dizer
permaneça no- Ceará. Agorâ, não defendemos o
eSt"oUJntelrãmerite de_ acqrd_o c_om o nosso Colega
que estou-º--\J.YÍ!J.çlo com ~ m.ai<;>r ~t~nção e emoórgão, simplesmente porque os seus funcionários
Roberto Campos, que, na. base de um mot d'es·
ç~_o f!le:smo, o_~ discurso de V. Ex' .Conterrâneo
estão aflitos. Esta é uma parte importante, mas
·prit; diSse que, nã opção pelos pobres, se deve
_que sou de V. _Ex"- e_ cq_m lic~nça do Presidente
nós queremos defendê-los, primeiramente, para
cuidar do enriquecimentõ -dos -põbres e _não do
do nosso Partido no Ceará o nobre S~nador Mauque cumpram os seus objetivos çl.e desenvolviEmriquecirTii~nto do urânio. Sem dúvida, é pre<:iso
r_p Benevides- 4 9 Senaçior pelo Ceará. que m·e
mento de combate às c_ausas da seca na região
culda_r do enriqUecimento dos pobres, mas é preconsidero:=-emborC!- eleito,_ por Brasil ia para repredo Nordeste. Hoje o DNOCS não ·sdbe nem o
ciso também cuidar do enriquecimento clentífk:o
Sentar o Distrito Federal, sinto-me definitiva e
que faz. Não sabe se pratica a agricultura irrigada,
imortalmerite Tigado_,5~o no~-o Cearâ. Este: é um - e tecnológico deste País~ porque, no dia em que
não sabe se faz obras de engenharia para acumunóS não tivermos uma:-c~ncia de-ponta a serviço
as~untQque m-e-acomPanha desde a minha meni~
lação de_~gua, afinal de contas, não sabe exata-- 11iCe,--de5de a minha infância. Aliás, saí do Ceará
Q~, uma teçnologj.a de ponta, nós seremos, tÕdos
mente o seu papel. É preciSo, portanto, uma redenós~· eternamente pobres. É Precísõ cuidar das
pouco mais do que infante; saí de lá com 15
finição dentro de qual Ministério fica, em qual
duas coisas, é preciso dar, r~alrnente prioridade
anos, mas trago em mim as marcas desses quinze
atividade setorial fica, porque, do contrário, o
a ambas as cOisas. Mas, vohando ao nosso Noranos que lá vivi. E vivi sob inspiraçOes, e preocuDNOCS passará de órgão-~egetativo e padente
deste, ao nosSo Sofrido Ceará, ao nosso sofrido
pações que traziam muito em si a problemática
terminal a ser apenas mais um lugar na história
Í'{ordesie: nossos problemas todos, que foram le·
dassec~s, a prOblemática çl.o Dl'jQCS que naqueda luta do povo nordestino e mais uma frustração.
vantados em torno- da" _awa~o do Ministério da
k tempo não existia, maS sim lFbCS- Jnspetoria
Em todo o -caso, concordo com V. Ex• É precis._o
liTigação- hoje, aliás, entregue a um cont<;:rrâne_o
Federal de Obras Contra as Secas. CoJ?10 sa.b~
fortalecer o órgão, é preciso não mexer na sua
nosso, porque ele é_ce_ar_e_n~e_t?lmbém como nós,
v_. Ex", e _sabem também os cearef!s~s em geral,
o atual titular daquela pasta - o que pareêe~ funsede, mas mexer no seuJrabalho, nos .seus ol;>jetios ~st~dos fund~mentaj_s So~r-~ O pfoblema da
vos. Voltar a ser o órgão que foi sempre: respei- - -seca- não quero reivindicar um assUnto de famídamental, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho,
tado, de pesquisas, de tradição, de grandes_ espeé que, na verdade, o Nordest_e_àeixe d~ seúrátado
lia - ma~ realniente nasceram com a obra do
cialistas, como tivemos tanto no Ceará como em
assiStencialistiC:arilente. É pregSo que haja un1
Senac!QL Pompeu: Fot um senador do lnlpério
Pernambuco, no Nordeste,_as melhores experiênplanejamento global de desenvolvimento ~anê
que morreu em. 18__77, se não me- falha a memória
cias, as experiêntias pioneiras de irrigação, de
e,.5e me permite o seu biógrafo, o -ilustre $ena dor
mico e social do Nordeste; é preciso que, afinal
importação e adaptação de espécies vegetais e
de contas, O Governo trate o Nordeste comO um
~uro ..Ben~c;ies.
o
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todo, e não na base da caridade, porque de caridade nós estamos cheios. Ainda outro dia, dizia eü

aqui que a frase de Pedro )[ - que se vendesse
a última jóia da Coroa· aiites que· um cearenSe
morresse de fome - na verdade resultou em
que a última jóia não foi vendida e os cearenses
continuam até hoje morrendo de fome. t preciso
é que haja seriedade, é que haja planejamento,
é que haja, realmente, obras para que o Nordeste
se afirme na sua vocação, porque ele tem urna
enorme vocação econômica, que não está sendo
devidamente utilizada. E é preciso que essa vaca~
ção ec_onômica seja posta a serviço do homem
nordestino.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOAgradeço a V. Ex" o aparte e eu gostaria de dizer

que dentro desse panorama que estamos a traçar,
os Senadores Mansueto de Lavor, o nosso _quarto
Senador, porque temos cinco; o quinto _é_ o Mansueto de Lavor ou é o quarto, os Srs. têm que
brigar um com o outro, para ver quem é o quarto,
quem é o quinto e esse drama que nós estamos
contando, esse cenário que nós estamos descrevendo justificam um DNOCS forte, restabelecido
e capaz de cumprir realmente a sua missão.
O Sr. Mauro Benevides um aparte?
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Permite V. Ex•

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOCom muito prazer.

O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador
Cid Sabóia de:_ Carvalho tanibém desejo levar a
V. EX a miilha palavra de solidariedade no instante
em que com o apoio de eminentes Senadores
desta Casa, V. Ex' defende o avigoramento do
DNOC$_ para que ele melhor cumpra os seus
objetivos institucionais. Se nós temos clamado
desta tribuna, da Tribuna da Assembléia Nacional
Consti'tUinte; em defesa da nossa região fazê:ndo
com que _as agências impulsionadoras do se_u
desenvolvimento, como o BNH, que tive a_ honra
de presidir, e a Sudene disponham, portanto, essas duas agências, de condições ideais para acelerar o desenv.oMmento regional, não poderíamos
deixar de exigir também para o DNOCS aquela
atenção especialíssima e aquele cuidado que deve
ser inexcedível do Governo Federal com "aquela
autarquia que desde 1909 - esse fato foi re_lembrado há poucos instantes pelo Senador Pompeu
de Souza- vem oferecendo a nossa região uma
contribuição valiosíssima para que ela tenha con·
dição de resistir a diversidade _climática. Não poderíamos, nobre Senador Cid Sabóia de Cárvalho,
deixar de reconhecer_ que o DNOCS em quase
80 anos de atividade tern enfrentado dificuldadeS,
carências de recursos, planificações alteradas, saímos lá do armazenamento d'águas nos grandes
reservatórios, sem condições de se executar um
projeto de irrigação que atenda, que represente
a utilização daqueles recursos hídricos que estão
lá em Orós, no Banabuiú, no Caxitciré, para me
r~portar apenas aos grandes açudes construídos
no Estado do Ceará, sem me referir aos cohstruídos em Pemarnbuco, no Rio_Citªncfe do Norte,
na Bahia, enfim, em oUtras fa~as_ do chamadq
Polígono das Secas_. Acho que V. Ex", vindo à
tnbuna do Senado Federal, na tarde de hoje, para
focalizar exatamente o fortalecimento do DNOCS,
V. Ex" fique abs-olutamente tranquilo de que conta
com o nosso apoio, para que o Presidente José

Sarriey, que elegeu o Nordeste como prioridade
da Nõva República, para que o Ministro Vicente
Fialho, titular que é do Ministério da Irrigação,
aO _quat Se acha hierarquicamente vinculado o
DNG_CS, Presidente e: Ministro, tenham, de fato,
c:>- apoio, o lastro político indispensável para que
possam beiiefidãr o DNOCS com dotações expressivas, que viã.bilizem a sua programação em
defesa_da Região Nordeste. Portanto, quero levar
a V. Ex•. à direção do DNOCS,- ~o seu qUalificã.do
quadro de servidores dt; todos os níveis, exatamente o meu estímulo, o meu incentivo para que
DNOCS, BNB, Sudene, Codevasf, enfim, aqueles
-&gãõS que atuam -na Região Nordeste, possam
cQntinuar, da melhor maneira possível, a atender
aos· ()bjetivoS para os quais foram criadOS em
determinadas fases da Vida político-administrativa
do País.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOobiígaao pelo ~parte de V. Ex", que dá um
brilhantismo ímpar ao meu pronunciamento, com
esSe anexo que se iricOrpOra inteiramente ao meu
discurso.
Mas não quero ence"rrar, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, sem registrar o posidonamento de
servidores_ çjq DNQCS, $érgio Ferreira, Tardsio
Medeíros, e muitos outros que estão gestionando
perante parlamentares, perante os Poderes daRepúbl!c_a, através de esclarecimentos que são absolutamente riecessárlos, para evitar que o Nordeste
sofra o golpe da extinção do DNOCS, ou do SeU
mai_Qr_e_s_v_m:_@_m_en_tQ,__que se cons~maria ainda
mJ,Iitp_ mais- h_ltldamente çom a _transferêricia da
sede do órg'ão aqui para â Capital do País.
A se~ é um problema muito sério e, por incrível
que pareÇa, liós estamos já no final do século,
e até hoje este fenômeno não foi perfeitamente
identifLcado; muitos estudos, muitas probabilidades, muitas teses, muitos comportamentos conni. tantes a respeito desse dificil tema, e não há um
acordo sobre isso, e a natureza sempre toma a
todos de surpresa, trazendo a seca como se fosse
sempre um fato absolutamente inesperado. Por
mais q_ue ela se repita no Nordeste, logo que passa
é como se nunÇá mais devesse acOntecer, é como
se nuoca mais voltasse a se registrar, é como
se seca fosse alguma coisa que se extinguisse
pela sua suspensão. E quando toda a economia
parece restabelecida, quando o nordestino parece
que se fixou à terra, quando parece que o fenômeno migrátório terá uma diminuição, quando
tudo parece estável, a seca simplesmente reaparece- e cada vez mais_ inclemente.
~uito

O Sr. Chagas Rodrigues wn aparte?

Permite V. Ex'

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOCom prazer.

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador
Od Sabóia de Caivalho, é profundamente lamentável que, já quase ao fim do século, nós os representantes do, povo,_ ou nós os membros da alta
casa do Le_gisla~vo, estejamos aqui ainda a fectamarprovidências no toCante à redução dos efeitos
da_ s~ç~ ~ tanto quanto possível medidas que
possam nos preparar para o fenômeno. A atitude
de V. Ex~' é altaniente louvável, porque se medidas
não são tomadas devem ser reclamadas. Mas,
veja V. Ex~ o Presidente da República é um ho-

/

mem do Nordeste, nós temos à frente do Ministério da Irrigação um homem do Nordeste, justamente neste moment_o é simplesmente -inacreditável que se esteja cogitando de transferir a sede
do DNOCS para a Capital da República. Nós precisamos é desçentralizar este País. _e_ a descentralização prime_íra é no tocante aos:_poderes, Presidente da República e o 19 -Ministro enfeixarido poderes praticamente ditatoriais, como já dizia o
nosso grande Raul Pilla. Mas, quero dizer a V.
EX' que o fenôineno :vem se agravando; os estudiosos já estãO concluindo de modo assUstador
para todos ilós. A área das secas, que antes estava
no Nordeste, e no Nordeste oriental, não havia
seca no oeste piauiense, não havia seca no Maranhão, pois, agora, a seca vem caminhando cada
vez mais, do Nordeste chamado oriental para o
Nordeste ociden:tal, que como V. ~ sabe compreende os Estados do PiaW e do Maranhão; pois
já temos seca no Nordeste piauiense quase às
margens do Pamaíba, já t~mos seca no próprio
Maranhão. Então, esse probleina precrsa Ser atacado convenientemente, nós temos que mobilizar
as universidades, os grandes estudiosos, as pesquisas; e na área ecorlômico-Mcial, na área administrativa, precisam ser tomadas. medidas concr~
tas. E permita, ainda, que eu diga a V. ~ eu,
com a minha modesta vida pública, de quem
foi deputado desde 1951, ainda Já no Rio de Janeiro, e que teve a honra e a sorte de governar o
seu Estado, eleito pelo povo e pelas oposições,
quero dizer a V. Ex" que não resolveremos nenhum
grande problema deste País enquanto nós não
tivermos um regime de governo compatível, e
enqUanto não criarmos neste País a consciência
de que é preciso combater a sonegação de tributos, combater a corrupção, que segundo dizem
os estudiosos, os analistas, os jornalistas da Europa, dos Estados Unidos, quando se referem à
América Latina, é isto, 1,1m quadro de corrupção,
e o nosso_P.ais, lamentavelmente, não vem sendo
exduído. Desse modo, enquanto não combatermos seriamente a corrupção, a sonegação, e enquanto não tivermos um goverrio responSávele só terenios goVenio l'éspon.s""ável no parlamentarismo - este País continuará assim, lamentavelmente, sem resolver os seus ~eciJlares problemas. Mas, receba V. Ext minha solidariedade e
meu apoio. Luta V. Ex!' realmente, e todos devemos lutar, contra todas as mazelas que atingem
atodas as regiões do_ País. nota_damente, o nosso
Nordeste, a região considerada mais subdesenvolvida do País.
OSR.CIDSABÓIADECARVALHO-La·
mentavelmente, nobre Senador Chagas Rodrigues, tem V. EX' razão. Eu gostaria muito que
V. EX não a tivesse, e gostaria muito que minhas
palavras fossem vazias, e que todos os apartes
que ao meu discurso foram feitos restassem abso·
lutamente sem sentido e inverídicos; mas o que
se ouviu, o que se falou, o que se disse, hoje,
aqui n-o Seriado Federal, a esse respeito, é uma
verdade absoluta. E quando o Brasil tem a glória
de já poder fabricar bomba atómiCa, não tem
o direito de esquecer. esta grande bomba explosiva e social, que é o-próprio Nordeste brasileiro.
Ali, sir.l, reside a grande capacidade -exPlOsiva,
mas que um átomo desintegrado, que é_ ~a~
mente a sociedade desintegrada pela fome e pela
miséria; os grupos sedais desajustados, a mobili~
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dade social forÇada a corresponder, acima de tu~

do, a uma mobilidade física, que- é o fenômeno

migratório. E quando se dá essa mobilidade social, com a redução económica de ·grandes gru·

pos, essa mobilidade descendente. isso corresponde à fuga do próprio chão, à fuga da própria
terra do sertanejo que se muda tangldo pela dor,

tangido por suas autênticas impossibilidades. O
Nordeste é talvez a bomba atômic:a que o Brasíl
nunca teve, uma bomba capaz de explodir e de
mortificar, dentro de condições sociais as maís
anómalas, condições sociais que são verdadeiros
desafios, e que já produzíram, no entanto, muitas
oportunidades para polêmicas, para ensinamentos científicos, para demagogias oficiais~ mas uma
condição social que, infelizmente, não foi capaz
de inspirar as soluções reais e verdadeiras, como
foram sonhadas pelo Senador Pompeu de Souza,
aqui citado, sonhadas pelo Deputado Federal,
meu avô, Eduardo Sabói~. que Já levava à Câmara
Federal do começo do século a SlJ..a aflição quase
no mesmo tom-e nos mesm_os_ moldes com que
eu avô; daí se vê a impOsSibilidade de soluciOnar
o problema da seca, a tempo de um neto ser
Senador para CóiitinUar a· fala de um avô, morto
multo cedo, mas que no começo do século era
Deputado federaL

Essa distância no tempo, esséfdistância na História, essa distância nas gerações, tUdo demonstra
quanto fracassamos nas soluções das secas e
agora o órgão que nos resta ainda vai sofrendo
um esvaziamento, um aviltamento, uma diminui·
ção, vai secando como a própria água da região,
vai-se esvaindo. Daqui a pouco, o DNOCS é uma
macabra lembrança de uma administração sempre fracassada em _matéria_ de_sec:a.
Era-o'que eu tinha a dizer. {Müitó bem! Palmas.)

O. SR. PRESIDENTE (Dirceu ~arneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello.
O SR. ÁOREO MELLO (PMDB - AM. Pro·
nW'l.cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e_ Srs. Senadores:
O nobre Senador Roberto Campos,_ em--rala
anterior, expressou o seu aplauso à reação que
a Superintendência da Zóna Franca de Manaus
- Suframa - estaria encetando com r_ela!Yáo
a SEI - Secretaria Espedal àe lftfófr'nãticá a respeito dos produtos de infot::.má_tí_c_?l elaborados
naquela área, que é a Capitã.r ao meú Estado.
Sr. Presidente, o nobre Senador que se manifestou é, antes de mais nada, um dos grandes
incentivadores e excepcional benemérito até da
Superintendência da Zona franca de Ma_naus, ra·
zão por que a sua manifestação, das rna!s oportunas, é sempre bem acolhida pela representação
amazonense nesta Casa,_ porquanto,- embora o
Senador Roberto Campos, em algumas oca_siões
tenha sido até increpado de não-nacionalista,
mas, com relação ao Amazonas., S. Ex~ é, realmente, um grande benemérito e uro b,omem que se
afina com os interesses mais profundos daquela região e, conseqüentemente, do verdadeiro nacionalismo brasileiro, razão pela qual a sua autoridade é das mafs (espeitáveis e, aqui, nesta oportunidade, merece o noss-o aplauso e o nosso rcf~
rendum pardal, porquanto o seu zelo evidenciado com relação à Zõna Franca c:!_e_ Manaus tem
sido sempre benéfico para a região que temos
a satisfação de representar.

Não preciso enfatizar o significado da Zona
Franca para a região a:n1azonense. É uma área
que estava, pqr assim dizer, morrendo à míngua,
_se_~gl,lindo pela desass_istª11da e, sobretudo,
pela distância que impedia que õ restante dQ 8(asil pudesse lh_e proporcionar aquele apoio que
se .iaz_@prescindível.
- Área imenSa do extremo Norte, com uma den~i
dade demog-rãfica das mals exíguas, o Amazonas
estaria estiolado e a sUã COi'idição de _sobrevivência em _vias de ~~ _exting_uir, s.e_ não hQtwesse,
em boa h9r<t_ o Pr~sidente Cªstello Brapco determinado a implantação da ZOna" Franca,-que vem
crianao, nãquele pólo brasileiro, os fundamentos
de umã_industrialização que se faz necessária para
o- prOgres~o.: não somente do_ ~arte deste País,
mas de todo o Brasil, no seu sentido de integração
e na necessidade de se tomar homogêneo o Seu
progresso e naquilo que é produzido em todos
os seus- pólos ~ em toda a su~ extensão.
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Nordeste ori~ntal e o Norte propriamente dUo,
que estou de pleno acordo com as_ suas consjderações. Temos que -pensar no Pais, pOis acima
de tudo estão qs interesse.s_ na.ciona..iS.,_ es~o as
aspirações do povo brasileiro, e o Brasil resulta
jusmmente desta união de forças, de aspirações
e de trabalho, e nós não podemos servir ao _Brasil
se continuarmos a desservir àquelas regiõ~ que
são precisamente as mais necessitadas. De mqdo
que esto~ de pleno acordo com V. Ex' Não acredito que a pdítica que_se vem realizando na Zona
Franca de Mana,us possa sofrer quaJquer solu_ção
de continuidade; ao contrário, espero que essa
política seja reforçada e afirmo que esse. centro
de _d[n_ami_smo, de desenvolvimen~o, não é contra
ninguém, como_ disSe V. ~' mas a favor- q(~_a
grande área subdesenvo)vida, e dentro de uma
filOsofia de iryt~raçã6 do_n?s_so País.
O $R. A,OREO MELLO ~ Muito obrigado,

Deputado, Governador e Senador Chagas Rodri·
De fato,_ Sr, Pr~,sid~nt~. n«;!_st_e reparo que aqui
Realmente, esses títulos permanecem íne·
estamos manifest~nc;\p, que não é, antes de mais gues.
rentes, à medida em que o cidadão prossegue
nada, um discwso analisado, aprofundado, até
pela vida afora, àqueles que foram Senadoies.
porque ainda não entrei em conté!to com a direção
da Suframa a respeito do assunto que vem sendp Aliás, acho que é d,eterminação de lei, pois jamais
perdem o título. E como o padre, mesmo que
abordado peJa imprensa brasileira, de fato a SE[
ele abandone a batina, ele será sempre um sacer·
e a_Sufr~. até aqui, têm andado em plena har·
dote, E._aquí, vale ci!,ar o meu primeiro suplente,
mania. A Secretaria Espec:ial de Informática não
que é o Padre Vrtório Cestaro,_ que, embora s_eja
tem, Por -assim dizer, colidido de maneira muito
hoje o Presidente da Associação dos Padres Casa~
radical e muito frontal com os interesses da Supedos,
ainda ê o Padre VitóriQ Cestaro pa;a todo
rintendência -da Zona Franca de Manaus; e se
o eleitorado amazonense ~ para todos que o coneste momento exls!e__qualquer- divergência, conhecem e o admiram. Mas,.realroente, esse .deba~
rrro-~·-noticiada pelos órgilos da imprensa maior
deste País, tenho cecteza, e venhp manifestar desta te, essa pequena polémica está apenas adstrita
a uma lista de produtos que a SEI teria que_ aprotribuna a minha esperança, de que ess.,_ divergência sej:::l evidentemente SÇlf!a_da_, porquanto são var, em relação à Zona Franca. Mas alguém argumentou que a SEI estaria interferíndo nos produ•
àóiS catidã1s de,sa_guando na m~sma_ direção do
progres-so- brasileiro e visando, sobretudo, o inte- tos que não seriam abrangidos pelo seu poder
de limitação, ou pela sua capacidade de disdpli·
ress..e___d~ __que a nossa Zona Franca e o pólo indusnainento dessa área. Tenho certeza de que, como
trial em que se constitui, o Amazonas, hoje em
V. Ex"- destacou, e fiZ questão de sublinhar, a S.EI
dia, venham a contribuir para o progresso do nose a Suframa não irão, nesta _altura, _estabelecer
so Pais _e_à_evoluçijp de toda a inçlústria. __
- uma briga, um duelo, uma polêmica antibrasile:ira,
Não existe na Zona Franca de Manaus nenhUm que--apenas leva a nada e a perda de tempo; e,
prOpóSito de prejudicar, ou- de fazer sombra _sesobretudo, é uma forma de não br<lSilidade. Esses
quer à indústria brasileira de São ?auJo, _sobretudo
dois 6rgãos, superiormente dirigidos e comandesses produtos que, elaborados através da atuadados com patriotismo fora do comum, visam,
ção digital, venham a fazer com que a nossa popucomo dísse,_ o mesmo desaguadouro, o_ mesmo
lação_ tenhe qLJalquer dificuldade, qualquer preju(zo, da maneira êõrUo -SãO -pr"óduzidoS, quer na objetivo, e tenho certeza de __que estarão integra:
.Capital paulista,- querno Setor industria] da Zona dos, unidos para uma análíse perfeita, a fim de
-chegarmos a um denominador comum, sem con·
Franca de Manaus_.
·- flitos, sem brigas, sem confusão, sem aquele espírito de guerra que só serve para prejudicar àqueles
O SR. Chagas Rodrigues - Permite V. Ex"
que têm os mesmos ideais.
um aparte?O Sr. ÁUREO MELLO - Pois não, nobre
Deputado. Nobre Senador Chag_as Rodrigues,
desc:ulpe-me!

·O Sr. cbag35 Rodrl!Jues- TivemOs a satisfação de ser colegas na Câmara dos Deputados.
De modo que V. qc-, vez. por outra, me chama
_3~ D_êp~~~~; Dâ- atê a impre5são de qUe eStóu
voltando... Mas, nobre Senador, v.·Br é-Um autêntico representante_ da Região Norte do Pals. E,
como V. Ex" sabe, eu sou_uro -homêm do Nordeste
e daquele Nordeste chamado pelos geóSrafos de
9cidental, e que outros chamam de meio-Norte.
Isto significa que é a área de transição, é a área
que une o Norte_ ao Nordeste. De modo que quero
dizer a V. Ex~, como brasileiro- e como homem
do _Nordeste, com e~se_ tr?IÇO_ de união entre o ..

~esta oportunidade, portanto, manifesto a mi·
nha certeza de que, tanto o Sr. Jadir Guimarães,
corria o Sr. Ezji__ Velga da Rocha _(titular da SEl)
serão os porta~vozes e os verdadeirÇ>s represe"ntantes desse espírito, que tem por finalidade transformar o extremo norte em uma real nutriz industrial deste País_,__ e manter __São Paulo e !'1-s .áreas
industriais b:rasileiras cada vez mais pOtenteS,
mais realizadoras, mais capazes e pro-dutivas, para
o engrandecimento de~ta Nação.

POr isso, Sr: Presidente, a minha pequena mani·
festaÇão nesta oportunidade! sust-_itada pela palavra do nobre Senã.dor qué ocuPOu a tribuna a
respeitO do asSunto, é esta: a de que exi$te,. da
pãrte da- Bancada amazonense, no Senado da
~epúblic:a, uma ~.tegral, absolu~o e ~tal confian~
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ça, nesses dois órgãos da administração brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Tem a palavra o nob_re Senador Ed_ison Lobão.

O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA Pronun-

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
A momentosa polêmica sobre o sistema de
governo a ser inscrito no_novo texto constitucional, deduzidos alguns excessos eventuaiS. devidoS
à grande polarização que o tema provoca, tem
permitido aos membros desta Assembléia a realí-

zação de longo, continuado e proficuo debate s-er
bre os caminhos a serem trilhados pela sodedade
brasHeira.
Não que outros temas sejam de menor importanda para o futuro do povo brasileiro. A refonna

agrária, a questão urbana, a situação dos inc;!.ígenas, tráz polêmicas neste instant~. OS problemas
trabalhistas, a criação de novos Estados, os direitos das mulheres e__das crianças, assim como
tantas outras questões candentes que se c_olocam
no debate constituinte, têm significação expressiva para o País, que -discute, avalia e reavaliei~
antigas e novas idéias, em busca de çonceitos
e proposições adequados às suas emergentes necessidades políticas e sociais.
A questão da forma cje_govemo, entretanto, que
contrapõe o parlamentarismo ao presidencialismo, se não pode ser consid~rada a mais Importante, é, sem dúvida, claquelas fundamentais, posto que se trata de estabelecer quem deterá, efetivamente, o poder de governar nosso Paísi quemencaminhará a solução dos problemas que nos
afligem: o Presidente da República ou o Primeiro·__
Ministro.
A discussão desse.a.ssunto, de importância c&·
pital para o ordenamento inS:tit.ucional do País,
não pode ser ofuscada ou enviesada em função
de interesses mesquinhos ou personaltstas dos
qu~, eventualmente, nela se imiscuam.
E preciso reconhecer, nes.te passo, que a defesa
oportunista e momentânea do parlamentarismo,
por elementos interessados ora em impedir que
determinados candidatos à Presidência da República alcancem o poder que lhes for conferido
pelas umas, ora em adquirirem eles próprios mais
poder, tem seu contraponto na defesa também
oportunista e momentânea do presidencialismo,
em que se empenham, muitas vezes, pretendentes confesso_s ao cargo de Presidente.
A tônica dos debates, entretanto e felizmente,
não tem sido essa. Neles têm se manifestado,
regularmente, presidencíalistas e parlamentaristas ilustres, que defendem essa posição coerentemente, há anos, sem que os deslustre a suspeita
de que aja:m em função meramente da circunstância ou do interesse pessoal.
A proposta parlamentarista, no entanto, temos
que reconhecer, não tenha sido defendida desde
a proclamação de nossa República, jamais conseguiu empolgar a maioria de nossos parlamenta~es. Apenas num especial momento político~ em
1961, tomou-se ela viável, quando, para fazer frente a uma situação de grande instabilidade, parlamentaristas históricos se_ juntaram a outros de
ocasião, estabelecendo no_ss_a_ primeira e única
experiência parlamentarista republicana, de triste
fama e curta duração. __
.
_
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-- Esse é um exemplo claro da in-.dabilidade de
soluções casuísticas para problemas conjunturais, Ainda que aprovado pela maioria dos representantes políticos do povo no Congresso NadO.
nal, o parlamentarismo, pouco tempo depois, foi
desaprovado pela esmagadora maioria dos eleitores do País.
Qüás'e 90% -da Nação levantar~·se contra o
parlamentarismo, atribuindo-lhe todas as dificuldades que vivia a Nação brasileira.

-- O~_Si-~ -cil3gas Rodri9ues - Permite v. ~
Uni -ã~arte;-iiobre_Sen.ildor Edison Lobão?
O SR. EDISON LOBÃO - Ouvirei V. Ex'
com ameSfffã alegria com que ainda há instantes,
óuVi V. Ex' defendendo cOm O mesmo ardor com
que-·eu-me oponho ao parlamentarisino, o seu
ponto de vista.
Ouço o nobre Senad~r Chagas Rodrigues.
, ~ S~. CJtagas ~o:c:lri~-~~ ~Em primeiro lugar, respeito o ponto -de vista de V. EX!' e sei que
V. Ex.' defende' o presidenCialismo levado por altos
princfplos da vída pública. V. Ex", em outros turriOs, é utn presidenCialista cOnVencido, convicto,
sincero~ Qua_nto a mim; V. EX' também sabe que
aindâ rla despedida de Rau1 Pillª - e isso .eu
disse na Assembléia Nacional Constituinte- Raul
Pilla Se despedia, em 1966, e eu ofereci um aparte,
Qizendo a S. Exl' que as novas geraçóes continuariam a luta pelo parlamentarismo. Eu apenas lamento ainda não termos V. Ex'! nas hostes do
parlamentarismo. Rui, o grande presidencialista
do inícío da RepúBlica, em 14, 18, 19, já era um
parlamentarista. E nosso grande Afonso Arinos
de Mello Franco, em 49, 50,_1Jm aguerrido presidencia1ista, hojê já é o nosso líder ne~se combate.
·modo ql!-e' ·os gra-ndes espíritos, os- grariOês
democratas, mais cedo ou mai$ tru-_çh;::, e eu incluo
V. EX" -entre eleS, terminarão' sendo parlamentaristas, porq-Ue parlamentaristas são os homens
públicos da Europa, da Ásia, do Japão, da Alemanha, da Itália, da Espanha. Só nos Estados Unidos
é que existe presidencialismo com um regular
êxito. De modo que eu quero_ apenas registrar
que respeito o ponto de vista de V. ~,_mas estou
convencido de que 100 anos são o suficiente-para
demonstrar que a presidencialismo não é árvore
que passa cresce.r no wl do brasileiro. E se V.
Ex" me permite, porque não quero me alongar,
-que-ro ouVir ·o discurso de V. Ex" até o firri com
a atenção que V. Ex' me merece, quero dizer a
-V-. Ex' que se nós já tivéssemos parlamentarismo,
não teria havido aquela crise qUe nós vivemos
no Congresso, aquela crise que impediu João
Goulart d~ assumlr a Presidência da RepúbUca.
E eu disse a Sua E:,ccelência, porque fui Yice-Uder
da Maioria: "Presidente. no parlamentarismo o seu
mandato iria até _o fim; no presidencialismo não
sei se irá, fique Vossa Excelência prevenido! Por·
que quem avisa amigo é, segundo o adágio. Oe
modo que eu quero dizer a V. EX', o parlamentarismo, se existisse, _teria impedido a crise. O
parlamentarismo veio e, enquanto parlamentarista, o Presidente João Goulart f1ão foi deposto.
E o tempo que ele levou como Presidente parlamentarista foi muito superior ao que ele levou
eomo ~re_side_ote presidencialista. De modo que,
se tivéssemos continuado a ter' o parlamentarismo, João Goulart não teria sido deposto, nós não
teríamos tido 20 anos de ditadura. E quero ainda
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dizer a V. Ex', se me permite, o que eu discordo
um pouco: quando o povo fol chamado àqUele
plebiscito. não foi para julgar parlamentarismo
e presidencialismo. Ali, na realidade,_ o, que se
decidia era se estava certo o homem _eleito pelo
povo. Presidente da República -:- nós não estávamos votando uma Constituinte, nós estávamos
sob o i_n:tpério de uma Cons__tituição, ele eleito VicePresidente cia.RepúbiÍca numa chapa....=. naquele
tempo se podia votar para Presic:Ie!lte numa chapa
e para Vice-Presídente em outra - ele foi eleito
Vice-Presidente_ da República, veio a crise, crise
que o presidencialismo sempre provocou no Brasil, _de interferência militar indeVida, e então Sua
Excelência, naquele momento, teve o espírito públlc:o - no seu discurs_o ele já confe.ssara, _que
era um presidencia1ista - e aceitou para evitar
a guerra civil._ De modo que, quando houve _o
plebiscito, foi para saber se aquela interferência
indébita dos militares, se aquele militarismo tinha
procedência, se aquele homem devia ou não ser
P~;;idente da República, porque ele havia sido
eleito Presidente déJ. Rej>ública até o fim. De m_odo
que ali João Gou1art era a,_grande vítima e o povo
t?rasileiro sempre fica ao lado daqueles que sofreram -violência. Se V. Ex" me permite, e aqui e:U
encerro, nã? foi o plebiscito para julgar, ali se
votou se o Presidente João Goulart devia Oti não
rea-ss-umir aqueles direitos que ele havia conquistado nas urnas. E veja V. Ex", aqueles que tanto
falam no plebiscito, e não me reTiro a V. Ex", foram
os primeiros ~epois que desrespeitaram, porque,
nesse caso, seria o plebiScltd--para 6 presidencialismo e em 1964 nós tivemos a crfse. De modo
que eu respeito o ponto de vista de V. Ex" Acredito
na sinceridade de V. Ex", mas V. Ex" há de concluir
mais cedo ou mais tarde que O nosso _Pais cada
vez mais se Integra no univers_o onde nãO há presidencialismo a não ser nos Estados Unidos.
O SR. EDISON LOBÃO- Veja, Senador Chagas Rodrigues, eu aqui estciu na tentativa de ç_onquistar V. EX!' para a nossa cauSã; e V. EX-' quase
~e conquistá: para a Sua.

Na verdade, admiro profundamente a sua coerência. Co_nheç6-a de tantoS anos, e .talvez até
V. Ex~ nem sa_ib~. Eu era um estUdante; mepino
-ainda, na cidade de F1oriano..__no Pié!:uJ, quando
por ali V. EX' andava na sua campanha para gover·
nadar, já despertando a minha admiração pela
figura política extraordinária__ que é o grande
piauiense Chagas Rodrigues.

Mas, sobre essa questão do parlamentarismo
eu gostaria de dizer a V. ~ que andei peregri~
nando pelas Constituições afora e até pelos países, procurando inteirar-me das dificuldades e das
facilidades que o parlamentarisrrio pode gerar pa·
ra as !nstituições políticas de uma nação. Eu fui
à Alemanha em 1976 e durante 40 dias - eu
era jornalista - circulei pelas distâncias curtas
da Alemanha, num ônibus, com o então líder da
CDU, hoje Primeiro-Ministro Helmut KohJ, numa
memor~vel .campanha eleitora]. Que espetáculo
extraordtnánol Parlamentarismo puro, servindo à
grande nação alemã.
Voltando ~o meu País, pus-me_ a meditar, e
verifiquei que aquele meu estágio de 40 dias na
Alemanha havia fortalecido em mim as minbas
_convicções presidencialistas. Aquilo que se aplicava tão bem, e ainda se aplica-na~_emanha, aqui,
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entre nós, seria uma quimera. Foi a conclusão
a que eu cheguei.
Sei, Senador ÇhaQas Rodrigues, que muitos
de nós mudaram no curso da caminhada, E V:

Ex' ffienciOTiõU o eminente Senador Afonso

Ari~

nos, depositário de tantas admirações minhas.

Pois foi exatamente no parecer do Sen~dor Afon~
so Arinos que fui consolidar a minha posição pre~
sidendalista, aquele parecer de 1949, não nas
posições de hoje.
Nobre Senador Chagas Rodrigues, eu erajOrO.a:~

lista, V. Ex" era Deputado, quando se procurou
derrubar realmente o parlamentarismo aqui no
Brasil. Tenho algumas discordâncias com o depoimento histórico de V. Ex- Acredito até que_ as

razões mencionadas por V. Ex" para o_ plebiscito
estivessem subjacentes no pensamento Político
de então. Mas o que de fato -se prOpôs ao povo
foi uma decisão entre o parlamentarismo e o presidencialismo, atribuindo~se ao parlamentarismo,
então, todas as dificuldades por que vivia o País,
e eram muitas. É claro que o Presidente João
Goulart, tendo sido eleito n!,l.ma eleição__ direta,
queria reaver os seus poderes. E ele, vamos adfnitir, um homem bom, simpático, profundamente
interessado pelas causas do povo, porém um governante fraco, ·obteve 90% dos votos_ do povo
brasileiro para derrubar o parlarilentarismo, não
para ele, pessoalmente. Talvez se ele pusesse em
debate a sua situação de Presidente da República,
tivesse sido rejeitado naquele instante, porque aU
se buscou exatamente a derrocada do sistema
parlamentarista de Governo, que o PreSidente
João Gou1art conseguiu, ao longo do pouco tempo em que vigiu, sabotar, porque era deseu inte-resse voltar ao presidencialismo. Basta ver a de~
daração do Primeiro-MinistrQ "'(ancredo Neves,
um grande líder nacional, já àquela época, e até
antes daquela época, em que dizia que o parlamentarismo era um regime híbrido em razão do
qual era impossível governar no BrasU. P~rlamen
tarismo no Brasil, ele dlzía, e não lá fora.

O Sr. José Fogaça- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO - Pois não. Ouço
V. & com multo prazer.
O Sr. José Fogaça - Há muito tempo, conheço as posições sempre claras e extret"!1amente
nítidas de V. Ex' O nobre-senador fez menção
a um texto, _a uma passagem recente da Histór~a
do nosso País que foi o parecer do hoje, Senador
Afonso Arinos, em relação ao presidenciali$n)O.
Realmente, temos a1i uma alentada exposis:ão,_ um
descrever, um narrar de situações ~ de al-guinentos que me parecem baqtante convincentes. Se
examinarmos o que era r_e_ªlmente o f!rasil dos
anos 40 e dos 50, veremos que os argumentos
são extremamente válidos para uma so_c_i_e_dade_
que ainda não saiu do sey. estágic;> agrário para
uma sociedªde que aínd~ não formou uma complexidade social rica e diversificada, como é hoje
a sociedade brasileira, para uma sociedade que
não tinha um parque industrial consolidado e para
uma sociedade que ainda vivia no setor de bens
de consumo duráveis da importação. Essa sociedade brasileira que tinha ainda uma estrutura mui·
to primária e muito simplista, era uma sociedade
que só poderia mudar me_diante um sistema que
con~ntrasse poder na figura de um homem só,
poder unipessoal do Presidente da República. Es-
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ta e(ã.âvisão, indusive, das esquerdas, dos setores
mas forças conservadoras da sociedac:iE! brasileira
mais progressistas da sociedade, na época. Lemnão desejam o parlameritariSmo, póts O pãflabrO~me que, estudante, nos anos 50-60, _alimen·
mentarismo impede que elas tenham relaç:ões
tava, inclusive, em relação ao parlamentarismo
diretaS com O poder. Hoje é fácil para as grandes
este preconceito, de que o parlamentarismo procorporações económicas deste País, através de
dUz o arranjo das e1ftes, paralisa e Impede as reforseu Presidente, através de seu mandatário m.::.ior,
mas Sociais numa sociedade em conflito, princi·
do seu maror líder executivo, levantar 6 telefone
e.falar diretamente com o Presidente da República
palmente numa sociedade _agçária, atrasada, onde
e resolver os seus problemas. Num sistema parlahá, ainda, o predorrúnio, até, de formas feudais
m-entar isso é muito dificil, porque tudo que cai
e mais arcaicas de relas;:ões de trabalho n6 campo.
Mas o Brasil àos -anos·ao, e_ que Chega aos anos
no parlamento ..;.... aqui todos sabemos que não
estamos num ·congress6- de noviças, eu nunca
90 e_ ão fmal do século XX. não é o Brasil dos
anos 50. Hoje, temos uma sociedade extremadisse e não direi jamais que o parlamento é üm
mente complexa, extremamente diversificada,
simpósio de freiras, aqui temos homenS e molheuxna sOCíed&de__ que tem camadas urbaftas mé-- res que representam a sodedade brasileira em
todas as suas- ínaz€.la:s e em todas as suas grandias perfeitamente compatíveis com o estágio podezas também - mas o que cai no parlamento
lítico que o parlamentarismo exige; atingimos seé púbUco, o que- cat aGui dentro tem qUe passar
tores d!'! tecnologia de ponta; formamos quadros
pela opinião pública também. E, conseqüentecientíficos· altamente qualificados; temos uma
m-ente; cis representantes dás grandes corpora·
classe política competente, que é capaz de res,ções e dos grandes irlteresse_s~:aes:feVaíS fiãO-poponder às exigências de um sistema parlamentar.
Não temos_ partidos fortes, organizados e consoll~
dem mais levantar o telefone e tomar uma decisão
ein. ciffia desse tipo de postura; ·de· cOnduta ou
dados, porque a História do Brasil é a história
de comportamento. Eu queria apenas, no pronunda díssoluç:ão e da reconstrução partidária. Por~
ta_oto, não podemos, evidentemente, nos c_om, ciamento que V. Ex'- vem fazendo;- reveStido de
parar com a Alemanha, ~lle V. Ex~ citou, onde
tanta conviC(;ão, de tanto brilhantismo, de tanta
o Partido Socialista tem mais de 90 anos de histócompetência política, que é o_ que @l:acteriza V.
ria, e também os partidos de centro e os liberais
Ex-, apenas para dizer que naquele pronunciamento famoso do Senador Afonso Arinos estava
t~m raízes profundas na história alemã. Quero
meridonar, apenas, no pronunciamento de V.-~
a verdade daquele momerito histórico. E que, hoesSa referência ao parecer, ao pronunciamento
je, se alguém tentar agir na sociedade br!iSileira
a partir daquele documento, está_Cometendo o
famoso, a famosa defesa do presidencialismo por
mesmo equívoco das _esql,lerdas brasileiras que
piáite do Sena.dor Afonso Arinos. Perfeitamente
cabLvel para a época, mas hoje tão superada, que
diaqnosticam a sociedade ~brasileira e prognosseu próprio autor já assumiu uma outra postura
ticam as suas soluções a partir de uma visão velha,
gasta, surrada e superada dos anos so,- de que
El-1. ate lainento que setores de esquerda deste
Uiillíder salva o_mundo, salva a pátria e conduz
País E.iinda estejam com essa visão dos anos 50,
os pobres para a sua felíddade.
que, ~úlleu ver, hoje se tornou uma visão golpista
e _aparelhista das próprias esquerdas. Já nem me
refiro mais aos setores conservadores, refiro-me,
O SR. EDISON LOBÃO - Senador José
hoje, até a alguns setores da esqUerda bç:cisileira,
Fogas;:a, agradeço o brilhante aparte de V. Ex"
que p-artem da pressuposição, que era talvez válie, de algum modo, concordo em que àquela_épo-:_
da nos anos 50 e_ por isso existiu a figura de
ca, à época do parecer _Afonso Arínos, érarrios
Getúlio Vargas: de que só um homem, sentado
uma Nação, eu quase diria, artesanal, do ponto
na cadeira de Presidente da República, através
de vista tecnológico. Mas éramos um Pais político
de golpes sucessivoS de caneta, poderá reformue de consciência política bastante avançada, E
lar uma estrutura social injusta e contrária às neo que se deu de 20 anos a esta parte? A Nação
c~idades bá$ic~s, àS necessidades primárias da
cresceu extraordinariamente, somos iSto~ güe V.
sua grande maioria. Ora, esta visão é absolutaEX' hoje dec:lara, somos um País até COm Uma.
mente inipossível numa sociedade complexa coindústria sofistiCada, porêm, nãõ-creio que ·a nossa
mo a de hoje. Um homem sozinho, sentado na
mentalidade política tenh~ avançado tanto de lã
cadeira de Presidente, não pode golpear uma sopara cá. V. Ex' menciona as esquerdas que conside9ade que enrijeceu 400 ou 500 anos de injusdera progressistas e eu diria que são apenas es-tiça, não pode_ funcionar como um Messias, pai
querdas que, àquela época...
da pátria e salvador dos pobres, que vai conduzir
o paraíso, sem lutas e sem organização. Esta crenO Sr. José Fogaça- Eu falei em esquerdas
ça de que um homem só saJva a NaçãO gera
atrasadas!
a desorganização popular e faz o povo crer de
que é possível salvá-lo e conduzi-lo ao paraíso,
O SR. EDISON LOBÃO - Não, V. Ex- falou
sen1 que este povo construa, com ·o seu próprio
que as esqUerdas progressrstas etc. As esquerdas,
sâcrlffci() _e com a suaprópría consc:iênda, a sua
eu, de um modo geral, cons!dero-as retrógradas.
orgariii:ã.Ção. Então, é uma visão golpista, porque
pensa que pode golpear a sociedade. E é uma
o· sr. José Fogaça - Não, nem todas as
vfSão apãrelhista também, porque alguns setores
esquerdas são iguais.
da esquerda pensam que basta tomar conta do
O SR. EDISON LOBÃO - De um modo
aparelho dO Estado para que a partir do EsWdo
geral! estou dizendo, Não_ são_ todas igu_ais, não.
pOSsam mudar o poder, porque as estruturas de
são atrasa_d_as._
--._
__ -Algumas
p~~r nem sempre estão localizadas dentro do
aparelho do Estado.~Con$eqüentemente, hoje, alO Sr. José Fogaça ___: Algumas sãO. outras
guns setOres de esquerda acabam se afinando
não, e a _grande questão, hoje, é entre o atraso
com aJgUns setores de direita, porque, hoje, a1gue a modernidade.

O SR. EDISON LOBÃO -A verdade é que

os tempos se passaram e, realmente, o Brasil,
do ponto de vista tecnológico, é hoje uma outra
Nação. Mas, não acredito que politicamente este-

jamos, já agora, em condições de avançarmos

até o parlamentarismo. Deve V.

~

ter percebido

que eu não sou inimigo do par1amenta"rismo, mas
um profundo admirador desse sis_tema. Como
funciona na Alemanha! Aqui, vejo esta dificuldade.

Agora, a visão golpista a que V. ~ se refere,
dos presidencialistas, tenho impressão que é uma
frase apenas, porque não se pode considerar que
o Deputado Ulysses Gulmarães seja um golpista.
Eu não o entendo como golpista, e S. Ex" é-presidencialista.

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex~ um
aparte?
O SR- EDISON LOBÃO - Ouço o meu
eminente mestre e amigo, Nelson Carneiro. _

O Sr. Nelson Carneiro- EU queria apenas
trazer uma contribuição ao discurso de V. Ex"
O SR. EDISON LOBÃO -

E será valiosa.

O Sr. Nelson Carneiro- Não, é apenas um
depoimento, -que não é-meu, mas do nosso emi·

nente companheiro de tantos anos nesta Casa,
das mais altas expressões da vida pública brasileira em todos os tempos, o nosso Presidente
Amaral Peixoto. Numa entrevista ontem publicada
pelo Jornal do Brasil, e cuja transcrição pedi
que constasse dos Anais, há o seguinte trecho
sobre o parlamentarismo e o_ presidencialismo:

-
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"Anos mais tarde, em Paris, disse a Jango
e ele concordou - que cometera utn

erro fatal derrubando o parlamentarismo
através do plebiscito. Ele teria governado até
o fim com o parlamentarismo e realizado
algumas _de suas reformas."

Esse é o depoimento que traz Amaral Peixoto,
ouvido do Presidente João Goulart que, pressionado pelas diversas forças que nôs todos conhecemos, resolveu antecipar o plebiscito na esperança de recuperar to_dos os seus poderes presidencialistas. E caminhou célere para a sepultura
ao sistema que ele tanto advogava, precipitando
a sua própria deposição. De modo que esse é
um depoimento do homem que viveu e que so·
freu este momento e que, anos mais tarde, vem
dizer que ele, se tivesse ficado no parlamentarismo, não teria vivido isso, que é uma tradição
do presidencialismo brasileiro: a sucessão de crises que s_e encerram com suicidios, com mortes,
com atentados, com pronunciamentos militares
e até com renúncia. Assim, essa palavra do Presidente João Goulart deve s_er meditada nessa hora
em que tanto se fala em_ plebiscito. Ele precipitou
o plebiscito, que estava previsto para 6 meses
antes do fim do seu governo, e foi vítima do plebiscito. V. E>r, apesar dos seus dourados cabelos
brancos, é muito moço para se lembrar com nitidez o que foi a campanha do plebiscito, o _que
o Presidente João Goula"rt jogou no plebiscito,
a fortuna que se gastou; os meios de comunicação só faziam a propaganda do presidencialismo, as forças politicas interessadas em recuperar aquela influência pess_oal junto ao Presidente se uniram àquelas grandes empresas da
época, à imprensa, etc.

Se V. Ex• se recordar o que foram os- anos
de 1962, 1963, qua·nao se fez a "campanha do
plebisdto, verá qUe não foi a Nação orientada
que votou, mas uma pressão enorme de todos
os meios-de comunicação, comandados por uma
gfãffde fortuna que foi posta em Jogo·,naquele
momento, essa é que é a realidade. E que V.
Ex" era muito moço. Não só MagalhãeS -Pinto,
mas muito outros financiaram. Foi uma fartura
de dinheiro. Eu, pobre parlarriEmtariSta, encontrava-me no interior da Bahia e fiquei afogado diante
da pressão do dinheiro, de todos os recursos para
se restabelecer o presidencialismo no Brasil. E
o presidendalismo, como disse Jóáo Goulart a
Amaral Ptiixoto - e consta da sua_ entrevista de
ontem-:
__ "Anos mais tarde.,_ em Paris, disse a Jango
--e ele concordou - que cometera ,um
erro fatal derrubando o parlamentarismo
através do plebiscito. Ele teria governado até
o fim, com o parlamentarismo, e realizado
algumas de suas reformas .. _
Não vamos cometer outro erro como o de
1963. VamoS aprOveitar esta oportunidade, que
é a hora; não há casuísmo nenhum, pots estamos
redigindo uma Constítuição, não visando ao Presidente Samey, pelo qual todos nós terTios o maior
apreço, mas estamos traçando normas para muitos anos, muitos decênios; estamoS instituindo
um sistema de governo que nãovalapenas alcançar o Presidente José Samey, mas os que vierem
~epois de Sua Excel_ência. Não tem, portanto,
qualquer traço de CasuísrríO, nem êtuaJquer conspiração contra o Presiderite José--SameY. É preciso qUe fique claro que os parlamentaristas não
es~o fazendo qualquer conspiração contra o Presidente. Entre os púla"mentarisías estão amigos
devotados e companheiros leais de Sua EXcelência durante toda a sua carreira política. É .preciso que se compreenda a luta do parlamentarismo, porque esta é a hora em--que estamos
vivendo. Qual será o regime do Brasil? 1889 foi
a hora de se transformar o parlamentarismo no
presidencialismo; era- a hora; era numa Constituinte. 1987 é a hora de se recuperar o sistema
parlamentar no Brasil, corr'ígindõ- o eQUívoco -que
foi a imposição do presidencíalisn1o, em 1963.
Quero felicitar v. ~.- p'orque está colocahâo o
problema com_ a elevação e a grandeza ·que ele
merece, que é a cãracterfstica de V, fr tiãO vamos
discutir pessoas; estarrlos d.iscutindd teses, e V.
~ t~[O a nobreza, que é sua, de col~ar: o problema rrcrcampo das idéias. Felidto v.· EX", mas não
posso deixar de consignar este depoimento, para
mim _valiosíssimo, do Presidente Amaral Peixoto,
repetindo a confissão que lhe fez o Presidente
João Goulart.

ma- de Governo que Sua ExceJênçia, hoje.e nãO
ontem, está convencido de que não serve àS insfi~
tuições brasileiras.
Do mesmo modo que João Goulart chegou
à conclusão de que o parlamentarismo teria sido
uma boa coisa para ele, e ele era um presidencialista, hoje, José Samey, que ontem· era -parlamentarista, com a sua experiência de Governo
chegou a conclusão de que, no parlamentarismo,
dificilmente esta Nação se manteria nos caminhos
da normalidade democrática. E nessãs condições, penso que era dever de Sua Excelência se
colocar contra o parlamentarismo, para evitar um
mal,não-_para ele, mas para a Nação brasileira.

O Sr. Nelson Carneiro um outro ·aparte?

Permite V. Ex•
-

O SR. EDISON LOBÃO- Pois não.

O Sr. Nelson Canielro- Todos compreendemos a atitude do_Presid~nte José Sar_n-ey e: tQ~
dos respeitamos a sua posição e a sua própria
caracterís_tica de, por ser um homem aberto a
todas as divergências, tem aceito o pronunciamento de alguns de seus amigos maiS Intimas,
de_ seus colaboradores favoráveis ao parlamentarismo. Isso não impediu, por exemplo, que o
Ministro Aluízio Alves continuasse Ministro da Administração.
O SR. EDISON LOBÃO - Isso porque o
Presidente é um democrata verdadeiro!

O Sr. Nelson Carneiro - É claro: Nós- não
c_oloca.mos_ o problema, como b_em ac_entue_i, com
relação ao Presidente José Samey ou outro Presidente. Nós lutamos por um sistema que pos-sa
servir ao País e no qual o Presidente JOsé Samey
tem todas as condições para integrar pela sua
própria formação e; prindpalrilente, pelo seu espírito aberto. Disse eu quando estive com Sua Excelência pela última vez, que os parlamentaristas
não estavam fazendo uma conspiração _contra _o
seu Govetno e nem contra Sua Excelência e não
seria possível instituir ó parlamentarismo no Brasil
contra ou sem Sua Exceléncia. Nós s6 poderemos
instituir o parlamentarísmo no Brasü com o Presidente José Samey, desde que Sua Excelência
se. compenetre ou se convença de que este é
o_~melhor sistema para o Pais. Nós, parlamentaristas, -estamos certos de que, nestes poucos
dias, o Presidente se convencerá de que o melhor
sistema é o parlamentarismo, ainda qu·e com as
atenuantes ou as dificuldades que caracterizam
um momento de transição de um sistema para
outro. Não creio que Sua Excelência s_eja empedernido em presidencialismo: O Presidente José
Samey é um homem interessãdo no bem do Brasil e, se Sua Excelência tiver consciência de que
essa solução é a melhor para o País, não deixará
de adotá-la.

O SR. EDISON LOBÃO __:_-Sena._d_or _Nelson
CarnefiO~ não posso deiXar de admitír~que o depoimento que V. Ex' nos traz é de grande valia. J::

um depoimento de um homem qUe viveu períodos agitados do Governo e que acabou sendo
deposto em razão, precísainente, .das crises políticas que se sucedi~m àquela época Mas, o Presidente José Sarney não tem nenhuma preocupação- iss_o posso garantir a este egrégio Plenário - com a duiação do seu próprio mandato.
Su~_ Ex_celênc_i;;, não está se ppondo.ao parlamentariSmo em i'azão do seu mandato, e" sim do siste-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cãrneiro)- Senador Edison Lobão, a Presidência comunica a
V. Ex" que o seu tempo já está esgotado.
O SR. EDISON LOBÃO - Peço a V. Exque me conceda só mais uns pouco_s minutos,
para que possa concluir o meu modesto discurso,
abrilhantado apenas com os apartes que recebi
aqui neste augusto plenário do Senado Federal.
Não tenho dúvida, Senador Nelson Carneiro
-_e V. Ex• corihece tão bem (:)Presidente José
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Samey, talvez até mais do que eu ....... de que Sua
Excelência conviria, no parlamentarismo, muito
bem com os Deputados e Senadores. Sua Excelência, sim;' as instituições, dificilmente.
Aí. está o risco. O Presidente não olha para o

seu mandato, não está preocupado com o seu
mandato de 4, 5 ou 6 anos, quer no presiden~
dalismo ou no parlamentarismo. Sua Excelência
tem o dever, mais do que qualquer um de nós,
por ser o Presidente da Repúbltca, de zelar pela
segurança do Estado, pela continuidade do pro-cesso democrático e por sua consolidação. Como

o Presidente José Samey se convenceu ~e que
o parlamentarismo - se vier - atentará contra
tudo isto, _e que se coloca tam_b_êm_~rn posição
contrária a esse regime.

Gostaria de voltar um pouco aos idos de 1961.
V. Ex' disse que eu era então muitq jov~m -e eu era- mas já estava por aqui, como jornalista
político- e dizia istp ainda há pouco. Lembro-me
de um discurso histórico do grande líder Pedro
Aleixo, seu amigo, em que advertia a Nação brasi·
)eira para o que se iria dar, em_ seQüida, com
o plebiscito. Pedro Aleixo quase que dizia que
tudo aquilo era uma farsa que se montava, real·
mente, não às expensas do então Govem~dor
Magalhães Pinto, como aqui se disse, mas às expensas da Caixa Econômica e do Banco c:to Brasil.
Foi, realmente, uma publicidade caríssima que
invadiu e inundou as emissoras de televisão, de
rádio e os jornais naquele tempo. O que se prõcUrava demonstrar era que, de fato, o parlamentarismo era a razão, a raiz de todas as desgraças
que o povo vivia na_quele instante. Cada dona-decasa, que ia ao supermercado e encontrava os
preços dobrados, de um dia para o outro, culpava
o parlamentarismo. Se alguém não tinha emprego, o parlamentarismo era o culpado; se o pai
não havia conseguido matricular o filho na escola
da esquina, debitava-se o fato ao sJstema parlamentar de governo. E graç-asa esta-propaganda
tão intensa, com cartazes e out-doors espalhados por este País afora, é que se conseguiu aquela
esmagadora maioria de 90% contra o parlamentarismo. Receio, nobre Senador Nelson Carneiro,
que se repita um procedimento desta ordem. Se
amanhã vier o parlamentarismo e, se dentro de
wn ano, o parlamentarismo não corrigir todas
as dificuldades nacionais~ logo ele será apertado
como a razão de todas as dificuldades e, aí sim,
as crises políticas e~cdse_s militares que todos nós
desejamos ardentemente evitar.
Prossigo, Sr. Presidente!
Na situação atual, ainda que as motivações se-jam de ordem diversa, novamente os parlamentaristas históricos se unem aos de ocasião para
tentar viabilizar o sistema parlamentarista Os parlamentaristas convictos, por certo, re<:ebern com
boas-vindas o apoio dos oportunistas que a eles
se juntam neste momento. Mais importante que
a natureza desse apoio, para eles, é a possibilidade
de implantar o parlamentarismo, o qual, uma vez
posto, geraria as condições necessárias à superação dos traumas e motivações que estariam na
raiz de sua mais recente investida. Procurando
uma frase para resumir essa visão, poderíamos
dízer que a História, assim como Deus, estaria
escrevendo certo por linhas tortas.
Para contraditarmos essa postura otimista, en·
tretanto, basta cotejar a situação atual com aquela
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vivida em 1961. Se a adoção do parlamentarismo,
mais uma vez, for efetivada como um casursmo,
nãO representará a solução para os problemas
brasileiros, Pelo contrário, sera inais um problema
a ser superado pela ação política da sociedade.
Quem debruçar-~e detidamente sobre O_<yi_§Un~
to, enC:Õntrará facilmente o_utros argumentos _antiparlamentaristas que nãõ podem ser esquecidos,
comO, por exemplo, a questão da fragilidade de
nossa organização_ partidária, sempre detectada
pelas análises políticas consistente~ e que tomari~ inviável a estabilidade de um regime de_ gabinete; ou o_ despreparo do serviço público, cuja.
burocracia não conseguiria, durante as cri_~-e_ dos
gabinetes, manter a Administração Federal ao largo de insuportáveis períodos de solução de ço_oti·
nuidade.
Ante essas difkuldades, a nosso ver insuperáveis a curto prazo, que inviabilizariam a implantação de um regime parlamentarista no atual momc:mto brasileiro, um obseJVador atento poderia
objetar dizendo tratar-s~_cje meras questões técnicas, cuja superação poderia s.er. obtídÇt por meio
de providências eficientes, _Çtdotadas precipua·
mente para esse fim. Ou seja, cpm medidas apropriadas, que estimulassem o fortaledmento_ dos
partidos e promovessem a profissionalização de
nosso serviço público, às quais poderiam ser tomadas, quem sabe, de imediato, eswi~ro criadas
as condições para a implantação__do parlamentarismo.
Hipoteticamente, e pensando em termos técnicos, é possível que sim. Aliás, uma análise simplesmente técnica dos sistemas de governo podeilalevar-nos à conclueyão da supremacia de uma
forma SObre as derõ.ais. Poderíamos cortcluir qUeo parlamentarismo é um sistema muito· mélhbr
que o presidencialista, motivo pelo qual os Estados Unidos deveriam mudar imediatamente a· seu
regime-degoVeffiõ; ou- aihd~f que o preSidencialismo é infmitamente superior ao parlamentarismo, razão pela qual a Inglaterra deveria promover
imediata reformulação de sua monarquia parlamentarista.
OUvindo afirmações absurdas como essas ·é
que percebemos que a escolha de uma forma
de governo não pode se dar a partir de critérios
e pressupostos técnicos. Não adianta discutir ad
inflrútum as excelências de determinada forma
de governo, posto que ela não possui uma finalidade em si mesma, voltada para seus próprios
mecanismos. Trata-se, isso sim, de um instrumento para concretização dos objetivos de uma
sociedade_. O melhor regime de governo, portanto, não existe abstratamente, em moldes ideais,
mas sempre em função das nec.essidades_concretas de uma sociedade que.o util~a.
O parlamentarismo tem sido defendido como
a panacéia universal para nossos males republicanoS. Eoprob\ema dos que acreditam nas panacéias, Senhores é que, quando Pensam tê-las encontrado, passam a utilizá-las indistintamente,
sem se preocuparem com o quadro apresentado
pelo doente, pois seu raciocínio subjacente é muito claro: "Se possuímos o remédio para todos
os males, para que diagnosticarmos a doença"?
Aliás, qualquer breve análise política dos últi_mos ~os em nosso País, vai demonstrar claramente que vivemos sob o insuspeitado e obsessivo "complexo da panacéia". Se não vejamos...
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EsSe coniplexb esteve presente na campanha
das ""Diretas Já~, quândo se apregoava que a_ sim·
pies eleição direta de um novo PreSidente da Répública solucionaria todos os graves problemas
da vida nacional.
Superada es~a questão, pela competente ação
política que permitiu, com o rrienOr trauma passivei, a legitimação do colégio eleitoral, o complexo
ressurge na interpretação que se dá à nova__ConStituição a ser elaborada, à qual se atribui o mágtco
poder de, no dia seguinte à sua promulgação,
alterar totalmente a realidade nacional, promover
o de:senvolvirnento e corrigir as iniqüidades soCíais~

~

No momento, quando o significado, o valor
e a função de uma Cbnstituíção começam a ficar
mais claros para muitos, que dela tudo espera~
varn, surge o parlamentarismo, -como a solução
mágica para nos propiciar a estabilidade que o
presidencialismo não é capaz de nos dar...
Senhores, é preciso con:vlr que a realidade nem
sempre se apresenta com o~ matizes qUe nosso
desejo gostaria que ela tivesse.
A reação, não diria parlamentarista, mas parlamentar, em busca; de poder real, após anos de
exacerbação do Poder J;:x~çuttvo,. çlévidq às_ ~ir
cunstãncias históriCa$ de todos. conhecidas, é, de
certa forma, natural e justificável.
Mas essa tendência não pode ser levada a extremos, sem ponderação, sem que nos atenhamos
à realidade de nosso _P;;~.ís, às expectativas dos
mnhões de_brasileiros que nos delegaram o poder
de representá-los.
·
Neste momento de consolidação democrática,
re_co[lheçamos_ as expectativas e esperanças pQ.o
pulares que passam por dois pontos distintos,
no tempo e na- finaliaã.de, ainda que profundamente interligados e de importância fundamental:
a elaboração do novo texto- constitucional e a. eleição_ dlretã. do próximo Presidente da República.
A nova Carta, que estabelecerá um novo ordenamento juiídlco nacional, térá que prever instituições sólidas ·e__dur~doUJ::as, _capacitadas de mecanismos á!felS e· e"ficazes, que propiciem estabilidade polítiCa~ e uin e-ficiente sistema de freios
<--e-<!dntrapesos Que balize a ação dos tiês P_oderes.
O fortalecimento do Poder Legislativo, sob esSCI
ótica, é fator determinante para que se estabeleça
o necessârio e_quilíbrio entre_ os Poderes tripartidos, e todos nós, parlamentaristas e presidencialistas, temos muito a contribuir no- debate de
idéiaS e na proposição de mecanismos que efetivaniehte tomem reais nossas intenções.
· Já a eleição direta para o próximo Presidente
da República, a primeira, após mais de dUas déca-das, será, do ponto de vista popular, o ponto máximo- de empOlgação, a coroaçáo de todo esse processo de consolidação democrática.
Na campanha eleitoral, temos certeza, irão contrapor-se, democraticamente, várias ideologias,
distintas propostas de açào para, a curto_ e médio
prazos, encaminhar a solução dos problemas bi-a·
sileiros.
Eleito pela maiõriã. dos inilhões de elei~res
brasileiros, como se portará um Presidente destituídO de poderes para governar? Como explica!
ao povo que seu eleito nij.o poderá realizar o que
prometeu, que seu poder foi transferido_ a um
Primeiro-Ministro, _eleito pelo voto indireto dos
parlamentares? EsSe.. impasse, a que o sistema
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parlamentarista de governo fatalmente nos conduzirá, terá, pode-se imaginar, as conseqüências
históricas previsíveis: cerrada campanha popular

e novo plebiscito para devolver ao Presidente os
poderes perdidos.

Disse Karl Marx, ao analisar a evolução da sociedade francesa, que a História só se r.epete como
farsa ... A adoção do s1steina p"arlã:rrféOtariSta: il.as
condições políticas atuais seria, a meu ver, grave
erro político, resultado talve_z de ingenuidade, mas
a ser debitado, sem dúvida, à nossa inconipetência.

Srs, aproveitemos o momento histórico que a
elaboração constitucional nos propicia para forta-

lecermos nossas instltuiçõ.es, gerando as condições_adequadas à convivência equilibrada, pacífica e interdependente dos Poderes da República.
Se o parlamentarismo tiver que ser adot:Ido,
algum dia no Brasil que o seja pelo amadurecimento de nossas idéi?!S e-institi.JiçQe_s, como resultado_do concenso da&Jorçª_s políticas viva de
nossa Nação, e não _como ruptura abrupta, geradora de crise e desestabilizaçãO..
Era o que tinha a dizer~.MultO obrigad<i. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caffiêíro) Com a pa1avra o nobre Senador JoSé Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Pronuncia o seguinte discurso, Sem revisão-do orador.) Sr. Presidente, Srs, -senadores:
Não poderia deixar de fazer, hoje, este breve
pronunciamento, porque acho -que o País está
vivendo um momento da maior importância, um
momento decisivo, um momento _que _coloca em
risco a própria sobrevivência da democracia _e
a sobrevivência material do PaísL _
Está em andaffiento, nO nosso-fronte_de negociações com os banqueiros internacionais, uma
tentativa de_ parte do Ministério ..da Fazenda de
redimensionar a nossa_dívida. _ _
Considero que este é um fatO da maior importância e é um fato político, hoje, tão crucial, tão
decisiVo e, diria até, tão dramático como é o .carljunto de dedsôes fundamentais que estamos tomando aqui no bojo da Assembléia Nacional
CórlStituinte.
Quero dizer da minha perplexidade, quero dizer
da minha até insatisfação pessoal diante do quadro que está se desempenhando hoje. O Plano
Econômico_do Ministro Bresser Pereira eu poderia
afirmar, talvez não ainda com s61ida convicção,
mas no trilho de algumas esperanças, que é um
plano económico que vem dando alguns resultados. É verdade que ele não _é igual ao -Plano Funaro, ao Plano Cruzado ], POrque o Plano Cruzado
I se iniCiava p_ela redistnbuição da renda, pelo aumento do consumo, ou s_eja, o aumento do poder
de compra e, conseqüentemente, o aumento do
consumo, para, depois daí, aumentar-se a produção e, portanto os ganhos de capital, os ganhos
das empresas. Parece~me que o Plano Cruzado
invertia a própria natureza do sistema capitãlista,
ganhar primeiro o trabalho, para depois ganhar
o capital. Não sei se a -hiStória do capitalismo
do mundo moderno registra algum tipo de situação semelhante a essa, em que este tipo de projeto, essa concepçáo- tenha dado certo. A opção
que outros povos têm adotado, é exatamente a
de trocar o sistema capitalista pelo sistema socialista, ao invés de tentar inverter internamente. Mas,
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-de _qualquer fOrma: o Projeto FUnaro era profundamente socializánte; eu poderia dizer. em outras
palavras, era o máxímo de socialismo que se poderia obter dentro de um sistema de_ mercado.
Não deu certo, e eu diria que fracassou pelos
seus· acertos, pelas suas boas intenções e não
pelos seus erros. O Plano Bresser é realista, porque parte do segUinte pressuposto~ para que o
sistema capitalista dê certo, primeiro tem que ganhar o capital. Em outras palavras, primeiro as
emPresas têm que ganhar, têm que ter lucro, têm
que se consolidar, para s6 depois, então, os gan~os_ do trab~lho COf~:!.eçarern a se efetivar. Na
verdade, o Plano Bresser é um plano que está
adaptado a esse sistema económico no qual vivemos. Ele s6 não é ígual ao Plano Delfim Netto
porque--os pacotes económicos do Sr. Delfim Netto partiam da seguinte suPosição: vamos tratar
de concentrar renda em alguns grupos_ econômícos, que- eles serão os geradores de todo o
sistema produtivO, serão a máquina e a energia
de todo sistema produtivo. O Plano Bress_er não
terrn$Sã perversidade; e quem tentar cõnfundir
Plano Bresser com os pacotes do Sr. Delfim Netto
está fazendo uma análise primária e multo simplista das duas situações. O Plano Bresser visa,
-evldentemente fortalecer o sistema na sua própria
natureza, mas tem embutido dentro de si, tem
no -seu bojo, pelo menos, uma visão ainda não
realizada, diga-se, a bem da verdade, de tentar
gradativamente recuperar os salários, coisa que
os planps, os projetes e os pacotes do Dr. Delfun
Netto nunca previram e nunca supuseram. O Plano Bresser coloca no interior de todas as suas
projeções a tentativa de estabilizar a economia
para então, a partir daí, obter uma recuperação
também gradativa dos salários. Não sei se vai
daf certo, nãO :sei se obterá esta intenção inicial,
se haverá competência, seriedade, qualificação
para isso, m_as ~ preciso distinguir nitidamente
urna coisa da ou~a..
_Q que se está vivendo hoje é este momento
maiS difici1, em que há ganhos nos setores de
capital, os salários estão sob arrocho- e há um
sacrifício duríssimo por parte da classe mé.dia e
dos setores de baixa_ (enda em nosso País.
Se este plano, num segundo estágio, conseguir,
depois da es_tabi1ízação da economia, uma recuperação gradativa desses sal_ários, estará, então,
absorvido. Até agora, o que_ se po·de dizer é que
conseguiu, pelo menos, evitar o_ processo_ selvagem da instabilização da e_conomia.
Mas digo tudo isso, Sr. Presidente e SrS. Senadores, porque estou vivamente preocupado com
o que está oCorrendo _no plano externo das nossas
negociações. Vejo o Ministro Bresser Pereira, agora, entrar na mesma rota de colisão e de frustração
do Ministro Dílson Funaro. Porque está provado,
a meu ver, ou está começando a se provar, que
não é p-ossível, neste País ou no· quadro internacional de dependência económica que nós mesmos, ou seja, os detentores do poder geraram
no Brasil, assumir uma posição que seja nítida
e-corajosa em defesa dos interess_es nacionais.
O Ministro Bresser Pereira - quero aqui manifestar ,esta posição não s6 de peemedebista, mas
de Senador e de brasileiro - apresentou uma
proposta que considero patriótica, que é uma proposta em tomo da qual os brasileiros deveriam
se unir com coragem e com decisão, porque é
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Uma proposta que preServa os interesses nacionais. Esta proposta, "que tenta--ser dvílizada, qUe
tenta não ser radical ou com radicalismo nacio-nalista que tinha a visão do Ministr~ Funaro;-qUe
era de não pagar; que é uma proposta que tenta
aceitar minimamente o Jogo dos banqueiros internacionais, aceitar a sua linguagem; mas que visa
transforniar em título 50% da dívida e cujo -objetivo é apenas dizer aos bancos: "Olha, ·os juros
serão apenas os juros que permitam ·ganhos aos
bancos, mas que não permitain- a -flutuação tal
que acabem dilacerando as finanças nacionais".
A Proposta Bresser seria traduzida assim: "Aceitamos que os bancos ganhem em cima da dívida
86 queremos que os bancos não nos explorem
selvagemente". É esta a natureza da Proposta
Br~er, quer dizer, preserva os ganhos dos bancos internacionais, mas não permite a exploração
desenfreada, descabida, deletéria que vinha sendo
praticada e que alguns negociadores do paSsado,
como o Sr. Afonso Pastore, como o Sr. Emane
Galvêas e outros tantos aceitavam com a maior
tra"hqüilidade.
_Pois esta Proposta Bresser, nos comentários,
nas manchetes e nas posturas que e_stamos vendo
aí, vem sendo chamada de ridícula. A posição
do Ministro Funaro era ingênua, a do Bresser é
ridícula, a de outra Ministro da Fazenda, nacionalista, que vier, será esdrúxula, estapafúrdia.
Os bancos internacionais _estão mostrando o
seguinte: não se trata se_quer de n_ão perder, porque, pela proposta Funaro, eles perdiam, pela Proposta Bresser, eles não perdem mais, só não conseguem ganhar tão furiosa e selvagem ente como
querem ganhar em cima do Brasil. Pois nem isso
é poss[vel, se é para perder, é porque é uma proposta radical ou íngênua; se é para não nos explorar,- é rídicula. A única proposta séria, equilibrada,
de bom senso, inteligente, é a proposta saudosa
do Sr. AfonsO" P~~tore, qUe aceitava_tu9-o, o jogo
internacional, aceitava as condições flutuantes
dos juros, condições escabrosas, vergorihosas,
escandalosas. Então, verifica-se que só é possível
ser Ministro da Fazenda no Brasil para ser bem
tratado nos comentários económicos, para ser
respeitado nas manchetes, para não ser ridícula~
rizado, tem que ser aliado dos banqueiros internacionais. São os capazes das allanças exfema:s e
que recusam alianças internaS. Esses são competentes, são qualificados e dão saudades.

O 51;'. Chagas Rodrigues- Permite-me V.
Ex" um aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA dou o aparte a V. Ex"
-

_O Sr.

~agas

Com todo

prazer

-

Rodrigues- Nobre SenadOr
V. Ex• não_ nos surpreende-. Mais
urna vez, _demonstra gue é um Qrari.de patriota
e um grande democrata. O_ discurso de V. Ex"
- estou certo - ficará nas pág1ilas dos Anais
do Poder Legislativo, nas páginas dos arquivos
do Senado F~deral como um gl-ande brado numa
hora certa. Mas, permita-me que eu chame a atenção para o fato de que essas críticas, procurando
ridicularizar a proposta, surgiram inicialmente nos
jornais cte Londres e de Nova Iorque,...
O ~r. José Fogaça -Sem dúvidas.
O Sr. Chagas Rodrigues - ·'" ligados aos
grandes grupos financeiros "interriacionais, apátridas, que pensam que poderão continuar sugando
Jo~é_fogaça,
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o povo latino-americano. que eu_charno povo latino-americano. De modo que é nec~ssário a união,
se não de toda América Latin.:,, pelo menos. da
Amêrcia do Sul, para dizermps que esses grupos

financeiros e_os seus.advogados dentro do nosso
longe de mim repetir aquela frase de RUi
Barbosa, quando ele se referia aos__ me(ca_dores
do Congresso, quero=crer __que não exista mais

País -

mercadore_s dentro_ d_o_ CoO_gresso :::- mas os ad~
vogados dos grupos, aqueles que defendem náo
os interesses.do povo brasileiro, mas os irifer_esse_s
do imperialismo das finanç;.as internac;ionaís, esses estão fazendo coro. De:_ ITlQclo que __o_ brado

de V. Ex• deve ter profunda repercussão. receba
minha sôlidariedade, e _o que nós devemos fazer
é realmente defender os superiores interesses do
povo brasileiro, dos povos sul~amedcanos, dos
povos latino-americanos, mesmo por que nunca
vi tanta insensibilidad~ Essa gente paré<::e qUe
não _conhece a História, nem .mesmo do inicio
do nosso- século.
.- - O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarrielrO)"Não havendo objeção do .Plenário, a Presidência
propõe a prorrogação da sessao pOr mais dez
minutos, para que V, Ex.l' pasSá concluir seu prOnundamento.

O SR. JOSÉ FOGAÇA -

Agradeço a V.

Ex.'. Seril dúvida, a ponderação e a. análise que
V. Ex' faz é das mais procedentes. A_ raiz dessas
criticas, desse julgamento desrespeitoso do ~nis~
tro da Fazenda vem das manchetes dos jornais
de Londres, de Nova Iorque, e tem origem muito
conhecida. Portanto, o que se vê _aqui dentro é
apenas um espelho, um reflexo ·desses interesses.
E saiba V. Ex", não haverá Ministra:_,_ chame-se
ele Bresser, Funaro ou João da Süva, não haverá
Ministro que seja considerado competente, se ele
pretender _um gesto mínimo ele de(esa dos interes~
s_es nacionais. Só é CQfllpetente e qualificado
quem reconhece _o jogo selvagem e brutal da
exploração internacional._ Quem entra nesse jogo,
aí então este é sériq, este é bem intencionado,
este é competente. Não é p·or um acaso que alguns Ministros da fazenda dp passado saíam do
Ministério da Fazenda e iam diretamente para ~
Vice-Presidênda dessas corporações internacionais, não é nenhuma coincidência.
O Sr. Edison Lobão um aparte?

Permita~me

V. Ex"

O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente.
quero perguntar a V. Ex" se é possíVel conceder
o aparte, que muito me honra.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu- CarneirO)~ V.
EX' tem ainda nove mil'i.Utos.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Muito bem, gostaria de ouvi-lo, nobre Senador Edison Lobã.o.
O Sr. Edison Lobão - O meu aparte é para
manifestar a V. EX' solidariedade. Estou completamente solidário com a posição que o Ministro
Bresser Pereira está assumindo no exterior. Acho
que todos_n_ó_s, políticos e brasileirO§,_devertaino~,
de fato, estar unidos, Jortalecendo a posição do
Ministro Bresser_ Pereira_;,_ que é aquela que mais
convém a_o Brasil. Agora, não posso deixar de
registrar e de observar que chegamos a esse desastre pela mão do Ministro Dilson Funaro. Se
o Ministro Dilson Funaro tivesse feito a negocia-

ção_qye hoje_faz

Ministro Bresser Pereira, talvez
çUfic_uldade_s. Queria- também registrar, Senador José
FOgaça. que sou testemunha da campanha brill:@lt~
~r:n,Qora ~u não g:m.cordasse com e;la
~-que -o- PMDB' foi capaz -de desencadear na ca:
~rfara e po Senado, quanto ao pagamento da dívida -~e-rDa.NÇ>s tíil~amos _um desfi!~ de Oradores
extraordinários, diaõament~, quanto ao pagamento da dívicla exterria. Súspensa a dívida, o deS<J,stre
~_o ,silêl)dO d9_ PMD_e~ ou quas_~ o silêncio. Aqul
n1esmo ·neste_ Setta.do, y. E;x" ~ uma da~_ v.ozes
escassas _em _defesa da_ posição_ do Ministro da
Fazenda,_ O qUe _n§slemoS viStO a.qui é_o próp[io
PMDB, em muitos- casos, -crittcando o Ministro
Funaro JlO paSsado e a· _Ministro Bresser agora.
De toda maneira, reitero a V.~ ã minha solidariedade integral, porque estou convencidO de que
a poSição do Ministro Bress.er_ Pere_lrª é_ aquela
eressa à Nação brasüeira. Muito 9brigado..
Q

l]_ã,_o.,~~i~és.serl)os,Ooje, _vi":~ndo.taniant;"tas

-=-·

""O SR. JOSÉ FOGAÇA -

Agradeço a V.

Ex" De tudo que V. Ex" _di$se, eu até concordo
que o PMDB não tem tido .a necessária ·ousadia,
até, e o·necessário ímpeto" para ·assumir umá. pOsi-

ção ãmpla, uníssona, de apoio ao Ministro Bresser
Pereira.
Sr. NelSOn wede.idn::..::... Permite v.·Êx' um
aparte?
-- - ----- -

o

O Sr. ~elson Carneiro- Peimita V. Ex- um
aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Apenas não conOOfdo que V. EX' atribua ao Ministro Dil_son FU.naro
a causa de tudo isso. Seria o mesmo que Y.__EX'
dizer que, numa floresta, uma átVore s6 é a responsável. Até porque, se o Miriístro Diison Funaro
teve problemas, todos eles fqram gerados pelos
Ministros anteriores, desde o Ministro Delfrrn Net:
to, passando pelo Ministi:o Mário Henrique Simon·
Sen-etaritóS ouffos--:- Não sei se o Ministro Di!son
Funaro teve culpa nisso. Ele tomou uma postuia,
tomou uma posição, que foi considerada absurda,
iriealísta, a"ritij)olítica, afrontosa. "É um incompetente!", disseram. Ai Vem o Ministro Bresser Pereira, ·rrlr.iito" rnãis realista, tanto_ é que o seu plano
-e-conôi'nico interno é também multo mais realista
.:.::..: vãrhdS usàf'esfa-eXpressão, sempre ressalvando que ela tem lá a sua própria dubiedade -,
e ele procurou ser muito rnais adaptado ao sis.tema~- Cbffi todãS- as suas contradições. Diga'mqs
que o Mini!Jfo_ Bresset Pereira· aceitou, tÓlero:\l
mais as -contradições desse nosso sistema económico: Pois bem. esse Ministro, que não é nenhum
revolucionário, nenhum incendiário, que não tem
-preQação no sen_tido de derrubar o sistem!J
fiO'imceíro, nem iSso, faz u,ma proposta razoável,
ú~êrikãffierite -im89iriatfva, criatiVa, qUe -.-pêfinite
aos bancos controlar os se \,JS ganhos, porque toda
vez. que houver nos títulos uma perda, o Governo
brasileiro se compromete em repor essas perdas.
Portanto, às bancos não perderão, apenas deixarãQJ;ie ganhar tão abusivamente.
_.Ora, nem isso_ é pOssíVel. Não p_osso entender
CÕí'í)l:l isso pode ser atribuível ao ex-Ministro Dilson Funaro.O'nol5ré Senador Nelson Carneiro havia pedido
um apàrte,

uma

_ O _Sr. Nel_son Wed~kin - Na verdade, Ex',
e'-:1_ 6 havia pedidÔ- an~r10rmente,
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O SR. JOSÉ FOGAÇA- Concedo o aparte
ao -nobre Senador j'iels_on Wed~?~fl e,_ lo_go após.
ouvirei_o nobre Senador Nelson ~neiro. ·
O Sr. Nelson Wedekln- Em primeiro lugar,
quero agradecer ao Senador Nelson Carneiro pela
gentüeza. Apenas quero cumprimentar o Senador
José Fogaça por um pronunciamento mais do
que válido, um pronunciamento oportuno e patriótico. Penso que V. Ex" coloca o dedo na real
ferida. se Os----ªgentes financeiros, 0$ b~nqueiros
internacionais reclamam e repelem a atitude independente e ~berana do Ministro Bresser Pereira,
isto era de se esperar. Afinal de contas, está em
jogo os seus prórpios interes_ses, os seus próprios
ganhos, lucros. O que realmente é de se estranhar
é o coro que se faz, internamer:ate, de setores muito
bem localizados, que têm posições h!stóiicas de
defesas desses grandes interesses internacionais
do que, na verdade, os interesses do povo brasileiro. São esses que fazem esse tipo de acusação,
não apenas ao Ministro Bresser Pereira, hoje, como o fizeram ao ex-Ministro Dílson Funaro ontem.
O_que é certo é_ que, tanto Bresser Pereiré!. quantO
Dílson Funaro, um com unia intensidade e o outro
noutra, um numa dimensão e o outro noutra,
a verdade é que, pela primeira vez, na História
do nosso Pa_ís, se faz uma tentativa de alcançarmos _o _rh_ínimo de soberania nas questões que
dizem respeito à vida do nosso povo, à situação
c;oncreta de vid~ dos brasileiros, e que têm a ver
coin_uma fré!.Se muito cohhécid.a dO nosso saudosO Tancr.edo Neves, quando _dJzia que a dívfda
externa _não poderá ser paga com a fome do povo
brasileiro. Dentro dessé!. perspectLva, dentro desse
conteúdo, _desse pano de fundo, que, este sim,
diz respeito ao interesse_ nacion~. é que _se C01"11·
POrtaram, ontem, 'Funaro e, hoje, 13resser. É por
isso que Y. ~-tem razão e é por iss_o __que o
Seu prciriunciarriénto é oportuno. Este é o momento, talvez mais do que em momento algum,
de _que aliemos os nossos esforços, os nossos
empenhos, a nossa voz. a nossa palavra em solidariedade à forma como q Ministro Bresser vem
condUzindo_ os assüntos d<l dívida externa. Muito
Obrigado.
-

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Obrigado a V. EX'
Ouvirei, clgora, o aparte do eminente Senador
Nelson Carrieiro.-

O Sr. Nelson Carneiro - Nobre Senador
José Fogaça, em 1984 tive a honra de presidir
unia delegação de parlamentares latino-america·
nos - naquele tempo eu era o Presidente do
Parlamento - em visita aos banqueiros, ao FMI
eàs autoridades do governo americano. No meio
à.a;queles_ entendimentos, num contato1 _no Senado americano - e isso foi aqui anotado pelo
Senador Roberto Satümino Braga, que integrava
a delegação - um Senador deixou escapar uma
frase, que é aquela que, no fundo, deve ter levado
o Secretário Baker à sua reação violenta e injustificáyel; ele d_eixou escapar que era o quintal da
América. Isso demonstra que para certas autoridades americanas _tqçl_a ~tArn~rica -~tina; é o quinta] da América. É por isSo que não se compreende
que o Ministro Dílson Fu_oaro, que .compareCeu
reivindicante, intransigente, tivesse sldo .aceito
sefn uma atitude tão d.~srespeitosa CÇ>mO foi a
que marcou u presença do atual Ministro Bfes.s:er
Pe~eira..Este Ministro, ao contrârio,_ deveria se~
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ao menos atendido, deveria ter conversado, pois
nunca houve isso na história das relações do Bra·
si! com outros países. Quem injuria aquele que
o procura- porque o convite partiu do Secretário
Americano - agride o convidado. É uma coisa

inusJ'tada, porque alnda es_tá enraizado no pensamento_ de alguns homens públicos __ americanos
que a América Latina é o quintal da América.
A isso nós temos que reagir. Como me -cumpria

abrir sempre os debates, como Pfe_sid_en~~ da delegação eu costumava dizei que se eles não tivessem atenção para a realidade dos países latino-americanos não haveria dinheiro nem vidas capazes de conter a rebelião das massas famintas da
América Latiria, dentro em breve. E isso é inevitável! Agora, o que não se compreende é a agres~
são com que foi recebido o convidado. Convidar
para agredir? Melhor seria não ter_ sido convid~do.
Ainda que não tivesse__sido convidado,__ que hou~
vesse uma linha de respeito, de cordialicbde que
impediria o Secretário de_ Estado a_ .:,colher tãQ
desagradavelmente o Secretário do Governo bra~
sileiro. É sobre isso que é preciso meditar, mudar
e nos convencermos de que não somos o quintal
da América. A América Latina é uma .Re_gião que
tem que lutar unida pelos seus próprios interesses.
O SR- JOSÉ FOGAÇA- Muito obrigado,
Senador Nelson Carneiro, V. Ex- fiãi, -com mu1~
clareza, aquilo que estamos tentando denunciar,
que estamos tentando chamar a atenção (la ppi~
níão pública brasileira; fof um tratãrhento injurioso, tratamento desrespeitoso ao Ministro da Fazenda Agora, o que se entende menos é aquilo
que lembrou o nobre Senador Nel~pn W~i!de}tin
e muito bem lembrado: não se entende que, aqui,
em nosso País, forças ou figuras representantes
das nossas elites económicas tenham feito coro,
tenham reproduzido as mesmas palavras e amesma linguagem indecorosa, antinadonal e desres~
peitosa.
Por isso, neste momento, acho que é nosso
dever assumir uma postura de solidariedade con~
creta e uma solidariedade _consciente ao Ministro
Bresser Pereira. Eu diria que é inaceitável que
os partidos políticos, dentro da Assembléia Nacional Constituinte, ou no Senado, ou na Câmara,
não tenham assumido uma postura mais cora~
josa, mais veemente, ·mars-visrvel, porque a apatia
da sociedade brasileira diante desse quadro só
se explica porque os setores políticos que representam esta sociedade estão apáticos e imobili~
zados. E, talvez o preço que tenhamos a pagar,
no futuro ou no presente, seja muito caro. (Muito
bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Pas~
sarinho.
O SR- JARBAS PASSARINHO (PDS- PA.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Preslde'nte,
.
. -·--- _
Srs. Senadores~
O assunto que me traz a esta tribuna é um~
. pequena parte de um dos grandes problemas
existentes atualmente neste País.
.
Tfãta;;se; Sr. Presidente e Sr$.. Senadores, do
tratamento dispensado pela indústria do Sul do
País à iniciativa privada do Norte, notadarnente
a do Estado do Pará. A par de toda sorte de desmandos da economia brasileira, nos dois últimos
anos, a economia do Pará sofre agora o arroCho
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nos prazos de pagamento das matérias-primas

que São fornecidas pelo Sul, haja vista o teor do
telex_em anexo; da Associação dos ConstrutoreS
Navais_ do Pará. Este tratamento, aplicado- pelas
companhias siderúrgicas estatais e particulares,
todas localizadas nas Regiões Sul e Sudeste, às
já descapitalizadaS pequenas e médias empresas
paraenses, redundará em mais concqrdatas, falências, desemprego e violência.
Solicito, pois, o interesse das _autoridades federais ligadas ao setor siderúrgico, principalmente
o do Sr. Ministro da Indústria e.do Corné~:cio,
Dr. José Hugo Castelo Brªnco, para que vejam
corn_ cªrinho urna solução para este caso.
Era o que tinha a dizer. (M4ito _bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
B•lóm, PA. 26-8-87
MATX: 0536/87
De: Asconapa -Associação dos Construtores
Navais do Pará
Para: Senado Federal
At. Senador Jarbas Gonçalves Passarinho
Tentando a todo custo sobreviver dentro da
atual c:ondição de_ completa instabilidade da eca"nomia nadona1, arcando com uma monstruosa
carga de obrigações que nos é imposta, a inicia~
tiva privada, especialmente a indústria da Região
Norte do País, enfrenta mais um grave problema,
que consiste no tratamento rigoroso dispensado
pelas grandes empresas fornecedoras de matéria~
prima do Sul do_ País,- especialmente _as campa~
nhias do setor siderúrgico, conforme pontos expostos abaixo:
1) O pedido mínimo :correspondente a cada
cota de material, deverá ser mantido, mensalmen~
te, independente das neCessidades da empresa
compradora.
2) -O material solicitado é entregue nas dimensões,_ quantfdade e prazo .que convém à comw
panhia.
3~ O pratõ âe faturamento é de, no máximo,
30 {trinta) dias, sendo que a transportadora tem
o máxínio de 10 (dez) dias para entregar o mate~
ria! em nossas fábricas, o que nos dá condições
de comercial~ção deste material de 20 (vinte)
dias para o pagamento de seu vencimento.
4) Ap6s o vencimento, a companhia autoriza
o Banco (conforme discriminação em s/própria
fatura), a cobrar juros de mora de 24% (vinte
e quatro por cento) ao mês, o dobro dos juros
vigentes na praça de Belém, para operações de
desconto de títulos.
5) Para o direito de faturamento de_30 (trinta)
dias, o material é acrescido no s/preço de uma
taxa que é estabelecida semanalmente, via telex,
atualmente, em 8,10% (oito e dez por cento) ao
mês, para período de 17 aa. 23-8-87.
__6j__A partir de 15~8~87, houve mudança no sis~
-~ma de_ fatvramento das companhias, ou seja,
não recebemos mais, via correio, a Fatura em
separado da N. Fiscal, o que nos proporcionava
condição de conhecimento da chegada do mateM
ria),_em seu tempo hábil, para solicitação de pror~
rogação e programação financeira mais eficiente.
Agora, teremos conhecimento da remessa do material, somente no exato momento de sua chegada
7) Os pedidos entregues com atraso, sejam
1, 2 ou 3- (um, dois ou três) meses de retarda-
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mente, são automaticamente reajustados em seu
consulta prévia ou informação
ãhtecipada, mesmo qualquer indenizaÇão, rios
deixando na condiÇão de prejuízo, quando falta·
mos com o cumprimento de prazo/cont. c/clien~
tela.
8) Qualquer comunicação ou solicitaçãO deverá ser feita diretamente aos escritórios regionais
(Recife ou Fortaleza Coi-1f/Oa), repreSeiitanles·quecoordenam, porém não têm força para nos auxi~
liar em problemas de natureza mais séria, ficando
assim nossos pleitos sem solução;
Cordiais saudações - p~eço orígínal, s_em

ASCONAPA.

O- SR. PRESIDENTE (Dirceu- Cãrneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador José Jgnácio
Fecreir~,

oÓ~SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB
- ES. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_
.
Aéatando propOsta dÓ Prefeito_ Tadeu Giubertl,
a- Câmara Municipal de Colatina, por unanimidade, tomou possível que o Município de Colatina,
banhado pelo Rio Doce_ e uma das quatro principais comunidades do interior espírito-santense,
possa instalar, em convênio com o Ministério da
Educação, sUá primeira Escola Técnica FederaL
Refirowme à materialização- de sonho longamente acalentado pelo povo -colatinense, desde
que nos anos 40 foi construída e instalada em
Vitória a então E~ola Técnka de Vitória, como
estabelecimento de ensino técnico de 1o Grau
(Ginásio Industrial), e atualmente a Es_cola Técnica Federal do Espírito Santo, tida como modelo
entre todas as do gênero ncr País, preparadora
de técnicos em nível de 29 Grau:
Na esteira do programa de expansão do sistema de Escolas Técnicas Federais no Território
Nacional, o Ministério ·_de .Educação contemplou
o Espírito Santo com a implantação- de novas
unidades nos Municípios capixabas de Colatina,
Serra, Cachoeiro do ltapemirim e Unhares, cujas
comunidades sempre c_onbibuírarn para a forma~
ção dos quadros da unidade sediada em Vrtória.
A coordenação desse programa no Espírito
Santo vem sendo conduzida pelo Diretor da EfFES, Engenheiro Ronaldo Rosa da Silva, ex~aluno
do próprio estabelecimento. E para -à cOnSecução
da Escola Técnica de Colatina - é jUsto que
se ressalte - , muito contribuiu, o Senaçior capi~
xaba João Calmon, a t:wem também felicito Oesta
hora.
Com o rápido processo de industrialização da
economia espírito~santense, essas escol.;ts técniw
cas federais certamente contribuirão em muito
para a formaÇão de mão-de~obra especializada
necessária ao processo.
Para que V. EX" tenham uma idéia adequada
da importância desses estabelecimentos, basta
assiD.alar que a Escola Técriica Federal do Espúito
Santo, que atualmente conta cOm mais de quatro
mil alunos, vem desde a formação de suas primeiras turmas contribuindo com a formação de técnicos para as indústrias de todos o Pais, nos mais
diversos ramos da atividade industrial.
Graças ao·-esforço do Prefeito Raul Giubert!,
Colatina passa ágora a ser o segundo Município
do Espírito Santo a possuir especificamente um
terreno para construir sua escola técnica federal.
-C

_
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O primeiro foi o Mun!dplo da Serra·, cujO Pfeféitõ,

de outra) o pl'ópriÇJ IBDF acob,ertava a aç_ão d~~-

João Batista Mota, é ex-aluno _da ETFES, e não

truidora das reservas florestais do Espírito Santo.
Vejo, hoje, qU~ o epi~dio; eJ'!'lbora dramático;
-nao ·;;~ssumira_ tãp- graves proporções. Na verdade,

perdeu tempo em acelerar os entendimentos. com
o Ministério da Educação ness_e sentido. Cacheeiro do Itapemirim e Unhares serão os próximos.
Este registro, Sr. Presidente e Srs. Senadores,

o órgão federal não apenas demonstrou o contrário, mas também corretamente deliberou punir

eu o faço com_ entusiasmo: o PreféitO Raul _Gig_- -- 9 seu fuli.donário comprometido com a degraberti, a exemplo de seus colegas da Serra, João dação florestal.
--Batista Mota, de CachOeiro do ltapemirim, RoDo episódio, no entanto, ficaram os graves preberto Valadão, e de Linhare_s,_S.amuel Ba.tis~_ da juízos infligidos á ecologia regional - os quais
CrUZ. Vai deixar para a comunidade de Colatina, dev~ão ser prontamente r_eparados, mais do que
ao concluir o s.eu operoso_ mandatQ. a _rnarca de isto, extraiu-se a lição de que não basta preservar
um investimento, entre .outros, da maior signifios recursos existentes, mas é imperioso prosse·
caç:ão para a continuidade do desenvolvimento gulr ná Õbra
recuperação das florestas tradicio.:
de seu próspero Munidpio.
.
na!_mente _aH_ejp_!~t~ntes.
_
Um outro assunto que me traz à tribuna, Sr.
Como não poderia deixar de ser, em face do
Presidente:
_
.
de~envolvimento dã consciêilcia ecológica no
A recomposição da cobertura vegeta] da região País, não só as autoridades e órgãos públicos
ªe dedicam à tarefe!_ de recompor a cobertur~ na_sul espírito-santense, onde a destruição das flores~
tasnaturaisse tem intensificado nos últimos anos,
tural da terra. Também os pequenos agricultores
já constitui objeto de plano estabelecido_ pelo órperceberTI a neCessidade de reflorestamento de
gão estadual competente, o Instituto de Terra..s
s!_.las proprieda<j.es e das reservas regionais.
e Cartografia Florestal (ITCF}.
· -Segundo o engenheiro florestal do ITCF em
Um milhão de mudas de árvores - a maioria
Cachoeiro de--ltap-emírlm; Fábio Corrêa Gonçalem essências regionais - deverão_ estar distrives, há grande receptividade para o programa
buídas pelo órgão, até_o final do ano; a pequenos junto aó~ peqú.êr19~f e médios proprietários rUfais
e médios proprietários, gratuitamente, a fim de
da reQião sú.l capixaba, os quais têm se queixado
que sejam contornados os _efeitos danosos dQS
de que após a derrubada das matas vários córre..
desmatamentos indiscriminados _no equilíbrio
gos d~aparec~al'!l _e SU:as terras tornaram-se me·
~ológico da região.
nos, pro9J:ltiV~~ _
_
Os trabalhos de reflorestamentO deverirlo irii·
Devo encerrar minhas palavras, destacando a
corajoSà"' iilfdii.tiVá do Prefeito de Cachoeiro do
ciar-se o mais breve possível, graças a aCordo
firmado entre o Governo do Estctdo~ _a_través .do
ltapemirim, de denunciar a existência de tão grave
ITCF, e a Ga. Vale do Rio Doc:-e, tendo esta o
irregularldad.e.--~)ncentivar a reação das autori·
encargo de fornecer as mudas e o órgão estadual
dades d_§ ITCF__e do IBDF, inclusive os dirigentes
assumido a missão de di$ibu[.Jas e orientar a
da CVRD, quel1oje se unem para recuperar as
recomposição florestal. Um primeiro lote de
reservas florestais do Espírito Santo.
Muito obrigaª-~ (~uito bem!)
16.770 mudas chegará ao solo tão l_ogo a CVRD
as libere para o plantio.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Sr. Presidente,
ConcedO a palavra ao nobre Senador Frandsco
O reflorestamento de vastas áreas no .s:ul do
Rollerriberg: ----EsPírito Santo, espedaliTiente na região serrana
do centro, é medida por nós reclamada há cerca
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
de dois meses., desta tribuna, com apoio em de(PMDB --SE;_ pronuncia o seguinte discurso.)
núnda feita pelo Prefeito de Cachoeiro do !tapeSr. Presidente, Srs. Senadores:
_
mirim, Roberto Valadão, segundo a qual as últiO ano de 1987 tem ceifado a vida de ilustres
mas reservas florestais do sul C;;tpixaba estavam
sendo devastadas inc:Uscrlminadameote por maii9mes da cultura bfasileira. Em tão pouco tempo,
vê-se'_ O País privado daquele que, unanimente,
deireiros, inclusive com apoio na omissão de funcionário do IBDF, principalmente apontando coé reconhecido_.como o nosso Poeta maior, depois
de, há pouco, ter perdido o cientista que, pela
mo responsável um engenheiro florestal desse
mesmo órgão federal.
in'lportânciêi de sUa obra, é consider~do o Pai da
Sociologia brasileira.
Felizmente, o Delegado Regional do IBDF no
EspíritO Santo, Jadir Viana dos Santos, acolheu
Desejo considerar, neste dia, a enorme contrr~
a denúncia _feita pelo Prefeito Roberto Valadão,
b_y.ição que de~_G!Iberto Freyre à ciência e à cultura brasileiras.
· -assegurou publicamente através da Imprensa a
c:Usposição de punir o funcionário, inclusive, se
Nascido em Recife, em 1900, Gilberto de Mello
necessário, através da Justiça.
Freyre realizqu sel,lS estudos prinlários e secunA denúncia do Prefeito de Cachoeiro do !tapedários em sua. própria terra, concluindo-os com
mirim foi feita com base no desmatamento verifio grau d~_ Bac_h:l~ em Ciências e Letras no ano
cado na localidade de Vargem Alta, em seu Munide 1917:-Em SegUida-, estudou nos Estados Unicípio, mas se estendia a outras áreas dó maciço
do~, primelra_men!e na Universidade de Baylor,
central da orografia, atingindo os Municípios de. n.Q Texas, onde gradu_Q_u.._s~. em 1920, como BaConceiç_ã_o do C®telo, Afon_so Cláudio e Domin- - charel em Artes, tendo-s_e especializado em Ciêngos Martins, justamente onde se encontram algu·
cias Políticas e Sociais; depois, na UniverSidade
mas das maiores reservas florestais do_Estad_o.
de Colúmbia_. pós-gracJ,uando-se nos graus de
Srs. Senadores~...
.
~
!'Tlestfado e çl.puto_rado,
Gênciãs-Políticas,JuriQuando pela primeira veZ abordei a questão
dicas e Sociais, no ano de 1922, com a tese "Vida
desta tribuna, exprimi uma certa des.ol<:tção _com
social no Brasil.nos meados do século XIX".__
o quadro apresentado, justamente por me parecer
Na Universidade de Colúmbia, Gilberto Frizyre
que direta ou indiretamente (de _urna forma ou
~eve por mestres dtW-tistas da estatl!ra do Antro-
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pólogo Franz Boas, do _Sociólogo Franklin Giddings, do Jurista John BassetMoore e do helenista
Sir Alfred Zimmern, com os quais teve oportunidade de tomar conhecimento das mais modernas_ reflexões teóricas da época e dos quais recebe_u_viva influência
Durante sua estada effi Baylor e Co_iúmbia, _o
dentista teve o ensejo de conViver com nomes
importantes da vida iritelectual americana, entre
os quais destacam-se o filósofo John Dewey, os
poetas William Yeats, Vachei Lindsay e Amy Lowel!
e com os críticos Henry Nenckel e Carl Van Do(e:n.
Concluídos seus estudos nos Estados Unidos,
viajou pela Eiifõj:>ii, fci!Tiando cantata com a produção de FLiosofia e Ciências Sociais do v_elho
continente e com os çírculos intglectuais que refletiam acerca dos destinos da humanidade sob
o impacto do pós-Primeira Guerra Mundial.
be VOita,ãO ·srasu:-em -1924, Gilberto Fr'eyre,
na. companhia ~-e OU\ros infelectuais nordestinos.
·run:aõU õ C"ér1tro R_egionalista do Nordeste, onde
continuou a desenvolver seus· estudos sobre a
realidade brasileira.- COm a J{evoh.ição de 30,
acompanhou em seu exí11o o Governador deposto
de Pernambuco, de que era Oficial de Gabinete,
iniCiãndO _em USboa e prosseguindo no Rio de
Janeiro as pesquisas de que resultariam o mOnumental "Casa-Grande & Senzala", publicado em
1933: -~
~
Após ~ta data, Srs. Senadores, a vida do notável cientista concentrou-se na pesquisa da formação da sociedade brasileira, cujoS resultados estão
perpetuados nas fecimâas reflexõeS leVadas a
efeito, no rastro de "Casá-Grande & Senzala", em
"Sobra·das·e MU.c.ambos", "Ord~:rri·e Progresso",
"Nordeste", em suma, em seus mais de sessenta
livros publicados, além de igual quantidade de
opUsculos, somando mais de 120 obras, incluin-do suas_ novelas e poesias reunidas.
A dedicação é)Q estudo da sociedade brasileira
somente foi interrompida por sua participação na
Constituinte de 1946, na qUal desta.::ou-se como
deputado federal pelo Estado de Pem.;,mbuco.
De sua passagem pelo Congresso brasifeiro também resultou, em 1949, a criação, na cidade do
R_~cife, do Instituto Joaquim Nabuco_de Pesquisas
Sociais, posteriormente transformada em Fundação, órgão que, no_Brasil_, foi pioneiro no estudo
e na pesquisa sistemática da realidade social bra~
sileira, principalmente das Regiões Nordeste e
__
_
Norte__ do País.
Gilberto Freyre ê, sem dúvida, Sr. Presidente,
um intelectual singular. Sua primeira obra publiçada já nasceu um clássico da Sociologia. "CasaGrande & SenZ;ala" foi saudãdo na França Coino
obra dásslca, ao mesmo tempo que moderníssima, além de pioneira, levando Roland Barthes
a comparar seu autor a alguns dos maiores historiadores contemporâneos, como Bloch, febvre
é Braudel. No Brasil, "Casa~Orande_ & Sem;ala"
representã, para as- Ciências SedaiS, simpleSmÉmte um marco mafs antigo que o das uniVersidades.
Esta grandiosa obra mostra-rios o processo de
formação da _família patriarcal _brasileira, com_o
ªlgo intrinsecamente_ __relacionado à colonização
portuguesa, de que·a farTiília foi a unidade bàsica.
Dessa forma, a famma,_mais qu-e estrutura de pa~
rentesco; repreSentava" um complexo de relações
sociais, de_p_rodi.t~~,?. e de p~er, patenteado de
forma mais acabada pelo conjunto espacial do
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Engenho e das partes que o compunham: o engenial, sempre polémico, sua contribuição para a
nho propriamente, a cas_a-gránde, a senzala, as
ciência social é de tal maghitude e relevância que_
plantações, a casa-de-farinha, o curral, o galínhei- nãO pode deixar -de ser objeto de algumas consiro, o pomar, a capela, o ceroilé:J:lo.
derações, conquanto de forma sumária.
-Diz-nos Gilberto Freyre que, no Brasil, as relaPartindo da concepção de que uma época é
ções entre o branco colonizador e_as outras raças _ definida pelo conjunto de elementos constitutivos
foram condicionadas pelo sistema económico badii oraern s-ocial dominante, os valores comuns,
seado na monocultura e pela escassez de rnu1heos slmbolos comuns, Gilberto Freyie defende -_que
res brancas. Assim, a família patriarcal era consanalisar_ e compreender essa época significa
tantemente marcada por entrecruzamentos raaprender a íntima relação existente entre as pesciais, os quais, ao esmaecerem as contradições, soas e tais valores e símbolos comuns. Entretanto,
ao se harmonizarem as diferenças, levavam a uma
consideranão ser possível captar a íntima relação
diluição de conflitos que se_ materializava num
eXfstenfe-entre as peSsoãS e-os valores dominan~
permanente cruzamento inter-social. Natural- tes de uma época histórica. caso não se consiga
mente, este processo repunha, continuamente,
ultrapassar o nível apenas racional e objetivo da
a subordinação _elo negro e do índio.
reJação, até alcançar as dimensões subjetivas que
sustentam a vida em sociedade. Tal só é possív~l,
Tai sistema de relações_ não é exclusivo do Enconclui, eritão, se o peSqUiSador Utiiizãr -métodOS
genho nordestino, mas, ao contrário, é encontradiço em outras_ regiões, muito comumente so~pâti~~~-· com os quais Procure, ele próPrio,
participar ou tentar pa~cipar da vida social de
breposto a esta ou àquela forma de produção.
determin;;,;d~ época histórica, embebendo-se,
Dito em outras palavras, "Casa-Gra"ilde & Senzafruindo, ~alirrientandci,:.se âos valores e símbolos
la" não trata da constituição da família patriarcal
do Engenho nordestino, mas de relações que es- próprios daquela época. -- tão na gênese da formação da sociedade brasi- -Como alcançar tal obje_tivo, porém? Pesquisanleira. Leitura obrigatória; referência indispensável
do profundamente o cotidiano da sociedade que
a todo aquele que pretenda e_studar este País,
se deseja conhecer - responde o cientista.
o que ele foi e o que é; e, também, o que dele
Com suas pesquisas ness_a linha, Gilberto F reyserá.
re apresentou pelo menos dua_s reveladoras e ino"Casa-Grande & Senzala", entretantot é apenas
vadoras contribuições à ciência. Em primeiro lua primeira obra de uma trlologia que nos dá uma
gar, porque ao pesquisar e estudar testamentos,
visão profunda da formação da sociedade brasiarquivos de famflia, diários, em suma, a intimidade
leira e que envolve "SObrados e Mucambos" e
@. casa, mostrou que os laços pessoais, as práti"Ordem e Progresso". Mostra-nos, a primeira, as
cas sexuais, as expressões de blasfêmia e oprótransformações da paisagem social do Brasil pa- brio,_ a cozinha e suas comid~$, o carnaval, o _desetriarcal. durante o século XVIU_e a metade inicial
jo, possuem um poder de explicação da vida so~
do sé_c:u1o XIX, por meio .das quais ocorreram a
cial que atê então havia sido desprezado;_ou seja,
decadênda do patriarcado rural e a urbanização
demonstrou que nenhuma sociedade elege foros
da sociedade nacional. Expõe-nos, a outra, a de~
privllegia_dos para se manifestar, e que se algumas
sintegração da sociedade patriarcal e da semipa- dimensões da vida social foram erigidas como
triarcal, em decorrência_da transição do trabalho
mais legítimas ou sérias para o estudo científico,
escravo para o trabalho livre, vale dizer, os primóristo se deveu_ exdl..lsivamente ao preconceito de
dios da constituição da modema sociedªde: capi- quem as pesquisou.
talista brasileira.
-- Em segundo lugar, ao situar-s_e, ele próprio,
Nesses livros, como· em toda a sua vasta obra,
com base no seu método empático, no palco
evidencia-se a marca da genialidade do notável
da trama social objeto de suas pesquisas, como
cientista social brasileiro. Genialidade, aliás, que um de seus atares, o estudioso brasileiro reforçou
não se limitou à transposição de teorias inculca- a concepção que vinha neg~ndo a Põssibilidade
das durélnte sua formação nos Estados Unidos
de, no reino das dêndas sedais, o pesquisador
e na Europa. Tendo haurido dos mestres estran- poder se debruçar sobr.e um objeto de estudo
geiros ensinamentos que lhe proporcionaram só- de forma neutra, antisséptica tal como s_upostalido alicerce teórico, Gilberto Freyre desenvolveu
mente_o faz o cientista no laboratório. Mais que
um percurso intelectual próprio que resultou em
isso, aO colocar-se em meio a uma trama social
urna contribuição inovadora para a ciência social
ainda viva em seus desdobramentos, ao falar Comundial. A.s adaptações teóricas, as novas pers- mo um de seus membros, como sólida fundapectivas teóricas e metodológicas por ele desen- mentação científica, apresentando resultado.s _e
volvidas fazem com que se cons(dere nos mais
conclusões de validez in-questionável, Gilberto
diferentes círculos intelectuais, que Gilberto FreyFreyre fez antecipações que contribuíram decisire inventou uma nova forma de fa~er ciências vamente para negar as teorias etnocêntricas eurósociais.
peias e norte-americanas. Orà, se uma reflexão
O espírito agudo do dentista brasileiro se revela
a respeito de determinada sociedade, quando e,s;na sensibilidade que demoostrou ao criar méto- c(ita por um de seus membros, é parte integrante
dos e técnicas de análise compatíveis com a ne- des~a sociedaçie e, por isso, eivada de valores
cessidade de apreensão das pecualiaridades da
e significações próprias de tal sociedade, não hasociedade brasileira e ao empreender contínua via GOJDQ conceber sustentação á concepç:õe_s
reflexão sobre tais instrumentos ã partir da realida- evoludonistas de teorias· que mostravam a sociede, reformula_ndq sua aplicabilidade, criando n~ dade européia e a no_rte-ªmericana no grau mais
vos instrumentos, de maneira a aprender, em seu
elevado de um_ª escala social, em direção ao.qual
real significado, manifestações sociais até então
as demais so-ciedades se deveriam desenvolver.
havidas como coisas sem importância. Primeirarh-níVél dessas conclusões, SI-S. Senadores a
mente recebido como herético, depois como ge- obra de Gilberto Freyre é parte da aragem renova-
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dora que soprava sobre as ciêodas sociais, como
o são- a Sociologia do Conhecimento de Karl Mannheim, na AJemanha, e as pesquisas sobre o inito,
de Claude Levi-Strauss, na França.
As investigações sobre o cotidiano da vida brasileira, desenvolvida no nLvel da história sociológica de Gilberto Freyre, apre"sentam outra contribuição teórica inayadora, no âinbito da pesquisa
propriamente dita, isto é, contnóuição que não
se circunscreve à proposição teórica, mas se estenda à verific,:açao concreta da validez de tal teoria, corroborada por resultados inquestionáveis,
fruto de refinadas investigações. Referimo-nos ao
que o çientista brasileiro viria a denominar de
te:rnpo tnôio.
A aná1ise da realidade brasileira - conclui ele,
após cuidadoso~ estudos - não_ pode deixa~ de
levar em conta três tempos, o passado, o presente
-e O futuro, em suas interpenetrações. Num país
de dimensões tão grandes, de vi_çias sociais_ tão
complexas e ricas, não se pode ter a ilusão de resto- anticientifica- de considerar como única e mesma coisa o que, na reaiidà.de, é tãO diVer~
samente vivido. As classes, os grupos e as diferentes esferas da vida soci~l. tão diversificados, não
vivendatn, com ritmos idênticos, com· tempos
matcadamente iguais, os processos sodais que
ãSsinalam a realidade brasile_ira.
DesSa formã, Sfs. Sen.lidores é imprescindível
aprender o fluxo da vic!-~ socjal_na_quilo que existe
de menos Peredve~ isto é, nas·suas formàs, instiÚJições e pfÓCessos sociaiS.- -ReCOnhecidamente,
a vida social é plena de revela~ões socia"lmente
eng~nadoras, apresentando, muitas vezes, manifestações que, para o analista mais superficial,
são sintomas de inequíVoco ProQresso, vindo,-decorrido algum tempo, a demonstrar-se que aquele
pi"ógresso era mais aparente do que real. Ein outras oportunidades, expressões da realidade social
aparentemente fortuitas acabam por demonStrar
seu _real_ si_gnificado ·ao tomarem arcaicas estruturas que, ,num passado não multo .remoto, pare·
ciarn estáveis, insuperáveis, indestrutíveis.
Chega, pois, o grande dentista brasileiro à concepção de uma sociologia que ele entende deva
ser intrinsecamente genética, desde que a realidade social é necessariamEmte processo em conexão corrl õ tempo, e ~o que é o mais importante- não o tempo natural, ma,s .o_ternpo soci!:ll.
Ora, ensina-nos F reyre, a sociedade brasileira é
tão rica e diversificada em sua vida social que
os diferentes- grupos e subgrupos sociais vivem
um· mesmo processo social em ritmos dissemelhantes, de_ maneira que, aqui, avança-se um pou·
co; ali, um pouco menos; lá resiste_-se; acolá, resiste~se muito mais.
Nesse sentido, Sr. Presidente, ã soC'iõi6Qia há
de ser a sociologia de tempos sociais, captarido
as formas, instituições, processos em suaS diférenciações !}O tempo ~dal, ~as também, a sociologia de perspectivas diversas combinadas.
nesse todo que compõe a sociedade, nessa unidade chamada Brasil. Não pode O sociólogo, pois,
apreen-der os fatos em sua aparência de realidades completas, devendo, antes, considerar que
elas estão sujeitas às mais diferericiadas meCiiações,_ que se transformãm, aqui e ali, em outras
realidades, pela ação do tempO- soi::íal. Assim, a
tarefa principal do sociólogo - diz-nos o Mestre
de Apipucos - não é o estudo de tnstitUições
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e formas de convivência socia1, poréin- O estudo
de instituições e formas de convivência social em
sua constante transformação:
Dessa tarefa, Gilberto Freyre desincumbiu~se
com rara sensibilidade e com singular maestria,
escandindo as relações sociais objeto d~ suas
pesquisas, até swpreender o_ que nelas havia de
mais sutil, sem que, por isso, deixasse de ser socialmenmte significativo.
Nem por isso, entretanto, escreveu obra exdusi~
vamente para iniciados. Ao contrário, Gilberto
Freyre mostrou-se sempre muito cuidadoso com
o aspecto literário de seus escritos, cercando suãs
narrativas de zelos, literários dignos de grandes
escritores. Dessa forma, muito comumente seus
livros são perpassados por um estilo de narrativa
que toma o discurso científico próximo de fala
cotidiana, tomando acesSível ao leitor comum o
intricado da realidade social sobre a qual discorr_e.
Coin este traço de sua obra, o Mestre opera verdadeira renovação dos padrões da linguagem sociológica, construindo um te~_que, sem descurar
do fino estilo literário, conserva o rigor científico
e a precisão.
A utilização de fontes até então consideradas
de interesse pessoal, familiar ou adminis_tratl\P,
coro_o_te_s_trunent.os, diários, biografias de pessoas
vivas, arquivos de farnllia, anúncios de_ jornais,
narrativas _de viajantes, sesmarias, ofícios consulares, permitiu que o pesquisador se acercasse
do cotidiano de maneira tão estreita que torna
suas narrativas verdadeiros painéis da vida patriarcal dos engenhos, dos sobrados, dos mucambos,
do Nordeste, fazendo do__leitor, gostosamente,
mais um partícipe da trama desenvolvida.
Assim, Gilberto Freyre se afasta decididamente
do nominalismo, refúgio de tantos estudiosos, e
constrói urna obra na qual çs conceitos possuem
rico substrato, possuem vida. Este _aspecto tão
relevante de seus trabalhos recebeu de Roland
Barthes, pensador francês, ao ler "Casa-Grande
Senzala", b _elogio de que o pesquisador brasileiro
quase realiza a quadratura do círculo da história,
apresentando um livro que "é como dinamite de
fatos_ concretos, discernidos bem além do documento escrito ou da observação turística", composto com bas_e em um "sentido obsessivo da
substância, da matéria palpável; do objeto, que
é, no fundo, a qualidade de todos os grandes
historiadores"~

O grande mestre pernambucano introduziu-se
pelo cotidiano brasileiro, conferindo dimensão so~
cial às práticas sexuais, aos aspectos culinários,
à vida íntima da casa, "locus" que até então parecia espaço interditado às interações sociais e, por
isso, igualmente, espaço interditado ao exercício
da pes_quisa e do _entendimento d_e quão ricamente uma sociedade pode ser compreendida
por meio da apreensão de tais interações. Tomou
socialmente significativos fatos aparentemente irrelevantes, sem resvalar, nunca, para a narração
do pitoresco, da curiosidade, como fim do seu
mister.
A esse respeito, lembremos a significação dada
por Gilberto FreYre, em "Ingleses no Brasil", ao
ato de Dom João vr determinando, sob o pretexto
de motivos estéticos e_ de saúde pública, a proibição de rótulas e gelosias de palha trançada a uruperna - e a sua substituição por grades
de ferro e vidraças. Argumenta o pesquisador que
tal mudança não encontra explicação em funda-
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mentos de ordem cultural, devendo, ao contrário,
ser m~lhor explicada por pressões estrangeiras
para importação de ferro e vidro. Observe-se c~
mo numa tiariSformação supOstamente de base
puramente cultural surpreende-se a vida social
sendo plasmada por interesses económicos, restabelecendo-se a conexão existente entre essas
diferentes dimensões, quando elas, na aparência,
d~vam a impressão de manterem relações apenas
fortt,Jft_as. __
Assim é, Sr. Presidente, a obra -de Gilberto Freyre! Um desvendar constante de mltos, um descortinar revelando o processO de formação da nossa
sociedade, um como debruçar-se sobre a História
do Brasil para pacientemente ordenar, dar forma,
tomar significativas relações sociais que permitam fazer compreensiva essa totalidade social
chamada Brasil. A esse respeito, reproduzimos,
pela virtude de sua exatidão, as. declarações do
antropólogo Roberto da Mata sobre Gilberto Freyre, afirmando que "Sociólogos e Antropólogos
não engendram realidades empíricas, mas, quando são geniaiS~ inventam modos de percebê-las
e·torná-las literárias: modos de transformá-las em
narrativas com algum sentido",
Assim foi a vida. Assim é a obra do Mestre
de Apipucos. Sociólogo, antropólogo, historiador,
com ele aprendemos a ver com espírito mais iluminado o complexo social que constitui o Brasil.
Com a- s-abedoria haurida de suas obras, só il._Os
falta a vontade para transformar nossa terra num
grande p_a_ís.
A morte de Gilberto Freyre ensejou no Brasil
inteiro inúineras manifestações de pesar e de homenagem.- À obra desse eminente brasileiro, as
mais _diferentes publicações consagraram editoriais, estudos e encartes especiais. A Gazeta de
Sergipe dedicou a Gilberto Freyre seu Editorial
de 23 de julho; sensibilizada homenagem àquele
de quem José Uns do Rego disse que, com sua
obra, contribuiu para que o Nordeste se descobrisse como uma Pátria. Passo à leitura desse
Editorial:
..Morreu no Recife, aos 87 anos, Gilberto
Freyre. Sua doença, acompanhada por todos
e seu sepultamento acompanhado por uma
multidão que reunia políticos, empresários
e pessoas simples dos bairros pobres do Recife. dão a dimensão da intimidade que o
aUtor _de Casa Grande_& Senzala gozava entre
__ os pernambucanos: Pelos depoimentos colhidos em todo o Pais, sabe-se que a obra
_de_Qilberto Freyre é uma vertente que merece aplauso e respeito, pela qual se enxerga
_melhor_o Brasil e os brasileiros. MÇJ!tiplo em
seu pensar e em seu f_azer cultural, polêmico
pelas suas posições vanguardistas e algumas
vezes, revolucionárias, Gilberto Freyre está
inserido numa resumida galeria de homens
cujos pensamentos e cujas ações culturais
chegam aos pórtícos da genialidade, super-ando o tempo e a convivência que os envolveram.
Visto corno autor de inventários históricos,
sociais e culturais, Gilberto Freyre deixa aos
15rasm~lros Uin legado inquestionável, do tamanho do talento de escritor e de observador
da vida brasileira Casa Grande & Senzala,
Sobrados e Mocambos, Ordem e Progresso,
Nordeste, são monumentos que -~ncerram
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a memória hfstórica e social_do País, na parte
nordestina do território, aquela que foi berço
e celciro do Brasil e que, apesar dO esforço
dos se~ _filhos, vive hoje na mais humi1hante
dependência do Poder Federal. Não há como
estudar a formação histórica do Brasil sem
consultar as obras de Gilberto FrE:yre. E não
há como compreender a evolução da sociedade brasileira sem ter cantata com as diver- _sas formas- do relacionamento social,· interracial, fixado pelo mesmO Gilberto Fréyre em
livro_s_ que-vão romper o presente como repertórios que servirão, no- fUturo, ao_ entendimento da-sociedade brasileira.
Além de sua vasta obra - cerca _d_e 120
livros- Gilberto Freyre teve uma vida plena
no plano intelectual. Escreveu no Diário de
PernambUco- e em outros jornais da sua
terra e em diversos órgãos da imprensa nacional e estrangeira. O-seu conta to, como
estuC:Iante e como piofessor, ·com- uniVersidades norte-americanas e européias deram
reconhecimento universal aos seus trabalhos, levando-os à edição em multas partes
do mundo. Também assim, com seus livros
e suas Conferências e presenças interilacionais, Güberto Freyre deu ao mundo a noção
do Brasil e dOs brasileios. Pintor, poeta e romancista, Gilberto Freyre demonstrou, nas
incursões que fez por outros campos da cuJ~
tura, a abrangência do seu talento criador
e-de como é possível a um mesmo intelectual
dominar as muitas Unguagens da arte e da
cuJtura, sem ser menor nesta ou naquela.~
Além de_ toda a sua contribuição pessoal
e intelectual, Gilberto Freyre deiXa ao Brasn
e ao Nordeste_ duas manifestações de_ sua
lucidez. A Fundação Joaquim Nabuco e a
Fundação que leva o seu nome, instituída
há quatro meses. A_fundação Joaquim Na·
buco, excelentemente adminlstrada pelo seu
filho Fernando de Meio Freyi"e, foi criada, como instituto, quando Gilberto representava
Pernambuco na Constituinte de 1946 e está
_destinada à pesquisa social, à documentação
e _às atividades de promoção e difus_ão da
cultura das regiões Nqrdeste e Norte. É, sem
favor algum, a mais séria e conceituada instituição de pesquisa e de cultura do País, considerada no exterior e que reúne um_ corpo
de cientistas sociais e de agentes culturais
dedicados ao conhecimento e a revelação
da região nordestina e da região nortista e
ao saber, ao pensar e ao fazer cultural das
suas gentes. A Fundação Joaquim Nabuco
é, portanto, a configuração objetiVa da yida
e da obra de Gilberto Freyre. Por isto mesmo
a melhor forma de _homenagear o autor de
Casa Gfãnde & SenZãla é preservar a Orienta·
ção, a linfta, a excelência científica e cult.ural
da Fundação JoaqUirri Nabuco, sob a responsabilidade dinâmica de Fernando de Melo Freyre.
Outro legado-A Fundação Gilberto Freyre - representou a úhima expressão de sua
disponibilidade corno pernambucano e corno nordestino e- táfribém corno brãsiléiro.
Em testamento, quis constituir uma Funda~
ção para reunir e guardar seu a_~eJVO completo, contido em sua casa, o solar de Apipu~
~ _cos_, po_r onde desfilaram alguns d_~~ mais

1994

Terça-feira 15

DIÁRIO DO CONGRESSO J'{ACJONAJ.; (Seçi\o.IÜ ....

ilustr.es brasileiros e ~tnmgeiros. Assistiu em
vida a criação da SUCJ F_und~çãq, _veJ1do o
seu património - a. casa, os __ t~rren_oS, os
livros, os tapetes, as .alfaiªsLa prataria, o arquivo pessoa1 de cartas e doc.u._l"t)entos,_e os direi·

tos autoriais - receber _a c;g.l_.:tbo(aÇão: empresarial, através das doações financeiras_ de

mais de duas dez.enas de

hom~ns

de negó-

cios, e da solidária participação da Confederação Nacional da Indústria, pela sensibili-

dade e espírito público do Senadcii' Al~ano

Franco, levando as .F~erações das lndúsbias .dos EStaQ.os norde~nos a UfTla p_~rc_e_ria
cultural com a família, com a vida e com
a obra de Gilberto Freyre, desdobrados em
seus compromissos com a região Nordeste.
Ainda que tenha morrido, Gilberto Freyre

vive. Pela sua magnífica abra, Pela seu eXtraordinário legado,"
Era o que tinha a dizer. (Multo bemLPalmas.)

O SR.. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO) CofiC_edo- a palavra ao nobre Senador Lourival
BaPtista-.
O SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL -

SE.

çfq_a_ cpinpetênciâ, "desfechoU,' ·no _âmbito do Ministéiío -da Saúde, Um canji.uito â~ medidas de
n;a!lfte~ preveiitívâ, :tranqUilizando o _pOvO brasileiro, destinadas a contei e ~1ini1i1ai' essa calamidade
territóriO Tiacionhl~ ___·___: _
-_ ~ _c_Oin a ·ma!Of satiSfaÇão cjlie &Suma_ -Tribu~
ria' dO-Senado, pãra fOrmular este pronunciamento· à. inarge!Í1 c:j.a pubUcas;ã:o ào_ Vocabulário de
~-ªia~ôl6gia M"êdicâ elo mer:tSiànado artigo, cuja
transcrição requeri, pelo fato de serem os aludidos
trabalhas de autoria_ d~ uril cllfeto_:~olega da Tradiqonál._F'aculdadc· do_ Terreiro de J~_sus, quando
àqueía época já Se reYela\rà lifíl-excelente aluno,
<}!Je fe'z O Curso.cO_rribrilho.
-Relembro com saud.ade a- arrilzade _que ligava
os nossos pais.
'
Agora, decorr{cfas mais de Quarenta anos, tive
a grande satiSfação de ser Por ele lembrado, ao
enviar-me com uma amável dedicatória o seu
recém-editado livr'O:·
Tanto maior foi _c, _minha a1egria quand<;> pude
constatar a excepcional posição conquistada pelo
Professor Alberto Serrava\.le, _no. cenário _cul~ural

nç,

a

e

Sétémbro de 1987

A dÇença se _adquíre por prátiCa d& homOSsexualidade mascul_ina, para bissexUalidade, por
sangue cõntàrfl.fnadó, coni o uso das seringas
dos toxicômanas, pela transfusão- de sangue e
nas ·cnãnça."ST~has de mães atdéticas; sã<;> os chamados grupos de risco.
Não há no Brasil casos aSsinalados, em heterossexu_ais; o ambierite vaginal é á~ido, aceitando
as dõatã:ções graças à sua poderosa muSCt·latura,
e quando sem doenças, destrói O vírus, ao contrário da musculatura do reta, friável, sangrando
facilmen.te·, seMnda estas !esões como porta de
entrada ao agente patogênlco.-A lágrima e a saliva
constituem líquido orgânicos de baixa população
de vírus.
·Fora do seu habitáculo natUral (esperma e sangue) o vírus morre em pauc:os minutos; a água
e ·a- Sabão coilstituem· agentes capaZes de destruí-lo, sendo recom-endada esta prática salutar
e-"ácessível. A resistência - imunidade - deve
ser arrolada, bem como está comprovado que
são_ necessárias várias inoculações ele ví~ para
o aparecimento da doença. As estatísticas não

da Ba.hia, de onde irradia a sua tnfluência intelec-

se rêferem a c:-ontágio partindo dos familiares, la-

tual, na Universid'a.de Federal,_
dos seus
traba1hos no plano das investigaÇões _cientí'ficas
e do magistério. (Muito bem!)

bora.toristas e en(ermeiros que manuseiam o desditoSo -pac:iente. Os mosquitos e outros jnsetos
sugadores de sangue são capazes de se c_onta.minarem coin O vírus da A10S; porém, como ele
não se _reproduz no seu interior, como outros parasitoS, seriam necessários centenas de insetos picando um aidético, para logo em seguida atingir
a· hom_em são e sem defesas íntegras; desta opinião comunga o ~minente cientista braSileiro Elsimar COUtinho. Trata-se de um meiQ dã- transmissão espe<:ulativo.
Hoje, são 50 mil doeotes conhecidos com AIOS
no mundo Uunho, 1987), dOs quais 39.019 estãO
nos USA (cerca de 0,02%. da população americana}, cem diminuição de casós neste ano.
No Brasil, em mala de 1987, estavam registradoS 1.981 doentes (0,0013%) em curva ascendente. Na Bahia são em número de 30- os~ casos
registradas.
Quanto a grupos sociais, temos a seguinte distn~_i.J_íÇiio.
- ,
-- _
··
·-

atravéS

PronunCia o segulhte discwso.)- Sr, Presidente,
Srs. Senadores: _
_
_
Recebo, de um estimado colega, da Faculdade
DOCGMEJYTO A QGE SE" REFERE" O
de Medicina da Bahia, Alberto Serravallt", ilustre
ORADOR:
Professor Adjunto de Parasltologia da UniversiA Tarde - Quarta-feira, 19
agosto de 1987
dade Federal da Bahia, o ''Vocabulário de ParasiAIOS- NEM O PÂNICO
tolagia Médica", resultadO de suas pesquisas nesNEMADOEI'{ÇA
se vasto campa da Biologia que ocupa um lugar
Alberto Serravalle
de destaque no curriculo da Biodêndas, em face
-NãO TrMgihava a humanidade que no fim do
da constatação, estatística e cient;ific~ente coin~
Seculó XX-= quando a medicina se propõe anisprovada, de que mais de 43% da~ doenç:~·Corllw
cida.s, são de origem parasitária.
ciente - pudessem seus contemporâneos ser
vergastados por uma erid~mia, aAI:DS que, emboProfessor e médico de reconhe~cida competênra circunscrita ao oddente~: Passada que for ao
cia e grande valor intelectual, A1berto Serravalle
cõntiilente asiático, pressagiam os epidemiolocondensou na ''Vo·cabulári9 de P{l.rasitolo_gla Mégistas, iremos assistir ao apOtalipse.
dica" os resultados das pesquisas que realizou
Tem havido pr0nui1ciam~nfo's pre'bcUpantes a
no campo da sua especia.Hzação profiSSional.
respeito do mal, de seu? reflexos na população,
A impressão dessa notável contribuição cientiespecialmente na sexualmente_ ativa, chegando
fica resultou do apoio que lhe foi dado pelo Magníaos consultórios sob a forma de fobias as mais
fico Reitor Professor: Germ<)nO_ Tab~çov e_pela
díspares; fiCando caractefizàda como ci dóénÇa
Vi.ce-Reitora Eliana Azevedo, através do Centro
do medo. A naçao nOrte~ariiericana está possuída
Editorial e didático da UFBA
de- rhé:is uma histeria coletiva e seus técnlc:os
COnvém acentuar a natur~za educativa e t.&:nic.::o-cientifica desse diclonário_de parasitolog'ia, de · ·ãnunçiam;· espalhe-o pânico mas não espalhe a
AIOS. PenSamoS, erri ter uma contrapartida, adogrande Importância para os professores, al!J,nos,
t.zirmos_ um~_pC?Stura exPectante, ao tempo em
estudantes e estudiosos <m1 geral, que vem enrique propomos: não e;;palhe- nenhum dos dois
quecer a bibliografia médica brasileira.
maiés; COriheça antes set~s perigos.
Felicito a Professar A1berto Serravalle pelo inNa história hatural di âot'!nç:éi ~m apreço, -quesdiscutível êxito da seu recém-publicado livro, que
tiona-se ser ela originária da África Central. O vírus
estou certa obterá sucesso integral. Enviou-me
da AJDS pteexistia em tnãca<::oS~ passarido aO hotambém, um artigo de sua autoria que A _Tarde
mem atravéS de práticas de cand_omblé, com sade Salvador, publicou em sua edição de 19 de
crifício de a.ninlais para· ser-lhes retirado o scmgue,
agosto passado, intitulado "A1DS- t!em o Pânico
USa'do _em ta.fuageils, esciirlficações misticas ou
nem a Doença", que requeiro seja incorporado
ao hábito de comer carne crua de macacos, a
ao texto deste pronunciamento.
qual e- exj)ClStanõS inercàaoso-aa parceria com
Trata-se de uma concisa, objetiva e esclare6lrtras ifiUarícis i'eQiõt1ciis-.- --- cedora análise de um dos maiores desafios que
-- Na década de 60-as inigraÇOe5 de homosseo Ministro Roberto Santos vem enfrentando, atraxuaiS haitianos pà.nf o··zaire e Rwa.nda fizeram
vés de providências oportunas, e da Campanha
do vírus wn aparte seguro naqueles organismos
deflagrada pelo Ministério da Saúde, contra uma
dePrimidOs or"ganicamente:
_
.
doença transformad!'l_ em autêntico flagelo, que
O Haiti constitui wn país de eleição dos homosvem assustando _os epidemiologistas, os médicos
sexuais americano_s, que:-aí se conta.ininam em
em geral, e a opinião pública, pela sua ext.J:"ema
periculosidade,
__ _
l_arga escala, disSeminando para o mundo, a1can~
ÇàfiôOO.l3rasil que hOje disputa com a f='rança
Atento_ às ameaçadoras perspectivas da AIDS,
o Professor Roberto Santos, c_ain a sua reconhe() ~ste segundo lu"gar.

de

Grupos sociais
Homossexuais

Brasil

CISA

e
Bissexuais
Toxicómanas
Hemofílicos

61,6%
2,6%
5,6%

72%
16.4%
0,9%

Em grUpo de mendigos do Rio de Janeiro, 70%
eram doadores de sangue com testes positivOs
értl' 5% para AJDS. Em presos do Estado de &lo
Paulo, 80% têm exames positiVos, dos quais a
Qrã'nde maioria dos casos atnda não tem a exteri.orização clínica da do~nça e provavelmente um
pequeno percentual irá adoecer.
__
Atê-a desc:oberta da cura, há uma vacina sendo
testada em animais cOm a1gum êxito, ou a acomodação do vfrus, tal qual se deu com aquele dà
gftpe eSpanhola, que vindo do porco para o homem, em 1919, matou 300 mil brasileiros, quan~
·do sua população era de 30 milhões,
Desejanios; ·coni o presente trabalho, -atingir
urn-a- camada da população para não só ajudar
ao conhecimento da doença, como também,
ajustar alguns pontos que se prestam a confusão:
assim é que, há diferença entre o doente e aquele

Setembro de 1987
indíviduo com testes positivos, sem contudo_exteK

rlorizar a doença. No primeiro caso, as manifesc
tações dínJcas são de tal magnitude _que não deixam margem a dúvidas, mesmo ao leigo. No se-

gu_ndo ~aso. ainda que havendo três testes positivos, somente _cerca_ d~ _1_%. _é Cjil~ fará a doença.
Tanto assim- é que os teStes posiUvos não invalidam o candidato_ a emprego em qualquer país
ou não há triagem a turistas ou_ ~s migrações.
São os indivj"duos que, de certa forma, tiveram

contato com o vírus, mas que não _tê:m_o mal,
e que certamente, não são trans_miss.ores;
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"aidóforos", ou seja, têm os anticorpos dete_ctávels- reações positivas- sem a doença (foros,

quer dizer que traz}. Pedimos vênta para o neolo-

. decidiu coicx:ar_no Nordeste, no período_de
julho último até junho de 1988, wna mé_dia
de 80.000 toneladas/mês, _quantidade sufiQente para atender os pecm:iristas da fegiãO
e que corresPonde ao consumo médio. men__sal registrado no primeiro semestre dp: cor_rente ano_. A garantia desse suprimento afigurava-se de fundamental importância, levand_o-se em conta a substancial quebra da safrél
agrícola di região, em face da ocôiTência
da chamada "seca verde".
. Não .obstante _essa d~cisão por parte da
CFP, que vinha tranqünizãr os pecuaristas da
região, principalmente os 8vicuhores, o Governo Federal, através de decisão do Canse-

1995

lho Monetário Nacional. decidiu, abruptamerrt.e, que a partir de 1" de agosto p.p. essa
sistemática de abastecimento do milho péirã
a região seria sustada e desde entáo os .aviculto~es nor!=festiftOS teria!Jl que adquirir esse
prodl.!to nos Estados produtores (G_oiás e Paraná), ficando ainda cQm a responsabilidade
de todos os gastos adicionais, como pagamento de !CM e custo do frete. Essa nova
sistemática iniP!Icar~:elevadOS-aumentõs dos
preços do milho, v_cuia_n4o_entre 43,7 e
74,4%, dependendo do Estado de_ o_rigem,
do sistema-de embalagell} ~ d() _tjpo de trãnsporte utilizadg,conforme_ del"!lonstrado a seg,t;Ur:
-

gismo, mesmo com radicais_ çljferentes, a fim de.

agrupar o grande número de indivíduos positivos,
mas não com a doença. Nos USA- São a_t_y_alrnente
um milhão e_ cem mil "aid6for9s"' e _nq Brasil
500 mil, o que equivale dizer: desses norte-americanos 1% - 11.000- é _que morrerão de AlDS.
No Brasil, apenas 5 mil pessoas é que farão proximamente _a doença. E isto é irrelevante.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Coricedo a palavra ao nobre Senador Mauro B~
nevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) ~Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Durante longa audiência no Ministério da Agricultura, os avicultores do Nordeste expuseram as
dificuldades vividas-pelo setofao Dr. !ris Rezende,
encarecendo providências urgentes e eficazes, para que fossem asseguradas melhores condições
àquele importante segmento de nossa economia.
Senadores e Deputados presentes- entre eles
os eminentes colegas Rui Bac-elar e Francisco
Rolemberg, além de mim - emprestaram apofo
político às justas reivindicações apresentadas, todas elas relac!onadas e,om _o desabastecimento
de farelo de soja e o preço do milho comercializado pela Companhia de FinanCiamento da Produção.
No ensejo do encontro, após a manifestação
de vários parlamentares e líderes __da categoria,
foi entregue ao titular daquela Pasta uma circunstanciada Exposição de Motivos, pela Associação
Nordestina de Avicultura, firmada pelo seu presidente, Antonio Cleber Uchoa Cunha.
O documento, por sua relevância, merece integrar os Anais do senado, daí por que me proponho a lê-lo para conhedmento da opinião pública
do Pais.
Eis o seu texto:

"Brasília- DF, 14 de setembro de 1987
Excelentíssimo SenhOr MiriiStrõ.
Fazemo-nos presente junto a V. Ex', a fim
de expor situação critica que se_encontra a
avicultura nordestina em face do desabastecimento de farelo de soja e os altos índic:;es
de maturação dos preços de milho comercializados pela CFP. ·
Atê julho último o suprimento dess_e produto vinha sendo _realizado_ normalmente
através da Comissão de Financiamento da
Produção (CFP), que colocava esse insumo
nos Estados onde se localizam__os consumidores, a preços uniformes._ Essa sistemática
de abastecimento já havia sido garantida pela
própria CFP que, em reunião de sua diretoria,

Mllho a. granel

........; Do Paraná
=De Goiás

Tipo de transporte
utilizado

Preço do milho- Cz$ 60 kg

Aumento

A partir de

atê 31.8.87

1•.9.87

ocorrldo
(em%)

Marítimo
Rodoviário

171.60
171,60

256.64
299,20

49.6
74.4

Marítimo
Rodoviário

200.40
200.40

288.04
330.60

na sistemática

MDho ensacado
-Do Paraná
_:oe Goiás

Convêm lembrar que o maior peso das
_conseqüências nessa mudança da sistemática no abastecimento do milho recairá sobre
as unidades avícolas de pequeno e médio
portes, que representam cerca de 80% dos
estabelecimentos que compõem esse seg~
menta económico do Nordeste. Com efeito,
em razão dos pequenos quantitativos de seus
consumos, essas empresas não têm condi·
ções de alugar navios para transportar o milho que utilizam, obrigando-se a trazer o pro- duto de Goiás, em transporte rodoviário, com
um custo bem mais elevado, como se pode
comprovar pelo quadro apresentado anteriormente.
--Vale ressaltar ainda que durante a fase de
tabelamento de preços dos produtos avícolas
por parte do Governo Federal, esse segmento vem arcando com grandes elevações de
seus custos de produção, valendo destacar,
particu1armente, o aumento do preço do farelo de soja, um dos principais insumos da
avicultura, que passou de Cz$ 7,50/kg (sete
cruzados e cinqüenta centavos) para Cz$
13,00/kg (treze cruzados), representando um
incremento de 73,3%..
Prevalecendo a nova siStemática no ·abastedmento_ do_ milho para o Nordeste, com
o conseqüente aumento de preços desse insumo, conforme já demonstrado, forçosamente haVerá uma elevação dos preços dos
produtos avícolas (carne de frango e ovos).
Isso implicará, fatalmente, em redução do
consumqL ~ face do poder aquisitivo de
grande parte da população nordestina, o que,
por sua vez, provocará uma re9ução no volume de produção das empresas avícolas. Portanto, o que os avicultores nordestinos pleiteiam é que seja cUmprido o que a CFP- já
havia assegurado para a região, ou seja, man·
ter,_ até a próxima safra, a sistemática de abastecimento que vinha sendo executada até ju~
nho p.p., com aquele órgão ficando respon~

43.7
-65,0'~

sável pelas desPesas de transporte do milho
dos Estados consumidores do Nordeste.
Como sugestões para a solução do problema, vislumbramos as seguintes alternativas:
1) A secretaria do Tesouro Nacional liberaria a verba de Cz$ 650 milhões para que
a CF? possa custear as despesas_ com o
transporte das 800 mil toneladas de milho
(80.000 toneladas/mês, durante IO __ meses)
das regiões produtoras para os Estados consumidores do Nordeste, de acordo com o
que estava programado por aquele órgão.
2) A própria CFP, com o lucro obtido na
comercialização da soja _e do Wgpdão, poderia custear os gastos com o transporte do
milho (800 mil tonelac:l?~.s) para o Nordeste,
evitando, assim, o aumento no preço desse
produto.
Certos do _empenho de V. Ex' na busca
de_ uma solução para esse grave problema
que aflige os avicultores nordestinos, aproveitamos o ensejo para apresentar os noss_os
protestos da mais alta estima e_elevada consideração.
Atenciosamente, ANA -Associação Nordestina de Avicultura - AQtopio Cleber
Uchoa Cunha, Presid~!)te."
Srs. Senadores:
A acolhida do Ministro !ris Rezende foi das mais
estimulantes, prontificando-se S. Ex!' a conjugar
esforços c.om ou_tras áreas governamentais, notadamente as do Ministério da Fazenda, a fim de
que sejam superadas as dificuldades com que
se defrontam os aVicultores, na presente conjuntura.
Trazendo o assunto ao_conhecimento do Plenário, desejo reiterar o meu apoio a tão justas postulações, levando em conta a inestimável c.ontri~
buição da avicultura ao desenvolvimento econômico do País. (Muito bem!)
Q __SR. _PRESIDENTE (Dirceu Cirneiro) ~ _
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar.
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No sul da_ Bahia, região _que pr<?duz 90 por
O SR. ROY BACELAR (PMDB- BA Pronun·
cen!:õ ·do.jàCâu _liaSfie!r§;~~g~ú_f!1~-~e .dizt:r- que
cia o seguinte discurso_.) :....... Sr. l?r~sJ~e~t~•. sr~.
"a CEPLAC faz até chover". A CEPLA.C- Cot'nisSenadores:
Venho, hoje, a esta tribuna_ denliJ,çiar a grave . sãOEieê:Utiva~ dO PlãritiO Cfã-IaVoura -cáêi:iiieira
_:: ê Um. ói"gão viriéulaâó aOM.irliStério da Agriculcrise por que passa a Se~te~ri_a_ 4a Rec~ita F~~e
tura;qüe_ "há tr:inta anos·_onenta•á produção brasiral e ma[s especificamente: prestar o meu apoio
leir'ª de cacau, gera_t~cnO!Ogia prestã-assistênciª
aos Auditores Fi:;c_ais do T e_souro Na,donal, que
téci1_ica_ ão. setor,_ ·apa_ia.áChi O trabalho de cerca
estão realizando u-ma .rTiãnifestaçãO~atraVés_ da
dê_3b. inlr aQrLCUltõ-rêii, -~uê," hOje, não se conç_en"Operação Padrão", onçl~_ denunci~m. ~ ~i~cor
traffi-apenas no suiDaiàrio;mãs também· no ~pi
dância da categoria em relação aos rumos da
rito Santo e em_inaiS Sds EStadOs da Amazônia.
política tributária e ao desprestígio da Secretaria
A CEPiAt fôi-nlã -IÍlaO-de:Obrcl'Parã as lãv.oUraS,
da Receita Federal e de se~ corpq ~undonal.
dá. _apoiO creditíciçl áos pé'qtie'nos- e rilédios caComo podem observar V. ~a cat~g_ori~, -~ob
Cã:Uicul_toies, inCentiVa ó-Çoõper~tiViSinõ e desen·
a liderança da União Nacional dos Auditores FisvolVe pio9ránlã5 de apoiO à Infra-estrutura s6ciocais do Tesouro Nacional, que congrega aS 36
econôm.iCa nas regiões sul da Bahia e norte_ do
' entidades regionais dos fiscais, se_enç9ntra não
EsPírlto Santo. Mantida pelos próprios produtores
apenas na luta p_ela legítima recomposição dos
seus ganhos, mas anunciando a sua discordância
de cacau, com o pagamento de um imposto de
no tocante aos rumos da política tributária.
1O por cento sobre as exportações do produto,
Com efeito, a política tributária ditada pelo Se~ um exemplo raro de instituição pública bem
sucedida, eficaz,Já que, em toda a _sua vida, para
nhor José Samey está voltada unicamente para
cada- (jólar que recebeu do agricultor, flevp_lveu
suprir o combalido caixa do Tesouro Nacional,
constantemente "arrombac:Jo" para atender a dua este mesmo agricultor 3 dólares e meio_ em
serviços e produtos, Jevan_do-_se em conta apenaS
vidosos objetivos, dentre eles, a garantia de um
mandato de cinco anos para o atual Presidente.
o lucro com a venda das amêndoas, sem consideCEElevada carga tributária, abusos da tributação
rarmos os beri€fidos itldireios da a_tuaçãÔ
exclusivamente na fonte 1 isenções, reiteradas
PLAC nas regiões produtoras. A CEPLAC leVOu
o Brasil à liderança mundial na produção de caanistias, alarmante sonegação, são os traços de
caU~ pOsiÇã<;> perdida ein 191 O~ e apresenta hoje
uma política tributária casuística e imediatista.
ao-- mundo a mais a~nç:àda tecnol99ia para o
Ao lado do desVirtuamento do sistema tributário
cultivo beri.êfidaiifenfu-aó cã:Cãu·e,-conséqUentemos, Srs. Senadores, a baixa remuneração dos
temente, os ri18ís ãltOS íQdk:es de produtividade
Auditores Fiscais, resporisãVél$ pelas atividades
dã -IãVOilfã, -cerca de 7.50 quilos de ainendoas
ligadas à execução da politica f1Sca1 do Governo
Federal, pela nonnallzação, controle- e verificação _ _t:ror hectare, A produção nac!Onar ao produto foi
do cumprimento das obrigações tributárias.
tripiicadã~atu"alrTi.erite em tomo de 400 mil toneCom efeito, em recente pesquisa rea1izadajunto
ladas -, o mesmo acontecendo com a exporta~
ção, que- tem 'proporcionado receitas cafnbiais
aos Governos Estaduais, verificou-se: que a grande maioria dos servidores do Grupo Fisco percebe
.
próximáS à Casá"-de 1 bilhão de dól~res.
remuneração muito superior àquela paga pelo
Na verdade, Sr. Presidente, a CEPU\C é uma
Governei Federal aos seus Auditores Fis,cais, a
insUtYição p-rOdUtiVã~-exempiar, sem dívidas, mas
despeito de o universo fiscalizável da União ser
ela não_(az nillági'es;·Apenas apóia ó trabalho ármaior e bastante complexo.
duo dQ$ __a_gricultores, que nela confiam, ac_redi·
Toda esta situação, Jarnentaveln:tente, a1~ de
tando nas suas ações, fiscalizartdo-a e_ influindo
concorrer para resultados negativos na arrecana ;:;ua administração. Na- verdade, _a_ CEPLAC,
dação da receita tributária, inclusive incentivando
ao lado do ag~cultor, faz murto; mãs nâ() faz tUdo,
nem "f~_~llover"," ~- · __ --- ' - -a sonegação, tem acarretado a ~são de funciosr;·-prfiSidente;-o_ ·c.acti)Jeiro, planta brasileira,
nários qua1ificados, para outras esferas da administração pública e privada e a desistência de canama].:ônk:a de nascim"énto, beia e delic:a"da COmo
utt:ra--rryulher, diz a ·tradição, é ·amiga·e-ge_ilerosZI,
didatos concursados, que não assumem o cargo
pela falta de competitividade da remuneração em
mas r_eqtier·muito- amor,_ muitOs cuidadoS~ Muito
relação à iniciativa privada.
exigente em termos de solo e clima, ela pr~isa
Urge uma solução para a crise da Receita Fe-de calor e__rnuita chUva, t:tão !?:Uporta_ a pouca umideraJ.
dade, e, costuma-se dizer__gue "uma semana l;õem
Assim, e levando-se em conta o desgov~::mo
chuva no sul da Bahia é SeCa": Há quarenta dias
que assola a Administração Federal, conclamo
não c;hoVe t)O-sul da
A
tempOrã que
os Srs. Senadores a apoiarem os Auditores Fiscais
se inicio~ em ·març'q_ e termi!loLi rlã semana passana luta pela reversão do quadro de descrédito
da já cau_sa uma queda de 50 pof cerito: no ano
da Secretaria da Rece:lt.a federa.!, na busca da
de 1986, no mesmo períódó, foram côlh1das 2
justiça fiscal, do resgate da respeitabilidade do
milhões 7.33 Sacas, enqüaritó que; -até agora, o
órgão, da dignidade da fyn_ção _e por uma remuneregiStro-das_ entregas _não Cbeg-~ ét ·1 milhão e
ração justa, condizente com a complexidade de
melo de sacas. MaiS-PredSãffiente, r-milhão 440
conhecimentos e responsabilidade que a função
mil sacas· ou 86 riiil e 40Q toneladas. A safra princirequer. (Muito bem!)
pal, que agora se inaugura e vai até dezembro,
O SR. PRE!31DENTE (Dirceu-cameifOT- também já está corlipron1eti~a.__ Uma_ estimativa
da CEPLAC, aplicã.n'do-se -atnetoâ_àlogia aa-rr-eonConcedo a palavra ao r · ·7e Senador Jutahy Matagem de frutos", informa_que-_ ela dev_erá ser de
galhães.
2 milhões e·-790 ·mil-sacas, ou 167 mil e 400
toneladas, quando, no ano passado, a -meSma
safra principal chegou a 3 milhões e 850 !TI_íl_ saOSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDB-BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, . cas. A fruStiaÇão do Ano Agrícola 1987 ~~verá
ser quase 'de 50 Por Cento. "O Brasil colherá apenas
SrS. Senadores:

?
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2 milhões 60á
Sacãs, coritraâil:a'ndo uma
previSaO iri!Cial-nlodeiada de 4 milhões- de sacas.
o pfejúíZo fiTiàOCeiro-aa-agncurtu_i:à do cacau neste.
poder€ a1Cân5;ãf ~$ 10,5 bil~ões.
- Neste-quadrO-iieg'a"tivo; o clima da regi8.o é seco
e de inti.:lnqüilídade, âe ãpn!enSãO. A pi'àlongada
estiãfieirTI saCtiliCoü a rrqraç_ã(f aa- safra P_riilCípal
e es:derosa os bilros, ós pequenos frUtos, -qUe
não-CreiÇ~~-Nªs fazendas, a c:lispensa de empregà:da:s jâ cg_irleÇ~ a razer as· Primeiras vitimas, e·
o ven~mentO -dã Primeira pafceta _do-penhOr bancáHo-penaJiia· Os -a·griétittOreS.-As- ãt'Mâãdes eco.-nõrrlicas, o comércio, a indústria, o setof de seNiçoS~-=enfim, toda~ reQiãõ queterTt"_a sua vida graVitafldO~em- iofr\.0 Oo cacau, se _iiltranqüíliza. Porcjue,
Sr. Prf!~lc_l~l}_~e~_quãse_1 milhão de pessoastêrii
as suas vidas ligadas direta ou !ridiretàfn~hte à-cacat.iicultura; e cerca de 300 ·rnn trabalhadores
estão diretamente envolvidos na atividade ca·
ca\J_ejra. Os p_~ejl:lf.zOs riãci São apenas para a região
sul daBahia_ e norte do ESpíritO-Sãnto;-ou:apenas
para o:EStad6 da Bahia: todo o País P.erde, quando
o cacau vaT'rrlaCtainbém- oS preçOs internacionais, apeSar de terem-eXpe-nmentãdO Uma· subida
nqs últimas semanas, assim como os preços internos, tiverani Uma queda nos últimos dias e não
estão _p;:m,1pensã~oreS, a pOnfo- de suportarem a
at.uaLcrisg nas_ lavouras._
Mis· se--; CEPLÃ:C- não faz chover, nãO basta
esperar a sorte ou rez~r aos céus. É ·pr"êciso ir
aoS-cé1,1s: fS:tõ mesmo, $r. Presidente, ir a_os_céus,
recorrer à {c;:ç;nofogia bf.asileíra, riordestina, praticada nO
-áfim de se provOcar: a Precipitação
pluViOmétrica-n-0 sul da Bahia. Acaba de chegar
a llb.éYs um avião da Fundação Cearense de Meteorologia e Recur_sos Hídricos, que aguªrda con·
diçQe~ para promover a nucleação de nuvens t;Iensa§ .nos. céus da região do cacau, uma prática
bra_s.ile.irª çriada pelos técnicos do lnstiwto de Pesquisas Espaciais, de São José dos Campos, em
Sã.o _P---ª--tdo, _ejá p~ovada no Nordeste brasileiro.
Aaeronaye_ foi_conseguidajiJnto·à Fundação Cearense pela CEPLAC, com a intervenção do Go_ver·
nador da_ Bahia, Waldir Pif_C!!_S, que, atendendo s_olicit.aÇãO do Conselho .Nacional dOS-Produtqres de
Cacau, articulou-se com o -opvemador Qo Cear~.
Tasso Jereissati. No entanto, são medidas paliatiY.ª"$,.c:Iue tentam mihfmizar a s~uação desravordvei da falta de chuvas no sul da Bahia. As i1efag..
taS conseqüênciaS económica§ e sociais para a
regi_~o_já~sao.!l!tidas e !rrever::;íveis~ quebra de safras; prejufzos fillane.etro$, ~nd,ividarqento. [nadim~
plência, desemprego, desalento, depressão, _
Sr. Presidente, as chuvas provocadas; retardatárias e insuficientes, ~o ~._r:ecuperar a safra
pérdidã, eiituiií.éSCér osTiutó~s-ahãilicado$. paQar
as dívidas dos_ agricultores, recidmitir trabalhadores, estãbilizai tOda uma economLe,, seus desdoDraméntOS e··setores -irldiretos. Os viilte ·e- cinco
mif protlu1:ore5 de "Cacau do sul 9a Bahía ~-norte
dO Espirita Santo cónfiãm
cgni.preensão e sensibilidade do GOverno Federa~ para que medidas
imediatas sejam tomadas na área econômico-finaricelr?t, co"rTi base na análise desSa rei,nâade
déSfãVà(ãVel à cacaulcultwa e os pagamentOs das
parcelas dos contratos de cr~ito p_ara custeio
e Invesurnento-n:a lavoura sejam prç.rroQ?dos, espedalrriéiite-a -p-rimeira parcela âopenhor agdcola, q_ue, com vencimento nos próximos dias,
a~_~Iarn_ a _c?nta~º~dãde dãS fazenaas; das pequenas e médias propriedades. _Isto porque, Sr.
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Presidente, não .há o que_ questionar:: al;õ áJ.Yores
que floriram ou mostraram _o_s b,ilras _do. C<lcaY .
nos últimos quarenta dias "estão com peco", esR_

tão com as suas.'~\héitas irremediavelmente perdidas. Os governos fede_ral e da extensão rural,
a fim de que o agricultor_não s.e..sinta soli_tário,

da Bahia e do ESpírito__ Santo, o&. ~ncos_ qfic_iais
e particulares, autorizados a atender ao setor, todos_ que são partes credoras dos ça_cauicultores,

em contratos financeiros, de prestação de serviços _e de_ venda de produtos não podem estar

3

Votação, em turno único, do projetO de ResoluR
ção n9 142, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal -de Petroliria, EstadO de Pernambuco,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00-0brigações
do Tesouro Nac;ionai- OTN, tendo
PAREcER FAVORÁVEL. proferia~ em Plenário.

4

Votação, em turno único, do Projeto de ResQ.l4~
insensíveis a essa realidade que infeliçlta tod~ j.lma
economia, toda uma região, quase c:._om comuni- ção n9 .143, de 1987, que autor~a a Prefeitura.
dades cacaueiras do sul da Bahia e nor:te do Espí- · MunicipaJ de Araújos, Estado de MinaS- Ger&ts,
a contratar operação de crédito no valor corresrito Santo.
pondente, em cruzados, a 13.114,66 Obrigações
Apelamos para o discernimento das autoridades federais, que, nesta hora grave, de dificul~ do Tesouro l'iétcional- QTN,_tendo _
dades para os produtores, não ignoram ou virem
as costas para a agricultura do cacau, um setor
que só gera e multiplica riquezas, proporciona
divisas, que só faz crescer, atrair investimentos,
criar cidades, gerar empregos, multiplicar lucros
sociais. A prorrogação do pagamento das dívidas
é uma providência necess~a. natural, urgente,
que aliviaria os encargos dos agricultores, quando
o trabalho- duro nas roças não oferece retornos
a curto e médio prazos. Esperamos que outra-s
ações, próprias da CEPLA..C, além da nudeação
de nuvens realizada pelo Governo do Ceará, sejam
efetivadas, na área da pesquisa e ainda mais angustiado nessa luta contra a estiagem prolongada
que martiriza a região do cac._au. C§ prejuízos para
a nossa _balanç_a _comerc_ial são de milhões de
dólares.
_
_ __ _
Este é _o alerta que faço às nossas autoridades,
juntando minha voz a de todos aqueles que vêm
clamando por soluções que atendam_ às necessi~
dades dos ca:cauicultores.
Estou- certo de que estas palavras não cairão
no vazio e de que medidas urgentes serão tomadas para minorar os prejuízos já causados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Não há mais oradOres inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
sessão, convocando uma extraordinária a realizar-se quarta-feira, dia 16, -às lO horas, com a
seguinte

ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n? 18, de 1987 (n~ 8.384/86, na origem),
de iniciativa do_ Senhor Presidente da República,
que dispõe sobre a liquidação de débitos previdenciários de inst{tuições edu,cac_ionais e culturais, tendo
PARECER FAVOI<ÁVEL, proferido em Plenár(o.

2
Votação, em turno único, do Projeto de Res_oJução n 9 101, de 1987 (apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça como conclusão de s_eu
Parecer n9 12, de 1987), que suspende a execução
do artigo 9? da Lei n" 2.322, de _2 de agosto_
de 1982, do Município de Paulista, do Estado de
Pernambuco.

PARECER FAVORÁVEL. proferido em_Plenáiio.

5
Votação, em turno único, do Projeto de ReSoluçãO~n,;- f44, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Belém, EStado dO Pará;· a-cOrll:ratàÍ'.
operação de crédito no valor correspondente, effi
cruicldoS, a 440.996,24 Ubrigaçõe? do Tesouro
Nadona1 ~OTN, tendo

~PAREcER FAVoRAvEf;, ~r~f~rid~ e~ Plenári'~.--6

Votação, em turno único, do Projeto de R~.solu
ção n"_ J45, de 1987, que autoriza a Prefeit1..1ra
Municipal de Buritis, Estado de Minas Gerais.- a
contratar operação de crédito n_o valor correspondente, em cruzados, a 39.935.,78 Obrigações do
Tesouro Nacional~ OTN, tendo __ _
_PARECER FAVORÁVEL, proferido erri Plenário.
- 7
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M.inistio de Primeira Oass_e, _da_c.arreira de diplomata, pi:tra eJc,ercer _a funÇão ·-de- Emba@dbr- do
Brasil junto ao Reino daSué_çia.

11
DiscussãO, em -tumo único, do P~reçer .da Comissão de Relaçõe.s Elcteriores sobre aMensage_m
rt' _123, de 1987 (n_9___G92,le_7, na origem), de 24
de julho dO c6ri'ente ano; pela qual o Senhor Presi- _
dente da República submete à deliberação qo Senado a escolba do Senhor MÇtrcosJienrique Camillo Côrtes, Embaixador do Brasil junto à comunidade _da AUstrália, para· cumulativamente, exercer a função d_e Embaixada[ _9o Brasil_ junto à
República d~ Vanuatu. __ __
. .
. - 12

to- _

DiScUssiôi effi "iúrTI-0 ciritcO, do eareCer_ da
misSão de Relações EXte.riores spbre._a Mensagem _
no 137, de 1987 (n° 232/87, na origem), de 6
de agosto de 19-87, pela qual o Senhor Pr~.s,idente
da República submete à deliberatão. do Senado
a éscolhé!._Q.QS_en_hOi"Emestó Alberto Ferreira de
· Cãivalho, Mli"tls'trcl de Prim~ira Classe, da carTeira
de diploi-ni:tta, parã. exercer a função de Embaixador do Bfasil juntO à República Democrática
Alemã

13
DisCussão, em turno (l:njco, do Parecer da Comissão de Relé\çóe.s Ekt;eriores sobr.e a-Mensagem
n"'_J38, de 1987_ (h" 233/87, na origem), de_ 6
de agosto de 1987, pela qual o Senhor Presidente
da República .s,ub_m_ete à deliberação dq_ Senªdp
a escolha do Senhor Edmundo Radw.anski, Ministro odE: ?eaunda Class~. da carreira de diplomata,
para exercer a furiç:ãõ- de Embaixador do Brasil
junto à J_amaica.

14
VotaçãO, em-turnO Ciilic-Õ, do ProjetO -de R~oJÜ~ ·
ção n9 146, de 1987, que autoriza a Prefeitura
DiscuSsão, em turno único, do Parecer da Co·
Municipal de Coromandel, Estado de Minas G.emissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
tals, a contratar operação de crédito no valor corn• 140, de 1987 (n' 236/87, na origem), de 12
respondente, em cruzados, a 46.992,48 Obrigade agosto do corrente ano, pela qual o Senhor
ções do __Tesouro Nacional- OTN, tendo
Presidente da- República submete à deliberação
do senê!d9 __a ~~c~~a do Senhor José Jerônimo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
_Moscardo-de Souza, Ministro de Prímeiia Oasse,
8
da c:::~reira de diplomata, para exercer a função
de Emb&®dor do Brasil junto à República da
Votação, em turno único, do Projeto de ResoluCOSta RiCêi.- _., - - ~
,_.
·-" - ~ , ção n9 147, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Jguatama, Estado de Minas Gerais,
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Es·
a contratar operação de -crédito no valor correstá encérrada a sessão.
pondente, em cruzados, a 18.796,99 Obrigações
do Tesouro Naciona1- OTN, tendo
_ -(L~~-;;t~~se-ase$são_A; 18horase45mi--iiUtOS.)
. PARECER FAVORÁVEL, proferido em_Plenário:
DISCURSOPRONUNCJN)OPELOSR, Nl9
VALDO MACHADO NA SESSÃO DE
Votação, em turno único, do Projeto de ResoiuR
14-8-86. QUE SE REPUBUCA POR HAVER
ção n 9 148, de 1987, que autoriza a Prefeitur:a
54/bç CÇ)M INC:QRREÇÕES Np DCN-:
Municipal de Moema, Estado de Minas Gerais,,
SEÇ'\0 11 ~DE 5-12-85
a contratar operação de _çr.édito no valor ~quiva~
O SR. NlVALDO MACHADO (PFL- PE.
lente, em cruzados, a 13.114,66 Obrigações do
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Tespuro Nacional- OTN, tendo_
Srs. Senadores, aprovada, ontem à noite, a urgên·
PARECER FAVORÁVEL, proferido effi- Plen~riQ.
cia para a votação da emenda ao projeto que
10
aumenta o número de candidatos às vagas ao
Senado e à_ Câmara dos Deputãdos pelo Distrito
DisCussão, em turnO único, do Parecer da CoFedera!, a matéria, como é natura_! e regimental,
n:"lissão de Relacôes -~rio_res sobre a Merisagem
vem hoje _à discussão. Embora possa ser considen'i' 116;-de 1987 (n9--180/87, na origem),_fle 6
rã.êl.O-c_o!TIÕ _açodado pe-Jos- meus companheiros,
dejtilho de 1987, pela qual o Senhor Presidente
uma- vez_ que não· estamoS ~na__Ordem- do Dia,
da República submete á deliQ_eração do Senado
eU ~-e P~J!l!it? antec:=ipar al_gumas con~i~·eráÇ-ões
a escolha de L_uil; Augusto Pereira Souto _Mcll9I,
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~ssunto, _uma·

do corri o jargão do Regimento Interno. Não se
pode mais falar sobre o assunto, porque já eStá
como f~ê-lo na oca_!>i~o ciportuná. Queio,_ entre~
decididp pela soberania do Congresso N_acional:
tan~o~ f!Xâr a mínha PosiçãO_ em relação ao problepelo Senado e pela Câmara dos Deputados.
ma- e se não o fiz ontem 'é _porque ó Uder
Agora, ll)inhas razões ~m favor da aprovação
d..1 minha Bancada, Senador Carlos Chiarem, teve da emenda sobre a prorrOgação do horário das
oportunidade de expressar, de modo claro e taxaeleições até às 20 horas, a fim de que os crentes
tivo, o nosso ponto de viSt.a,. de_m_9Clo a não deixar
de algumas confiSSÕes religiosas possam exercer
a menor dúvida quanto à nossa manifes~ção em
o seu :direito de v:oto. Sem -e-ssa conceSsão, iretomo d_o assunto.
_ _ ~- _ __
__ mÕs, talvez, imp~dii que- cerca 'de um milhão de
E diria, Sr. Presidente, Srs. Senac;l._ores: há que
pessoas _exerçam o mais importante direito da
distingUir,.;,_, e me ·permita essa assertiva o nobre-- cidadania, que _é o çiíreito do voto, que é o~ direito
Sena-dor Nelson Carneiro, figura das melhores
da eScolha dos seus dirigentes e _dos ?eus rep~deste Seriado,_ expressão singular da vida públicà" sen~nies.
:
- brasileira - entre o projeto de autoria do nobre
De man~ira que são estaS as· raZões_pelas quais
Uder da Bancada do Partido do Movimento Deeu já me antecipo, dizendO pOrcjüe-Voto-a etnepda, _
e logo com a votação dela,- se pefiTiite a viabilimocráttco BraSileiro, ~[)~do também por S. Ex',
e o projeto que aumenta o número de ~gas para zação a-a-mãtéria prindpal.
o Distrito Federal, ao qual foi aç:oplada a eme~da
Sr. Presidente, eu não posso esconder a minha
que se discute, que está bloqueando ~ tramitação
posição, por mais que isto me doa, por contrariar
da matéria.
o Ltder do PMDB, ilustre Senador _Alfredo CamE há que distinguir, Si. PreSideii.te _ê Srs. Sen-apos, cujo projeto aumenta o número de_ candidores, porque, no caso do Distrito Fed~ral -eu
datos:_ e .t~ria vo~do _contra se aqui estivesse na
digo se fosse a"hipótese. de assim ser classificado
hora que a proposição começou a tramitar, por·
- seria um casulsmo justificável, porque, tratanque a Lei n9 7.493, qUe regulou as eleições, aprodo-se, como se trata, de um problema especial,
vad;:,:em 17 dejunhodoanoem curso e publicada
mere_ce uma solução específica. No Distrito Fedeno Diário Oftdal de 18 de junho, não tem airiâa
ral, na Capital da República - como se sabe
dois meses e já se pensa em modificá-la. É claro
- a eleição é feita para o Senado e para a Câmara
que qualqu.er lei pode e deve ser modific:ada, semdos Deputados e não para a Câtnara de Vereapre qtie os fatos assim o indicarem e a nec::esdores e para a AssembJéia Legislativa.
sídade o exigir. _Mas não há_ dúvida,_ a }ei que se
Daí por que, desde a primeira hora, procurado
pretende modificar tem vida muito curta. Bem
por interessados, tanto do meu Partjdo como do
mats longa, é verdade, do que o tempo de vida
PMDB e de outros, ç::om .~ceção dos pe_quenos
das rosas de Malhert - aqui estOU diante de um
partidos políticos; não tiyé a menor dúvida em _
literato de primeira água, Senador Luiz Vi®;;t -:afirmar a minha posição favorável ao projeto. Ora,
que lembraria que era de uma manhã. Mas não
por que isso? Quero repetir, sem rne tornar enfa~
se trata de rosa, e sim de lei... da Lei n9 7.493,
donho, porque se trata_ de um caso realmente
em vigor há menos de 60 dias e desde prime_iro
especial, exigindo tratam-ento especial. Se é cade agosto, o Senador Alfredo Campos pretende
suísmo, é um casuísmo justificávf?l e oportuno. -mddificá-la, para atender a conveniências do seu
Mas- e para não m~ demo~:ar em considerações
Partido.
outras, dispensáveis, a respefto do as$Jnto, ainda

a respeito do

vez que, precisando

viajt;u para _o f!~eu _EStado Jogo mãiS, rião ·terei

há de se convir em que, com_;;,_ sua aprovação,
O f?r. Martl~ Alho- Dos judeus!
abrimos maiores_oportunidades àqUeles que queO SR. NIVALDO MACHADO -dos judeus,
rem participar da vida pública. A vida pública pre~
que não podem praticar certos atas à luz do sol,
cisa ser arejada, precisa ser oxigenada, precisa
aos sábados, e só podem fazê-lo depois das 18
ser renovada continu'4m~ntr;=; sob pena _de -~ve· _ horas; e se assim fosse, seria um "casuísmo oporlhecerem os quadros políticos deste Pais em detri~
tuno" e de "caráter geral", porque não faz .distinmenta da vitalidade e da _estabilidade d_o regime
ção, não se destina a atender interesses estritademo<:rático.
_ _. ____ _
mente partidários, corno propõe o projeto de auPor isto é que, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
toria do nobre Uder do PMDB, que deseja aumentomei desde o primeiro momento a posição de
tar a_representação dos partidos depois que o
apoiar essa emenda, porque é necessário que
TSE não acettou, em decisão da Corte, o aumento
a casa decida, contanto que desbloqueie 9 projeto
além do estipulado na Lei n9 7.493, de 18 de
já aprovado, ao qual falta, apenas, a formalidade
junho; a que estamos fazendo referência, pretenda sanção, para se tomar lei. E, ainda: me. ª't~ndo
dido pelo partido de V.&... sabemos que quando
à emenda, quero dizer que ela é jysta e oportuna,
a lei é_dara, dispensa qualquer interpretação. Enpor sintonizar com _o espírito da Lei Maior do País,
tão, não há necessidade do projeto de autoria
que garante, que ass.egura, que respelta e que-- do nobre Uder do PMDB, vez que o tribunal interviabiliza a liberdade religiosa.
pretou o texto legal. Assim, o Tribunal Superior
Daí por que, Sr. Presidente, Srs. Sen,adores,
Eleitoral, na resolução que regulamentou aquela
apóio, também, a emenda que assegura aos-crenlei, e depois, atendendo, a uma consulta feita
tes de confissões religiosas -proibidos, vedados
pelo PMDB, deslindou o problema nesses termos:
de praticar qualquer ato, aos sábados, à luz do
"Cada Partido, mesmo havendo disponisol, só podendo fazê-lo que o "sol se esconde
bilidade do seu parceiro na coligação, não
no horizonte", o direito de votar nas eleições de
· - pOde ocupar os seus espaços, os espaços
15 de novembro.
dO companheiro. Deve usar aquefe número
Acho que -permitam-me fazer esta assertiva
de vagas estabelecido na Lei n9 7.493."
de modo categórico, veemente- não há como
Po(~- se vê :que o -projeto 'é diSpensável e irióse pensar, aqui, em discutir o aumento da repre-_
cuo._
sentação, porque jaé "matéria vencida", de acor-

-
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Sr. Presidente, esses são ·os mQQv~- qu~ jw;;.tificam a minha dedsão cqntr~ria à _p_rop_O$ição do
Líder Alfredo Campos e subscrita pelo nobre Senador Nelson CaÍ'neiro. Ela é ~_almente cpstp'~ca
e desnecessária. O PMDB, que condenou, verberou, mahares de vezes, a prática do casuísmo;
quer, agora, usá-la. O casLiíSirio não é um pecado
em si poderá ser necessário em determinadas
ocasi.ões. Mas, agora, se pretende exatamente,
não diria, afrontar a decisão do TSE, mas estabelecer além do já focado na Lei n9 7 .493, um novo
número de candidatos, para atender a casos de
fafta de vagas, já verificados em diversos Estados.
Então, esse projeto·está patrocinando, na verdade,
um casuísmQ; e o seu autor, sob esse pretexto,
se opõe ao projeto· que beneficia o Distrito Federal ... Se há casuísmo num, há no-outro. Mas as
hipóteses são diferentes; daí a distirição que fiZ
entre um e outro. Par outro lado, se aurnentannos.
conforme pretende o ~ustre lider Alfredo CafOpos,
de modo excessivo, ·a número de candídatos, iremos contnbuir para dificultar o processo eleitoral,
além do aspecto negativo da diminuição da representatividade do eleito. Assim, ao mesmo tempo
se enfraquece a representatividade e se dificulta
o processo eleitoral <::orn o aumento abusivo de
candidatos, talvez -quase mil em alguns Estados,
dado o número de partidos, quase 40, o grande
erro- da Emenda n 9_25, que a pretexto de abrir
o leque partidário, abriu as portas para a proliferação de partidos, muitos dos quais pouco repre·
senta_m. Heterogénea, a sociedade brasileira, assim mesmo não precisa de 40 partidos para expressar as suas diversas tendências. Por esse meio
não se fortalecerá a democracia.
É ·este_ o motivo, Sr.· Pr~dentee, Srs.- S_enado-res, porque resolvi ocupar a tribunã para:me associando à posição do U:der da minha bancada,
expressa ontem, quando se votou a mat~, dizer
que se presente na hora da cotação, teria yotado
contra o projeto da autoria do Se.nador "Alfr~do
Campos. E estaria, desde a primeira hora, me
opondo a ele por ser casuística, desde que atenda
a interesses rigorosamente partidários. Insisto em
que dificulte o processo- eleitoral na apuração,
pelo número excessivo de candidatos, e não. é
demo<::rático, porque diminui a representatividade
do eleito, desde que pulveriza o eleitorado. Na
hora em que vamos elaborar a nova Cans~tuição
da República, é preclso que o eleitorado, refletindo
melhor, decida_ ta_mbém pela escolha dos melhores nomes para representá-lo nessa tarefa de tanta
magnitude, decida concentrando um maior nú·
mero para dar maior representatividade àqueles
que vão, a partir de primeiro de fevereiro do próxi·
mo ano, escrever a nova Lei Magna ~o Pais, que
deve ser duradoura, embora passivei de modífi·
cações toda vez que o interesse nacional o exigir.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a Carta
Constitucional a
vOtada dê estabiliçiaQe ao regime, e não traga em seu bojo os erros das que
regeram os destinos deste País, a partir de 25
de março de 1824; que ela reflita a realidade dos
nossos dias e não se inspire em modelos de outros países, como-aconteceu c;;om as outras, tenha
o- cheiro da terra e assim posSa representar os
anseios do povo brasileiro; que seja um instrumento-de trabalho efetivo para a construção do
seu progresso; que contribua, enfim,_para a constn:fçã-o de uma sociedade justa, fraterna, democrática e livr~! (Muito bem! Palmas).
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O SR. NIVALDO MACHADO (PFL- PE.
Pronuncia o-seguinte discurso.) --:- Sr, Presidenta,
Srs. ·Senadores; D. !vete, der:nais familié'!res_ do S~
nadar Aderbal Jurema, minhas Senhoras e

me1.1s

Senhores:
.
Já não se ouve, nesta Casa -_ e_rnb_ora

?~inc;la

possamos perceber-lhe as ressonânc:ias :-a voz
impávida e desassombrada d~ Aderl;lal ..,J~rema
para mim Professor Aderbal Jurema, tjtulo com

que_ o tratei d_esde que tive a ventura de _conheçê-lo.
e com ele travar um<l amizade que se prolongou

pelos anos até sua morte.~
Desde 19 de maio, quando ocorreu a insólita
e inesperada notícia do seu desaparecimento, o
Senado Federal deixou de contar com um dos
seus mais lídimos e _autênticos representantes.
Toda uma trajetória, todá_ uma lição de vida,
de coerência e de humanidade marcaram-lhe o
perfll de homem público, a conciliar-se com a
grandeza de um c_oração sensível de poeta e de
escritor, em convergências que buscavam um
mesmo e eleyado objetivo: o homem em sua totalidade, em sua perfeição.
Dessa lição de vida ele nos legou, _dentre outras
mensagens, a idéia de que a passagem do ser
para o não ser pode efetivar-s_e dentro daquela
suavidade que imprimiu Saint Exupér)o ao seu
dileto pequeno princípe no meio do deserto:
"Tombou devagarinho como uma árvore
tomba."
Como assinala o ilustre acadêmico Antonio
Carlos Osório:
"Ele foi passando da exis_tê_n_c_ig para a saudade ao longo dos últimos dias, como se
pretendesse avisar os amigos da partida, evitar o choque da perda."
Não se pode _dimensionar um homem cor:n
episódios isolados, pois corre-se o risco de se
deparar com contraQiç:ôes e incoerências que podem redundar no amesquinhamento de sua per__
sonalidade,__ __
Aderbal Jurema foge a esta regra. Cada momento de sua vida, cada episódio a que impririliuo vigor de sua_ aW:enticidade, r:eflete a totalidade_
harmônica de quem jamais condescendeu com
arranjos espúrios e que fez da decência, da fidelidade aos princípios a marca ,indelével do homem.
E como homem que soube sabiatn_ente conduzir-se, pois sua grande preocupação sempre foi
o ser humano, criado por Deus_ não para o sofrimento, mas para viver em amor, em solidariedade, em paz consigo mesmo _e com_ o próximo.
As facetas de sua personalidade refletiram uma
formação prívilegiada e uma riqueza de.dons que,
em outros menos dotados, poderiam redundar
em conflitos e contradições irreconciliáveis entre
si, a exigir opções que pudessem redundar em
fragmentação de sua mais _autêntica totalização.
Para que fiquem aqui registrados esses mú_ltiplos aspectos da personalidade marcante de
Aderba!Jurema, vamos procurar delinear, pinçan·
do em seu vasto e riquíssimo curriculum, os
momentos_ de sua escalada, de sua aflfl11ação
como professor, como jornalista.. como_ escnlor,

<tdmini~tr~do~ e ,cor,no p,artícipe da
mis~ão de legislaçlor,- nÇI Cáma~a.Federal

comp

nobre
e heita Casa. _que tanto )1onn;>u cor:n. suas lições, de
direito, __çl_e_ 12om s~nsO ,e cfe vida.
-.- ·
Éb-im Verrlad_e que a letra fria de um cuiricu:
lum vitae jamais expressa a riqueza de um itln'erárfo de_ vida como o de Aderbal Jurema.
VeJamos,:potém, alguns dos pontos marcarites
de sua fabÕriosa existência, durante a qual,· no
magisté~io, n·a admini!iitraç.;!o pública, no parlamento enafiteratura, m_arc:ou .sua presença exemplar e indelével.
_
CoM-a-p·enas "20 anos, aç~d.êmico de Di!-~ito
no Reci(e onde passou a estudar a partir dos 9 anos de _idade, sua vocação para o magistériO
despontaria e s.e_definiria com a sua adesão, como
professOr primário, à cruzada nacional de edu·

caçâo·.--

_

A pàrtif de então, longa e diuturna se caracte·
riza_ila sua âedkação ao ensino, em todos os níveis, pois m·erc::ê de seus dotes intelectuais e de
sua inteligêhcia superior, Jogo galgaria a cátedra
em Pernambuco e em Brasília, justamente nas
disciplinas que mais de pertO fafàvam de sua vocação: a administração escolar, a educação comparada e legislação de ensino.
Ainda dentro dessa fidelidade vocacional, exerceu outros_ cargos aqueles que maís sensibillzaraiii 6 SêTI"'"CõfaÇâô- e· a sua inteligência, voltados
para os pi'bblemas do ensino· em seu Estado e
no País-.
No cumprimento dessa missão, exerceu, su~
cesSNamenre; a diFeção de dois tradicionais colégios pemambucanos: o Ginásio da Madalena e
o Ateneu Pernambucano;- ao mesmo tempo em
que, comO Secretário de Educaçao, prestava Sua
colaboração a duas administrações estaduais:
GovernO Etelvin-a Uns e Cordeiro de Farias.
PosteriOtmelí.te, dentro ainda da preocupação
de levar a educação aos mais carentes, engajarse-ia na :campanha nacional de educandários gratuitos,_ da qual se tornaria conselheiro, desde
1967, e presfdente, no biênio 1968" ê 1969, de
onde saiu_ para assu~ir o cargo de diretor da
Fa_Q,l)d~de de Educaç%o da Universidade de -Peril.aiTibU:c._'o.~ _
·
-Sua participação nas grandes decisões nado~
nals tomo_u-se um imperativo de que não pôde
eximir-se, ~~rnambuco o eieQ-eu Deputado Federal em sucessivos pleitos a partir de 1959 até
1978. Nesse_ ano foi_ eleito para o Senado, onde
teVeãfua"çâo destacada, mormente nos debates
e pa(eCeres_-sobre a política educacional brasileira
-Leis de Diret.rizes e Bases da Educação, salárioeduç-aç.3o,' estágio de universitáriOs na Câmara
dos DeputaOOs ..:...; além de projetas de alta relevância como as Leis da Reforma Partidária e da
criaçã_o_do }?anco Nacional_ da Habitação.
O Sr. Luli Civalcante aparte?

Permite V. Ex' um

O SR:Nti/Al.oo MACHADO- Com muito
prazer, n.?b.:? _Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Yd~ Cavalcante - Aderbal Jurema
e. e.~ _che~t"QQS j~.mto~ ~o Congresso Nacional,
em 19,58,__quando fomos eleitos para a Câmara
dos Deputados, ainda no Palá_cio_Tiradentes, no
Rio de JaneirQ. Desde então estivemos sempre
juntos, or~ na Câmara dos-· Deputados, ora no
S~fado F~Q~ral. E não somente juntos em termos
de. espaçcníSic_o, mas juntos também pelo senti-

Terça-feira 15

1999

meato, porque, para honra minha, sempre fomos
frafein'almente .áffiigOs. Tenho; pois; grande moti.vo, meu nobre COlega; parà juntar O meu buquê .
de saUdades- às flOreS quê V. Ex• está· esPargindo
sob-re_a memória do saud.os6 Ade_rbal_Jure~~.
Muito .Obrigado. ·
O SR. I'IIVALDO 'MAcHADO- Àcolho. nobre Se~adOr Luiz Cavalcante, o aparte com que
V. Ex' ác:aba de me honrar e com sua permissão
o incorporo às considerações que _es_to_u faz_~ndo.
em tomo da personalidade desse grand.e companheiro de representação popular que foi Aderbal
Jurema. V. Ext traz um depoimento que não pode
ficar à margem, p~rque ele integra e completa,
sem dúvida alg~:~ma, homenagem glie esta Casa
presta à memória de quem sempre soube honrar
os diversos mandatos que recebeu do povo.
Coin essa tão alehtada fOlha de serviços à Nação, pode-se dizer que foi um dos mais lúcidos
homens públicos do País. Colaborou na tmprensa
pemambucana, na qual deu os primeiros passos
em 1933, com passagens sucessivaS em prestigiosos perfodícos, como o Diário da Tarde, Jor-nal do Comérclo,no Recife, Diário de Notícias,
do Rio de Janeiro, e Correio Brazillense.
Sua apurada Sensibilidade e sua formação humanística_ revelar~se-iam em toda plenitude como
ensaísta, poeta e romancista.
É vasta sua bibliografia nestes três campoS das
letras pátrias, com destaque para as monogr"afias
Democracia e PlanifiCação, O Sentido da COlonização Portuguesa no Brasil, Tendência:s do Ensino Médio, Poetas e Ronlances de Nosso Tempo,
Educação e Outros Tem as Brasileiros,_ e muitas
outras que mostram sua percepção clara-da evolução de nossa cultura.
Como poetã, já despontava em 1934, com uma
coi_etâne_a_ j_ntit!Jl.ada "26 Poemas," de fino lªvor
e originalidade, que lhe valeu os aplausos merecidos da crítica pernambucana e nacional.
Mas foi nãUteratura de ficção que Aderbal Jurema revelou-se um dos nossos mafpres romancistas. Seu romance Os Vivos revelou_ um escritOr
dono de uma técnica das mais apuradas e de
surpreendente poder criativo, que o colocam em
meio aos maiores de noss~ língua. Sr. Presidente
e Srs. Senadores_, tenho em mãos alguns recortes
de jornais do meu EsfadO, focalizando aspectos
de sua personalidade, dos quais me so~rro neste
momento para realçar traços da vida de u_m polítict.;> fiel aos valores espirituais e humanos, que
corroboram e definem a sua fomiação hunanitária e o seu amor à família e aos pássaros.
Corno assinala o jornalista pernambucano Roberto Paixão: "seu fascínio pelos curiós é .outro
traço de sua perssonalidade urbana, como dizia
Gilberto Freyre, numa demonstração de que se
mantinha fiel à ruralidade e à tranqüilidade interio-

rana".
Tal um São Francisco moderno, seu carinho
pelos curiós era comovente expressão de seu
amor à humani<;lade, de _s_eu respeito à natureza
e às coisas de Deus. Clm registro simples no Correio Brazille_nse assim expressa tal dedicação
aos pássarõs: "Ontem, os curiós que o Senador
Aderbal Jurema Criava_ em seu apartamento passaram o dia emudecidos":
Em entrevista a Marcus Prado, publicada no
dia 2 de agosto de 1984, afirmou:
_
tPássaros ''Aquele que não ama oS páSsarOs não-fazjus a seu nome"(...) Apesar disso
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haverá -de chegar um dia em que os homens
amarão os pássaros ( .. ..) regozijo-me com a

inofensiva, comov_ente, amorosa comvivência dos meus curiós (...) u_m homenzinho
intransigente atirou, traiçoeiramente, num
pássaro. (... ) Amo até os pardais (... )As. mulheres estão salvas porque não matam pássaros( ...) Lego aos meus filhos e netos o amor

que dediquei a vida inteira aos pássaros (... )
Não quero estar vi_vp quando, numa manhã

de nevoeiro, os a_nd.,rilhos se surpreenderem
com os pássaros emudE:lcidos. Quando _isso

acontecer, todos saberemos que a morte começou a triunfar",

E, por um.,_dessa& coliu:l®m::ias, os seus curiós
emudeceram no dia da sua mort_e...
Cabe-nós uma referência toda espécial à família, pois através dela cumpre-se aquele _antigo aforismo de que, por trás de um grande homem
sempre existe uma grande mulher.
O. !vete, que foi ess11_ grande mulher na vida
do nosso inesquedvel homenageado, esteve_
sempre presente em todos os mom~ntos 4e_ sua
trajetória fulgurante, a dar-lhe forças quando o
desencan~o. as incompreensões e a_s _resfstêf\cias
à sua proposta de_ uma sociedade em q~e todos_
tivessem seu quinhão de amor e esperança o
impeliam para o desânimo. Ela que lhe deu Maria
Lúcia, Tereza Cristina, Aderbal Júnior, Maria do
Céu e F e.rnª-04o José, muitas vezes no silêncio
e na vigilância de um autêntico lar brasileiro, sempre soube dar-lhe aquela força de que tanto precisam os homens públicos.
O Prof. Aderbal Jurema fel sempre fiel aos amigos.
E é sobre as suas grandes amizades que ele,
na entrevis@ referid_a, assin~ou: _
0

''Tada minha vida esteve sempre em função -das gran-des amizades. Deus soube escolher para mim muitos amigos. Procurei ser
para todos um homem simples, humilde e
'leal. A maior de todas as amizades? (pergunta} - a que dedico a (vete, minha mulher.
Cõm ela aprendi a viver na exata compreensão do amor. É uma coleciooa:dora de virtudes humanas. É esta sua predestinação Sentimental."

A Aderbal Jure ma, por fim, não se ajusta senão
em parte o conceito orteguiano das circunstâncias, pois ele sempre soube, como verdadeiro nordestino, nascido na Paraíba e que hau_riu a fortaleza tradicional do Le~o d.9 Norte. mudar a face
do destino, superar o circunstancial, vencer os
óbices e afirmar-se em toda a sua vigorosa autenticidade:.
.
_... __ _ _.
_
Para concluir, Sr:. PresiQente, e Srs. Senadores.. ..
não posso deixar de inserir, n~ste _de_spretensioso
pronunciamento, trechos d.o artigo do jom~ista,
historiador, escritor e professor Nilo Pereira, norterio-grandense dos mais il\Jstres,_que escreve d._i.a·
riamente, sob o título "Notas Avulsas", urna crênica no Jornal do Comércio, artigo no qual relatou a homenagem da Academia Pernambucana
de Le_tr_a_s à mem_ória de Aderbal Jurema. Nessa
ocasião, falaram os acadêmicos José .Lourenço
de Lima, latinista, professor __dos melhores cj.~ste
País, .ex-catedrático de__FalosqfjaJ~omânica da Universidade Católica de_ Pernambuco e da Faculdade de Filosofia do Recife, e exAcatedrático de
Ungua do Instituto de Educação d~ Pernambuco;

e Jarbas Maranhão, ex-parlamentar, que honrou
o COngresso Nacional, hoje professor universitárh
Assin-alou, na oportunidade, o jórriàlista Nilo Pereil-a:
"José Lourenço, como sempre, deu uma
lição de mestre. Foi mu_ito feliz- e por isso
mesmo muito citado depois - quando se
-referiu não só ao cultivo da palavra, mas ao
culto da palavra. Assunto em que é mestre.
Ele próprio ucn cultor das boas letras, um
- humanista, um filólogo, um latinista da mais
alta categoria.
Lourenço frisou que Aderbal Jurema era
não somente um homem "da" palavra como
também um homem "de" palavra. Disse tudo. Aderbal tinha sempre diante dos o1hos
o que prometia.
Agia como político e como intelectual: firme nas posições que sempre ocupou, fiel
a si mesmo."
E dava ele próprio, o mestre Nilo Pereira, um
depoimento do qual se pode destacar o seguinte
tredlõ:-~-·'TambérTI eu disse qual@er coisa sobre
o :saud..oso_ comPanheifo. Lembrei que, em
1930, conheci Aderbal na casa do Presidente
Juvenal Lamartine, em Natal. A revolução _estava nas ruas. Era um inomento de conturbação nacional. Quando_chegamoi meu pai
e eu, para uma visita ao Presidente Lamartine,
-quem nos recebeu à porta _da casa foi o jovem_
Aderba]. Ressaltei com que fidalguia o fez.
Fidalgo foi ele a vida toda Fidalgo no gesto
· e na pàiavra. Um intelectual seiVidO por atitudes de grandeza pessoal. A Academia deixou
isso bem claro. E mostrou que sabe ser grata
a.quem tanto lutou por ela e tanto a honrou."

Caienío:n~s~ sr;-Presidente e srS. SenaâOres,
ouçamos a mensagem do siiênc_::io, de erití-effieio_
aõ- t::anto dos curiós que Aderbal Jurema tanto
_amou; escutemos a sua mensagem-de esperança
e de compreensão. Da -eSperança de que não
foi_ yã sua luta, numa vida inteira de dedicação
ao. sei!.. semelhante, _a Pernambuco, ao_ Brasil e
a __lQd_a a_ humanidade, que soube envolver rio
grande amor de que seu coração sempre foi fonte
inesgotável. Ele. que tanto recebeu de Deus e
so'Q_I;l_e oferecer as grandes dádivas que não quts
guard_ar só para si, -s-empre se deu a todos, e
não contente com esse dar-se, quis qferecer ao
pro(friO Deus, em cujo seio deve ter sido recebido,
seu~testemunho de que, aqui na terra, ainda vivem
homens Justos e bons, continuadores da grande
lição do Evangelho de Cristo.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. N!VALDO MAC/fADO NA SESSÃO DE
19-11-86, QUE SE REPUBUCAPOR HA lfR
SAÍDO. COM INCORREÇÕES NO DCN SEÇ?.OII-DE6'12-86:
.

O SR. NIVAI..DO MACHADO (PFL- PE.
Pfonuncia o seguinte discurso.)_.:....: Sr. Pt:_esidente,
Srs. ·sena-d,ores:_
__ -.
_.
Decidi, exatamente neste_momerito, _tecer_ rápidas c_q_n~iderações a respeito de um fato que tem
ch~do <3 atenção dos analistas, e cOmO nã9
podici deixar de ser, tem pre-ocupado os próprios
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políticos. J:: o grande número de votos em bra~c:o
registrado no pleito realízado a 15 de novembro
findo.
O eleitor cotnpàreceu às umas, escolheu, de
preferência, o candidato para o EXecutjvo; e no
-- que lota ao Podei Legislativo, demonstrou pouco
interesse. E nós, . que- integramos 6 Congresso
Nacional, perguntamos que razões teriam levado
______ _
o eteítor a proceder dessa forma?
Teriam Sido várias e diversas, do ponto de_vista
dos que disputaram o pleito, como, também dos
chamados observadores e &nalistas políticos. A
verdade é que o efeítor deu ênfase e 12_referência
à escolha dos Govemadc:ifes, deixando em plano
secundário a escolha dos constituintes, embora
dentre eles privHegiasse os- Sena:dores, por ser
mais fácil a indicação dos- seU$ nomes na chapa.
Foram poucos os caháidatos aQ pleito de 15 de
novembro que se empenharam em mostrar que
a eleição para o Executivo é tão importante quanto
a dos constituintes. Por outro !ado, o guia eleitoral
era -dirigidO, quase Scerhpre para- a divulgação dos
candidatos a Govemàdor. Isto, naturalmente, induziu o eleitor a admitir a importârttia do Poder
Executivo sobre o Poder Legislativo. O povo não
foi, por defiçiência da campanha, devidamente
cófiScientizado para a importância da missão do
Congresso Nacional. A divulgação se fez de modo
precário: gerando uma expectativa exagerada
quanto aos seus objetivos. A deduç;ão a ser tirada
é de que o eleitor, apressado, usava o seu tempo
na cabine para fazer a escolha do candidato a
governador, deixando o const!'tuinte e o deputado
estadual em segundo plano.
Há outras razões, e essas correm por conta
do nível cultural do eleitorado, isto porque nas
capitais o número de votos em br<W1CO foi bem
menor d,., que no interior do País. Mas, há uma
razão para mim, que sobr_ele_va à_s. outras e 9eve
ser reconhe_ci_da por nós próprios; integrantes do
Congresso, numa autocrítica indispensável. A imprensa teve oportunidade de focalizar, repetidamente, a atua~ão dos parlamentares durante o
ano em curso, embora nem sempre fosse destacado o seu la_dÇ> positivo. A ausência dos parlamentares "às reuniões, o descaso de grande parte
pelos trabaJbos legislativos, sempre ressaltados,
além de outros erros e des1ises, tudo _lsso cóntri-buiu para o descrédito da impropriamente c:hamada classe polttlca, mais facilmente identificada
com os integ_rantes do Parlamento. Pareceu a
muita gente que as obrigações iilerentes ao mandato não foram devidamente cumpridas. Noticiados esses fatos, de modo reiterado, eÍn relàção
aos deputados e senadores, era naiUàil QUe sÇ
o Poder Legislativo - poder inerme, que não
tem ·condições de defender-Se, usando instrumentos de que só o Executivo dfspõe -pagasse
o preço do desgaste dos políticos.
_
é: Janientável, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que Isso tenh_a ocorrido. Não_ temos como culpar
ninguém, senão a pós mesmos. Cada..1Jm ~e nQs
deve assumir a responsabilidade e fazer a sua
autocrítica; quem deixou de comparecer às reuniões do Plenário e das Comissões Técnicase foram muitos - se confess_e: _responsável-por
essa lacuna do eleitor no exercido do seu direito
de cidad~fa. Foi uma formá que õ eleitor encorl~
trou de protestar cóflfra tal prOcedimento. I:: claro
que o Poder Executivo_ tem outros meios para
escamotear a falta de cumprimento às óbrigaç:ões
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do mandato. Mas o parlamentar, que está sob
as vistas vigilantes da imprensa -

que cumpre

uma tarefa importante na _divulgação dos fatos
-fica mais vulneiâvel e mais exposto, como integrante de um poder inerme. Por essa razão, não
pode e não deve descurar das obrigações do man~
dato, inclusive por um dever de con-sciência _e
honestidade,_ Cabe a cada_ !Jffi de nós, a cada

membro do Poder Legislativo, reverter es,se quaw
dro de descrédito, que levou_o Poder Legislativo
a ser visto como algo sem importância, descaracterizado como instituição fundamental do regime

democrático.- -"Povo sem Parlamento é povo escravo", disse o grande Rui Barbosa, cujos E"xem-

plos devemos seguir no cumprimento dos nossos
deveres.
Mas, sem querer me aprofundar neste problema, antes de uma reflexão maior e de uma análise
mais detida, não posso deixar de concluir que
entre os muitos fatores responsáveis pelo grande
número de votos em branco está a falta de credibilidade nos poJlticos. únpõe-se a reversão desse
quadro; e isso só será possivel quando o representante do povo f12er do mandato um instrumento
para servir e não para servir-se dele. E como já
se criou esse esteriótipo, e como o povo já vê
no polftico alguém que quer o cargo para servir-se
dele, e não para servir nele, só com muitos exemplos em contrário, o homem público terá condições de_ conquistar o justo conceito de que deve
gozar. Sem isso, o procedimento do eleitor poderá
até ser pior, abstendo-se de voltar por não acreditar no regime. Precisamos reverter esse quadro,
repito, cada um de nós assumindo a sua responsabilidade, cumprindo a sua obrigação de mandatário do povo, comparecendo ao Congresso, porque não se admite a ausência freqüente do parlamentar, embora não esgote a sua tarefa com a
sua presença no plenário.
Mas. se o legislador não esgota a sua missão
com a simples presença nas comissões técnicas,
nos trabalhos legislativos, no debate e _análise dos
problemas no âmbito do COngresso, o fato é que
ninguém pode entender, o eleitor não pode encontrar explicação, nem justificativa para a ausência do parlamentar às reuniões, principalmente
por ocasião da votação da__ Ordem do Dia. Pela
ausência, tratando de outros negócios que não
os relativos ao desempenho do seu mandato, o
parlamentar se desprestigia perante o povo, que
o elegeu para defender o interesse público. Nenhum eleitor escolhe um representante para que
ele se_ ausente do plenário, para que ele não participe dos trabalhos legislativos, deixando de discutir ou votar as matérias submetidas à deliberação
do Congresso. O eleitor não deseja vê-lo de braços cruzados, Indiferente aos problemas nacionais, sem levar a sua contribuição para ajudar
a solucioná-los. O mandato não é conferido pelo
povo para que o seu representante_se preocupe,
apenas, em exlbir pose e cultivar vaidade. Se o
homem público não tem vocação, se quer elegerse para tratar de interesses pessoais, então n6s
temos que considerar correta a decisão do eleitor
votando em branco. E dar razão aos que falam
no esvaziamento do Congresso Nacional. Se não
valorizamos a instituição bâsica da Democracia.
o próprio eleitor decretará a sua desimportãncia.
Espero, noutra oportunidade, com mais tempo,
depois de uma análise mêtis detalbac;li'l dos fatos
que levaram o eleitor a esse procedimento, voltar

à Tnbuna_desta Casa, para que todas passamos
analisar as razões que marcaram - i\lgora mais
do que em·outros pleitos ~_a_ eleição de 15 de
novembro corrente, com um grande número de
votos em branco. Esse é um fato. que, na verdilde,
merece_ a nossa atenção e-a nossa reflexão. De
todos os poiLticos, quer do Executivo, quer do
Legislativo. De todos quantos, no exercício da vida
pública, encaramos a política, na pureza do étimO,
como ciêndã da administraçãQ da coisa pública.
A responsabilidade de gerir os negócios coletivos
nos leva a considerar esse f,;~to _e rneditar sobre
ele. tan_t._o mais quanto_ a eleição teve por objetivo
a escolha de homens sobre cujos ombros pesa
o en~rgo, a missão de:licada de traçar as normas
fundamen41.is da estrutwação dO ~stado, debruçando-se sobre a realidade brasileiraS, -condição
indispensável para que a nova Cada constitucional reflita os verdadeiros e legítimos anseios do
povo.

O Sr. HeMdlo Nunes - Permite V. EX um
aparte?
O SR. NIVALDO MACHADO- Pois não!
O Sr. Helvfdio Nunes - NObre Senador, o
assunto objeto do seu discurso_ é de importância
fundarrienful. Realmente, o futuro Congresso haverá de se debruçar sobre esse assunto, examinar
e apuritr-as Causas da grande abstenção verificada
na eleição deste ano, no que diz respeito à indicação de candidatos ao Senado, à Càmara dos DeputadoS e às- ASsembléias Legislativas. V. EX' fez
uma referência geral às CaUsas e Se- fixou em
uma. Essa, acredito que seja a menos importante,
de tantas quantas podem ser arroladas para justificar a fuga do eleitor. Afinal de ccii1tas, os Senadores e Deputados jamais foram medidos pelo
que realizam no plenário ou por aquilo que execu~
tam nas Comissões Técnicas da Casa, nem a
função pública se resume nisso. Ao contrário,
existem determindos pendores, determinadas
tendências, mas a função pública exige_ um corijunto de atividades, às vezes até mesmo conflitantes. De mane[ra que atribuir o dasapreço do
eleitor, a fuga do eleitor na última eleição à indica~
ção de nomes para o Senado e para a Câmara
dos Deputados e Assembléias Legislativas, não
me parece, absolutamente, correta. Nós temos,
inclusive, no Regimento~ e temõs lnais do que
no RegTinéiifo, temos na pr6pri8 Constituição, ele~
mentes de coação para forçar o comparecimento,
a participação. E:icatamente poi'Que-a vida do parlamentar é diferente de todas a,s putras vidas, é
que_ essa disposição, colocada em situação anómala da vida do País, jamais foi executada. Acredito que ela nunca será executada. Muito mais
importante do que a presença· tisica, diária, é o
trabalho __que o parlamentar reali~a no próprio Estado, nos organismos regionais e nacionais, nos
Ministérios, promovendo e participando de conferências. Tu,do Isso é que compõe a vida do parlamentar. Tanto isso é verdade que em alguns parlamentos do munao as votações são feitas sem
o quorum mínimO exigido. Se existem três parlamentares no plenário, dois votam a favor e um
contra, a lei foi aprovada ou rejeitada. De maneira
que estou plenamente de acordo com V. EX' com
respeito à importância deSsã -matéria, que deve
ser perquirida, examinada, analisada, mas, de log_o, emito um ponto de vista: o comparecimento
ftSico foi a cauSa que menos levou o eleitor _d.~
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1986 a deixar de votar nos_ candidatos ao Senado,
à Çâmara dos [)eputados e às Assembléias Le_9iSlativas.
O SR. NIVALDO MACHADO~ Nobre Senador Helvídio Nunes, acolho com muita, simpatia
o aparte com que V. Ex" me honrou, até porque
ele vem_~ encontr.o de grande p~rte do que disse_.
Quando comecei a tratar dq_assunto, ftz sentir
que muitas eram as explicações apresentadas pelos analistas sobre essa indiferenç"- do eleitor na
escoihã dos integrantes do Parlamento, i_nstilUição
fundamental da democracia. E entre eli\l.S, é claro,
eu me detive mais na presença física do parla·
mentar, s6 pelo fato_ de que o eleitor c_omum,
esse exige a nossa presença no Congresso,_e no
Estado; __se permanecemos no E$tado, ele nos
critica porque não estamos presentes às reUiiiões
da Câmara dos Deputados -ou do Senado... Se
é-assim, devemos conciliar:_ c.omparecendo, particípãndo dos -trabalhos legislativos, quer no plenário,_ qüer rias- cOmissões, sem prejuízo da assistência às chamadas bases a que se referiu V. EX',
tarefa .de igual importância. Sabemos que o Parlamento, hoje, é menos o local destinado à elaboração das leis,_ do que o grande fOiO de debates
das mais importantes questões nacionais. Ê e?<atamente esse melo termo que deve prevalecer.
-Sr. Presidente e Srs. Senadores, eram estas as
considerações que, a vôo de pássaro, como disse
de início, desejava fazer, sobre o assunto, prometendQ, se houver oportunidade- não sei se haverá ---,, voltar à análise do tema, que merece reflexões mais -profuhãas.

O Sr. Monso Sancho- Permite V. EX, um
aparte?
O SR. NIVALDO
Ex!', com prazer.

MACHADO~

Ouço V.

O Sr. Afonso Sancho - Entendo que os
votos em branco não foram uma demonstração
de protesto por parte do eleitor. O que ocorreu
foi exatamente a existênCia de trinta partidos, uma
confusão tremenda, e mais o analfabeto que também, por sua vez, pode ter-se transformado numa
pessoa acomodada, votou na C<!beça e quanto
ao restante, estava _satisfeito. De forma que não
debito o acontecido ao nosso comparecimento
aqui, mesmo porque às vezes companheiros que
freqüentam pouco o plenário são os mais votados
nos seus Estados. Não compartilho desse pensamento, com o devido respeito ao companheiro.
O SR. NIVALDO MACHADO~ Nobre Senador Afonso Sanct)o,_ sem dúvida, o grande llúmero de partidos, qu:e aqui, désta tribuna, combati
o qUanto ·pUde, para evítar que fôssemos Sciir do
bipartidarismo para os atropelos de mais de 30
partidos, também concorreu para a confusão do
eleitor, agr<!v~pa com uma chapa,. que, em vez
de facilitar, só f~z-_ dificultar o exercício do_ voto.
O exagero do número de agendas l~_à atomização da opinião pública, sem nenhuma vantagem para a estábil_idade _9o regime democrático.
Hoje, basta que se colecionem 101 (cento e_ uma)
assinaturas no_ território nacional para que um
partido seja organizado. Isto é o cúmulo da condescendêncía- e da à_e_magógia, ds partidos não
podem se transformar em acanipamentos de
amotinados. Pelo contrário, devem_ser organiza.
dos com o mínimo de requisitos e de exigências,
para g_u~_possam expressar as diverSas limdêocias
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- Onde .se Jê:

da sociedade brasileira, que, por mais heterogê~
nea, não pr~cisa de tantos partidos, para expressar

Onde se lê:
. ATA DA 2• REUI'IIÃO,
EM 12 DE AGOSTO DE 1987

ATA DA 34• SESSÃO,
EM 17 DE JUI'IHO DE 1987

suas diversas tendências.

Sr. Presidente, Srs. Sehaçior~s,_ ~is_ a flOSsa opi-

t• sessão L.e9:islatiVa Ordinária,

1" Sessão Legislativa Ordinária,
da 47' Legislatura

nião. Agradecendo a atenção de todos, ficamos

na expectativa de novos debates sobre o assunto,

da 46• Legislatura
L_eia-s_e:

pela importância de que se reveste. (Muito bem!)

.......................- ..........

..__

---~·-.--

ATÁ DA 34' SESSÃO,
EM 17 DE JUNHO DE 1987

1• Sessão Legislativa Ordinária,
da 48• Legislatura

_1 ~ Sessão Legislativa Ordinária,
da 48" Legislatura

ATA DA 49" SESSÃO,
EM 13 DE AGOSTO DE 1987
---'--(Publicada no DCN
Sessão I I - de 14-8-87)

-.~~~TA DÁ 35• SESSÃO, REALIZADA

,;.w•••••••••••••w-w------..---·-----~---~._.__,.

· · ATA DA 2• REUI'IIÃO,
EM 12 DE AGOSTO DE 1987

Leia-se:

TRECHODAATADA36•SESSÃO, REALIZ<\DA EM 22-6'87, QUE SE REPUBLICA
POR HAVER SAlDO C0/>1/NCQRREÇÕES
NO DCN (SEp\0 II) DE 23 DE JUNHO DE
1987:

----

EM 18 DE JUNHO DE 1987

Não há número para deliberação.
Em conseqüência, as matérias da Ordem do
Dia, em fase de votação, constituídas do Projeto
de Lei da Câmara no 14/87; Projeto de Lei dp
Senado n\' 16/87·DF; Projeto~ de ReêOlução n<l$
56/87, 10/87, 42/87, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e_69,
de 1987, ficam com a sua apreciação adiada para

-· Retificação

(Publicada no DCN

ORDEM DO DIA

Seção II -de 19-6-87)

No cabeçalho da Ata da 49" $essão, na página
1520,

- R.etiftcação

Onde se lê:

Na numeraÇãO do Projeto de Resolução no 64,
de 1987, na pàgina 1158, 3" coluna,
Onde se lê:
-PROJETO DE RESOWÇÃO
N' 6.487

a próxima sessão.

i· Sessão LegiSlativa· Ordlnárlá,
d~

t• Sessão ~lslativa Ordinária,

=:L~ia-s~: _

. da 41!' Legisl~tura

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 64, DE 1987

(PubUcada no DCN
Seção II -de 18-8-87)

RetiHcação
No cabeçalho _da Ata da 50• sessão, na página

Retlflcação

Retlficação
Na págtna 842, 1' coluna

.. ATA DA 500 SESSÃO,
EM 17 DE AGOSTO DE 1987

ATA DA37•SESSÃO, REAUZADA
EM 24 DE JUI'IHO DE 1987
(Pubficada no DCN
Seção II -de 25-6-87)

ATA DA 25• SESSÃO,
EM 15 DE MAIO DE 1987
(Publicada no DCN
Seção 11- de 16-5-87)

Nã numeração do Projeto de Resolução n" 81,

1541,

Onde se-lê:

de 1987, na página 1237, 3' coluna,

Onde se lê:

t~

Onde seJê:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 12, DE 1987
(n<:> 61/87, na Casa de origem)

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 8, DE 1987

Na página n<:> 911, 3" coluna, no Item 5 da
Ordem do Dia,

Na publicação feita no DCN lSeção- II) _de
21-8-87, págiha n~ 1593;_no cabe_çalho da.sessão,

Retificação
No cabeçalho da Ata da 45~ sessão, na página
1431,

Onde se lê:

da 4 7• Legislatura
- -

- Leia-se:

1' -Sessão Legislativa Ordinária?
·
.da 48• Legislatura

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N•5J;DE 1987

Retiflcação
Na publicação feita no DCN (Seção II) de
18-6-87, página n9 1118, no cabeçalho da sessão,

ATA DA 2• REUI'IIÃO,
EM 12 DE AGOSTO DE 1987

Retlficação
Na publicação feita no DCN: (Seção II) de
1_3-8-87, página n9 1515, no cabeçalho--da reu-

nião,"-

-

Onde se lê:
ATA DA 52• SESSÃO,
EM 20 DE AGOSTO DE 1987
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária,

da 47' Legislatura

t• S~o Legislativa Ordinária,

Leia-se:.

ATADA34•SESSÃO,
EM 17 DE JUI'IHO DE 1987

ATA DA 52• SESSÃO,

Retlftcac;ão

ATA DA 45• SESSÃO,
EM 3 DE AGOSTO DE 1987
(Pubficada no DCN
Seção II - de 4-8-87)

Onde se lê:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 5, DE i987

_

-~ 2_0 pE !\,GOSTO DE 1987

ATA DA 27• SESSÃO,
REAUZADA EM 20-5·87
(Publicada no DCN
Seção I I - de 21-5-87)

Retificação

leia-se:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 81, DE 1987

PROJEfO DE LEI DA CÂMARA
N•11,DE 1987
(n<:> 61/87, na Casa de origerri)

Sessão_ Legislativa Ordinária~
· ila 47• Legislatura· ..

1' Sessão Legislativa Ordinária,
. da 48• Legislatura

Leia-se:

Leia-se:

4 7•_ Legislatura

·- Leia-se:

-·--

·

·-

·-

Leia-se:
ATA DA 52< SESSAO,
EM 20 DE AGOSTO DE 1987
1• Sessão Legislativa ofdlnária,
da 48• Legislatura
.. ATAI>A53•SESSÃO,
REALIZADA EM 24-8-87

(Publicada no DCN
Seção 11- de 25-8-87)

Retlflcação
Na págirla ri~ 1628, 2' cofUJ1a, no Item 11 da
Ordem do Dia,

DIÁRIO DO CONGRESSO NAQONAL (Seção 11)

Setembro de 1987
Onde_se lê:
Rerratifica o Projeto de Resolução

1986

- --

Leia~se:

fi'!'

399, -de

___ ___

Rerratifica a Resoluçllo n~ 399, de 1986

.............................. ,

,,

,_,

ATO DQ PRESIDENTE
, 1'1' 198, DE 1987

........

ATA DA 54• SESSAO,
EM 26 DE AGOSTO DE 1987
Retlflcação

Na publicação feíta n6 DCN (Seção H) de

27-8-87, página n 9 1646, no ca&êê;àlho dã seSsão,Onde se lê:
ATA DA 54• SESSAO,
EM 26 DE AGOSTO DE 1987
1• Sessão Legislativa Ordinária,
da 47• Legislatura
Leia-se:
ATA DA 54• SESSAO,
EM 26 DE AGOSTO DE 1987

1' Sessão Legislativa Ordinária,
da 48• Legislatura
ATO DO PRESIDENTE
1'1• 196, DE 1987

O

President~

o limite previsto no ;artigo 102, § 2?, da Consti·
tuição Federal.
_
Senado Federal, 11 de setembro de 198_7. _--Senador H~ertQ Lucena, Presidente.
-

do Senai:lO Federzil, nO uSo- das

atribuições que lhe conferem os artigos 52. itém
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, ·e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato n9 2, de 1973, e
revigorada pelo Ato da Cofnlssão Diretora n? 12,
de 1983, e de acordo com o disposto na Resolu-

ção n9 130, de 1980, e tendo em visfa o que
consta no Processo n" 014597/87~0, fesolVe:Autorizar_ a contratação sob o regime jurídico
da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço do Senhor
EJio Piccoli, para o emprego de Assessor Técnico,
com ·o salário mensal equivalente ao vencimento
do cargo DAS~3, a partir de 20 de agosto de
1987, com lotação e_ exercício no gabinete do
Senador Carlos Chiarem.
Senado Federal, 10 de setembro de 1987.Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
1'1• 197, DE 1987

O Presidente do Sehado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, iferri
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno- e de
acordo -com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
o que consta do Processo n9 O14817/87~0, resolve
aposentar, voluntariamente, Quirino Vianna, As~
sistente Legislativo, Classe "Especial", Referência
NM~35, do Quadro Permanente do Senado Fede·
ral, nos termos dos artigos 1O1, inciso Til, 102,
inciso I, alínea "a", da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinados com os artigos
428, inciso II, 429, inciso I, 430, inds'o IV, 414,
§ 4" e 438 da Resolução SF no 58, de 1972, e
artigo 2 9, parágrafo único:- da Resolução SF nQ
358, de 1983, e artigo 3'~ da Resolução SP no
13. <;!e 1985, com proveritos integrais, observadO

O Pfesid~ote 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 competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire~
tora n" 2, de 1973, resolve:
Tomar Sem efeito a autOrizaÇão para a contrataÇão Cle Paulo Roberto Favierc para o emprego
de Datilógrafo, Classe ,çC", Refeféncia NM~25, do
QUadro de Pessoal CLT do SenadO_FeCferal; sob
o regime jurídico da Consolidação das Leis do
Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço, constante do Ato desta Presidência
n• 183, de 1987.
.
_
-Senado Federal, 11 de setembro de 1987.Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
1'1• 199, DE 1987

O Presidente do Sena_do 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 competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n9 2, de 1973, resolve autorizar a contratação
de Glãuceni Nune_s de Sousa, aprovada _em concurso público homologado em 26_-2_~_85 e- publicado no DO;SéÇãO I, de 15~3~85, para o emprego
de Datilógrafo, Classe "C', ReferênCia NM~25, do
Quadro de Pessoal CLT do Senado Federal, sob
o regime jiJ_rídico ci{:l. Co_nSQlidação da_s Leis_ do
Tfabalh_o__e_do Flmâo de Garantia- por Tempo
de Serviço.
Senado__ Federal, 11 de setembro de 1987.Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
l'li 200, DE 1987

O PreSidente do Senado Federal, no uso das
atribuições_ queJh.e_ con[erem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de_
conformidade com a delegação de competência
que lhe _foi outorgada pelo Ato n~ 2, de 1973,
revigorada pelo Ato n9 12, de 1983, da Comissão
Direto_ia, e de acordo cOin o disposto na Resolução n<> 130, de"-1980, e tendo em vista o que
consta o Processo n'~ 015073/874, resolve:
Dispensar o Senhor Emir SimãO Sadei, do emprego de Assessor Técnico, sob o regime jurídico
da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo
de Garantia por Tempo_ de Serviço, a partir de
19 de setembro d~ 1987.. ··.
Senado Federal, 11 de setembro de 1987.Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE

N•20_1, DE 1987
O Presidente _do SenadO Federal,- no uso_das
atribulções_que lhe conferem os~rtigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento lntemo, e de
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conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato n" 2, de 1973,
revigorada p_elo Ato n" 12, de 1983, da Comissão
Diretora; e de_ acordo com o disposto na ResoluçãO nQ 130, de-1980,- e ·tehdo em viSta o 'qüe
con~@ o_ I?rocesso n" 014596/87-3, resolve:
Dispensar o Senhor Martim Pereira Gomes, do
emprego de Assessor Técnico, sob o regime jurí~
clico .da. Co.nsolidação das Leis do Trabalho e do
Fundo de Gararitia porTenlpo de Serviço, a partir
de 20 de agosto de 1987.
Senado Federal, 11 de setembro de 1987.Senador Hu~erto Lucena, Presidente.
.. -PORTARIA
1'1• 23, DE 1987
-

-

-

-

O Dfretor~Geral do_ Senado FedE:ra~ no uso das

atribuições_ que lhe confere o artigo 215 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, e tendo em vista o disposto no artigo 482, § 1~. do
mesmo Regulamento, resolve:
Qes_ignar José B_enído Tavares da Cunha Mello,
Assessor Legislativo, Juliano Lauro da Escossia
Nogueira, TécniCo Legislativo e Paulo lrineU-Portes, Técnico Legislativo para, sob a presidência
do primeiro, integrarem a Comissão de Sindicância incumbida de apurar os fatos constantes no
Processo n" 015314/87-1.
__ _
Senado Federal, 14 de setembro de 1987.José Pass~s Pôrto, Diretor-Geral.
ASSOCIAçAO II'ITERPARLAMEI'ITAR
DETQRISMO
Grupo Brasileiro
Reunião Extraordinária,
realizad_a no dia 10 de março de 1987
19~

As nove horas _e trinta minutos do dia dez de
março de mil novecentos e oitenta e sete, na Sala
de Reuniões ç;ia Comissão de Relações Extefiores
do Senado Fede-ral. Compareceram, conforrrie Li~
vro de Presença: Senador Rachld Saldanha Derzi,
Presidente; Senador Francisco Rollemberg, Pri~
meiro-Vice-Presidente; Deputado José Camargo,
Pr:imeiro-Secretário; Deputado Floriceno Paixão,
Segundo~Secietário; Deputado_ Francisco Amaral, Tesoureiro e Deputado Antonio (leno, Suplen~
te dos Membros Permanentes do Conselho. O
Senhor Presidente, dando início aos trabalhos, comunicou haver recebidO fãtura· dã ASTA -American Society of Travei Ag_ents, Inc., s.oliciÜmdo
remes_sa da anuidade de filiação correspondente
ao período de 1? de outubro de 1986 a 30 de
setembro de 1987, e igual solicitação da OMT
-Organização Mundial de Turismo, -referente ao
exercício de 1987. Submetida à apredaçáo da
Comissão Executiva, foram aprovadas remessas
de US$ 250,00 (duzentos e clnqüenta dólares)
à ASTA e de US$ 840,00 (oitocentos e qUarenta
dólares) à OMT. A seguir foi comunicado aos_
presentes, convocação rla OMT para a 13~ Reu~
nião dos Membros Afiliados daquele órgão, dos
quais o Grupo Brasileiro faz parte, a se realizar
em Granada - Espanha, nos dias 26 e 27 de
março corrente. Estabeleceu~se o pagamento de
ajuda de_custo no valor de 9 diárias de CIS$ 200,00
(duzentos dólares) aos parlamentares e 11 diárias
deUS$ 163,00 (ce_i"rto e seSsenta e três dólares)
aos assessores, para ocorrer com as despesas
de viagem e o fornecimento de passagem aérea,
na Classe Executiva, para o trecho BSB/Rio/Gra-
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nada/Rio/BSB.

Deli~rou~se

que a Delegação pa-

ra o evento seria assim constituída: Senador Francisco Rollemberg, Senador Odacir Soares,- Seriãdor lourival Baptista, Senador João Cillm6n, Deputado Aoriceno PaiXão, Deputado Roberto Rollemberg, Deputado Raul Fefraz, Deputado Alceni

Guerra, Deputado Jutahy Junior e Deputado Heraclito ForteS. O Scilhor Presidente foi autorizado

a fazer convite ao Coiilifê-de Imprensa da C:ãmara
dos Deputados, para indicar jomaJtsta para acompanhar a Delegação e convidar, ainda, funcionário
para assessorar no Encontro do CMA. A seguir

o Senhor Presidente colocou_ em apreciação proposta no sentido de estender o número de membros da Comissão J;,xecutiva au,_torizados a assinarem recibos e documentos b_ancários, antes possí~
veis somente ao Presidente e "t~SQUI:eiro :Clo .Gru~
po. A Comissão- delibero~ ã seguinte cOmposição
nas assinaturas conjuntas: O Pre$)dente Senador
Rachid Sa1danha Derzi ou o Prifnéiro-Vjcé-Presidente, Senador Francisco RoiJ.emberg e o Tesoureiro, Deputado Francisco Amaral ou o Primeiro--Secretário, _Deputado José camargO oU o Segundo-secretário, De-putado Floriceno Paixão.
Determinou, o Senhor Presidente, a comunicação
desta decisão aos Bancos com os <:juais <fGI\lpo
mantém operações e às direções das duas Ca'sas
do Congresso. O Senhor ~r~sidente submeteu
e foi aprovada a filiação do SenhoLDeputado Obiratan Diniz de Aguiar. As 10:30li0i-a5, iiada mais
havendo a tratar, foi encerrada a Reunião e, para
constar, eu, Paulo José Maestra! i, Seçretáiio, lavrei
a presente Ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e enviada
à publicação.

ATA DE COMISSÃO
COMISSAO PARLAMENTAR
DE INQOÉRITO

Criada através da Resolução no 59, dt.
1987, destinada a apurar as irregularidades e seus responsáveis pelas impo....
tações de alimentos por órgãos governamentais.
1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 25 DE AGOSTO DE 1987
Aos vinte e dn<:o dias do _mês de élgosto de
mil novecentos e oitenta e sete, às Pezess~ls horas
e dez minutos, !1a Sala da Comissão d~ Relãçõ~s
Exterio"res, presentes--os Senhores Sehadores
Mauro Borges, Nelson Wedekin, Mareio lac~rda,
Gerson Camata, Nab_or Júnfor, Dirceu Carneiro,_
Ronaldo Aragão, José Paulo Biso!, Lol.lriVaJ Baptista, João Lobo, Men.des Canale ~ Od Sabóia
de Carvalho. reuni1,1-Se a Comissão_ Parlaci1eÍltarde Inquérito, destinada a apurar as irregularidades
e seus_ responsáveis pelas importações de alimentos por órgãos governamentais.
De acordo com o preceito regimeiital, assume
a Presidência -o Senhor Senador Mendes Canale.
Em seguida, o Senhor: Pr«::Sidente comu_nica
que iril proceder a eleiçáo para Presidente e Vic~
Presidente. Após a distribuição da,~ cé<;!.ulas de
votação, o Senhor Senador Mendes Canale, convida os Senhores Senadores Nabq_r Júnior e. _Çierson Camata para funcionarem como escruJinCldores.

Pfõcedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
.

Par@ Presldente:

.

Senador Difceu Cameiro ....~ ...... ;:.:.:...L_... 7 vOtos-Para Vice-Presidente:
·
Senador Lourival Baptista.............................. 7 votos
São dedarados eleito$, respectivamente, Presidente~ Vi.ce-Presidente, o Senhor Sen~dor Diry:~_!!
Cametro e o Senhor S<i!r:t_açlor Lo~rival Baptista.
Em seguida, o Senhor Senador Dir_çeu C~me_iro .
as_sume a Presidência e agradece a honra que
lh.e~pf9pordo_narain os Membros da Comfs_sã_ci
e designa para relatar a Matéria;-o senhor Seilad.or
Mªuro Borges. Fazem uso da palavra os Serihores
Sen?l.dores Gerson Catnata, João lobo, Mendes
Cailale, Cid Sabóia de Carva1ho, Ronaldo Aragão
e Mªuro Borges. .
_
!"1ada mais havendo a tratar, encerra-se a_ reuniáQ, ç:onvocando para o dia 2 de setembro às
1!5- horas a_ j>róxi_rna reunião,- pãra elaborar um
ro~lro de Traba1ho da Comissão e, Rarã cOnstareu, Oeide Maria Ferreira da Crw :-_Assistente
cia Comissão, lavrei a presente ata que_lida e_ aprovada será assinada pelo Senhor Presidente e irá
a publicação juntamente com os apanhameritos
taqüigráficos ..
-- : ANEXO
ATA OA I• REXINIÃO (INSTAlAÇÃO) DA
r

•

__

~g:u~~~~~E~~/_Fft~f::i.

59 DE 1987, DES77NADA A APURAR AS IRREGciLARJDADESESEUSRESPONSÁVEJS
PELAS IMPORTAÇÕES DEAUMÊ/YtÕSPOR ÓRGÃOS GOJiERNAMENTAiS, REAL/: -ZWA5<1 25-B-87. QUE SI! PUBUÇACOM
A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SJ!NHQR
PRESIDEJYTE.
PreSldente:senad9r Dirçeu Ca.meiro
.
Vice~Presidente: Sena~or t.o~val-~aptista

Relatâr: Senador Mauro Borges
(Íntegra dos apanhamentos taquigráficos)

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Declaro abertos os trabalhos com a finalidac:;le de
instalar e eleger o Presidente e Vice-Presidente
da Comissão _Parlamentar de Inquérito, destinada
a apurar as irregularidades e seus responsáveis
pela importação de alimentos por órgãos gover-

namentais.Solidto à Secretária que proceda à distnbUição
das cédulas.
_
(Procede-se à votaçâ.o.)

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -SoUdto aos Srs. Senadores GerSon ·camatà e Nabor
Júnior para funcionarem ~mo escrutinadQ.r~.
É o seguinte o ~sultado:
Para Presidente da Comissão: Senador Dirceu
Cãihieíro, com 7 votos.
Para Vice-Presidente:_ Senador Lourival Baptista.
Proclamado o resultado, esta Presidência tem
a satisfação de convidar o Presidente e o Vice-Presidente a tomarem assento, aqui, na Mesa da presidência (Pausa.)
O SR." ffiESIDENtt (Dirceu carneiro)- rrilcialmente, gostaríamos_ de agradecer ao Senador
Mendes Canale POr ter presÍdido esta parte essencial da .insta_faÇãq-~a Comissão. Quero agradecer,
também, aos ·companheíros do Senado Federal,
_presentes, os membros desta Comissão. E,êl.entro
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dos entendimentos e como é praxe, designamos
(:)Senador Mauro Borges como Relator destaCoriiíSSãO e, ·neste ·momento, ó convidaríamos, como_ tal, para faze-r parte da Mesa.
Gostaríamos de fazer algumas considerações
iil.idais acerca das Comissões de lnquérito. Temos participado, presidido e acompanhado odesdobramentO de várias Comíssóes de [nquértto estabel€:Cidas- nas Cã.sas Legislativas do ·nosso País
e conhecemos a~ limitaçõeslegais_d_essas comissões e muitas vezes, por fàltà. de--um instrumental
mais eficiêfité, féiíióS ·pêfeébído o esvaiiameflto
desse instituto. TemoS trOCado idéias -com- vários
membros do Senado,- dis_cutido, Ouvido oPiniões
de pessoas qüe não são fnembrós desta ~a
LeQislativa, mas que Coní:J)artilham Clessa preocupação, da eficácia deste instituto e, põrtimtà, gostaríamos de, ao lado da proposição dos trabalhos
rotineiros Q_e ti~a CQI)}I~_são__ç~ !Jl_guériÍo1_propor,
também, aOs noSsos. companheiros, membros
desta Comissão -~e Inquérito, uma reflexão sobre
essa ql.ieStâo. Oportuna~ talvez, essa reflexão e
algumas medidas ql!_e__estiverem ao ãlc<ilhce desta
Comissãõ poderiarrc ser tõmáâ21s-nos primeiros
momentoS:nerorma-que, aorazer essaSêonsiderações preliniitiãres, CO!O_canJ;o~ a p~Iavl-à -à-disposição dos Srs. MembrOS Para tréihir do enc;aminha-mento e do desdobramento dos trabalhos.
Com a palavra o nobre Senador Gerson Camata.
O SR. GERSON CNIIATA -Ilustre Presidente,
gostaria de aduzir as minhas refieçõesj:! as ~inhãs
preocupações ao que V. Ex' acaba de dizer.
Quando tomei posse como Senador, uma das
resoluções íntimas que tinha tomado er.a de nun-_
ca participar de_uma CPI. Como Deputado, tive
a oportunidade de participar de várias e_ nunca
vi uma produzir um resultado. Mas a pertinácia,
a insistência com que V. Ex- me convidou a participar da CP! e a _admiração que tenho pelo trabalho parlamentar e político -de V. Ex' me fiZeram
aceitar o seu convite. Acho que todos nós,_ aqui,
estamos diante _d~___!Lm desafio: _Qu vamoS_fazer
realmente esta CPJ fundOi:lã.r e produzir frutos e _conversava há pouco com o Senador Mendes
Canale sobre is_so - O!.l é melhor que, quando
percebermos que ela não vai prOduzir os efeitos
que a opinião pública espera,. é melhor que fechemos a CPT, porque com esta legislação que está
aí não é possível s_e _conduzir __ CP!_ que produza
os efeitos que a_opiniáo~Púb!ic_a esPera.
ESSes· fatos qUe vãrrios ·analisar causaram
imensos prejuízos ao Brasil, liquidaram com saldos da balança comercial brasileira e foi um dos
fatores que representaram o fracasso do Plano
Cruzado,-o que representou uma época de tanta
esperança para a população brasileira. Também
causou prejuízos incalculáveis à lavoura e aos
agricultores brasileiros, porque quase __s_empre se
importaram produtos em ~cesso que_ a nossa
lavoura estava produzindo. Há denúncias de importação de produtos deteriorados, fraudado_s no
peso e fraudados_ na sua qualidade. Ora, isso_ fez
com que o Governo perdesse a sua credibilidade.
Então, vamos analisar fatos gravíssimos e é necessário, tenho c:.erteza de que esse é o s_entimento
qUe nos une, qUe se_ rec.onheça que será uma
grande oportunidade do Senado Federal se firmar
como um organismo eleito pelo povo; vigilante
numa hora em que _o País atravess~ uma fase
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de relaxamento moral tão preocupante. E como
não temos determinados poderes- os Ministros

os têm; os Ministros, o Poder Executivo, eles po·
dem -fazer prisões administrativas por 9(J dias-

penso que, à proporção que a Comissão verificar
que houve conduta irregular do funcionário, nem

esperando o seu resultado, vamos aconselhar corajosamente o Executivo que use esse direito que
ele tem, mas que não vem usando ultimamente.
Ou, sem holivej!leficiênda no exerdcfO-da função
pública, que peça o afastamento sumário, inde·
pendente das outras punições que possam esses
relapsos virem a receber futuramente por parte
da Justiça. Mas acho que junto com esta reflexão
que V. Ex" colocou tão bem, Sr. Presidente; qUe
representa uma esperança para todos nós, tenho
certeza, essa disposição de V. Ex", devemos também nos dedicar a refletir o que nós podemos
produzir para a Constituinte em termoS de roelhórar a legislação ou melhorar a Constituição no
que trata da autoridade __ do Poder Legislativo e
no funcionamento da CP!, para que ela produza
resultados. Quer -dizer, quando ela não produz
resultados, o desgaste, ao invés de ser daqueles
que agiram à margem da le_i, acaba sendo no_ssa,
do Poder Legís1ativo; que-acaba Sacramentando
a ação ilegal desses agentes governamentais que
fraudam ou que são ineptos, mas que merecem,
de uma ou de outra maneira, a punição, e o povO
espera que ela parta de nós.
Quero me tongratular com V. Ex' e dizer que
um dos motivos que me trazem aqui era o de
ouvir exatamente isso de_ V. Ex", sendo isto o que
me alenta e me dá muita vontade de, juntos aqui,
marcharmos para esse trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Agradecemos as intervenções do Senador Gerson Camata e nos somamos no apelo para que todos
os membros desta comissão, que tenham expe·
riência e vivência nessas queStões, que nos auxiliem, que se manifestem para _o aperfeiçoamento
nesse sentido e nesse propósito com que vem
sendo debatido nesses primeiros momentos esta
questão. Com a pa1avra o Senador João Lobo.
O SR. JOÃO LOBO - Sr. Presidente, queria
apenas fazer_ duas observaçõe_s rápidas por ocasião da instalação desta CPI. Sr. Presidente, é característica dos espíritos jovens a capacidade da
indignação e protesto. É com alegria que podemos ver que ainda existem espíritos jovens, como
de V. Ex" e o do Senador GersOn_ Camata, queextemam sempre aquilo que é. a .característica
da mocidade e dos espíritos joveris, a capacidade
da indignação. A Inocuidade- das comissões de
inquérito não é privativa do Senado e- dO C611·
gresso Naciona1. Em toda a estrutura burocrática
deste País a impunidade para todos os atos irregulares, criminosos ou desabonadores fica sempre
soterrada nas comissões de inquérito, e isso é
um procedimento que veio, talvez, não sei se estou
sendo exagerado, de fora para dentro desta Casa'~
Isso acontece em todos os setores: no Executivo;
mesmo no Judiciário, e todos os setores onde
existem fatos escandalosos, às vezes criminosos,
eles são praticamente abafados ou eSquecidos,
lançados às caJendas gregas através de comissões de inquérito, e o Congresso ·nao poderia
fugir a esse procedimento.
Acho; Senador Gerson ·cam.ãta, que-esta Constituinte é que devia nos dar, na nova Constituição,
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outros reaparelhamentos, outros mecânismos de
como deveriam proceder as comissões de inquérito, para -que esses fatos não ficassem impuneS
e não gerassem tanto descrédito na sociedade.
Comp'arb1ho das esperanças do Senador Ger·
son Cafuata, dos -pOntos de viStâ do Senador Dirceu -carneirO; PfeSldenfe- destã Comissão, e·_ 4_os
seus anseios, das suas angústias, para que mais
uma Comissão de Inquérito não venha soterrar
um ãSsi.Irifo- OU dar impunidade a culpados de
deteminados crimes. Mas, se isso acontecer, não
vai me surpreender muito, porque estou acostumado a ver que sempre se usam esses processos
quanao lião se quer apurar fatos e punir culpados.
Vejo, quase sempre, em alguns culpados, alguns espíritos que querem se redimir perante o
conceito da sociedade, que o procedimento normal deles é, ao -serem convidados a depor na
Câh1J(à ocrno Seriado;-eles -saem ·quase que redimidos e purificados dos seus pecados e dos seus
criiTiéS:"Então, ess:e· ê' um· procedimento normal
nesta-CaSa e- na Câinara: dos Deputados, não originário do CõngreSsO, porque é tªmbém um procedimento corriqueiro em outros setores da spciedade.
VãiTiO-S- ver oo que esta COnStituição, produto
desta_ Constiti.iinte-·que tão caro tem custado em
custOS SOc1ais ao País, pode dar-nos nesse sentido.
Congratulo-me cóm o St. Presidente e com
o Senador GerSon Camata pelos seus pontos de
vista. "Eu, que não ténho mais tanta capacidade
de indignação no meu espíritO, tenho, pelo menos, a- esperanÇa de que a capacidade dos Srs.
prevaleça no momento presente da sociedade
brasileira.
O SR.. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Acho
que às manisfestaçõeS-dO sen~dor demoii.straram a sua plenitude de indignação.
Ainda não era membro desta Casa, nem do
parlamento brasileiro, e já acompanhávamos as
comissõe_s_ de inquérito e víamos que, do ponto
de vista 4_a quantidade de informações que geravam e faziam circular na sociedade,_já cumpriam
elas o seu papel. I:: verdade que, talvez, a falta
de culminância desse encaminhamento gerasse
uma fr~stação final. Mas um papel intermedíário
de infofrriar a scidedade, de âesvendar alguma
coisa, creio que muitas comissões de inquérito
aqui já realizadas cumpriram esse papel. Mas, como rióS participamos do processo legislativo, de
um contínuo aperfeiçoamento, talvez nos caiba
esse desafio, além da competência da comissão,
de também, propor uma reformulação na legislaçãO. Já ouvi membros desta comissão fazerem
referêndii esta questão e que acho que é ba~
tante oportuna e que nós poderíamos avançar
nesteseritid(i
-Com ã paJavra o Senãdor Mendes Canale.
O SR. MENDES CANALE - Sr. Presidente,
ouço aqui, com atenção e com satisfação, as
preo!=upações aqui expendidas.
De fato, elas encontram a sua razão de ser
no que têm sido as CP!, quer no Seriado, quer
na Câmara, e no próprio Congresso Nacional.
Nós mésmOs presidimos a coniissão que exãminava a _escalada do_ terror, no passado. Encontramos dificuld8des sé!i_as, dificuJdades porque a
própria comissão, em si, ela é cerceada na sua
própria coristituiç.ão, e que na época a:inda vinha,
dentro do Governo do arbítrio em que nós vivia-
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mos, uma dificuldade ainda maior. A convocação
de Ministro para depOr numa comissão de inqliérifô-erã-um aSsunlô de al~e aqui rtesta Casa,
porque, como diz aqui õ ·nosso Senador Getson
Camata, era até- o risco de-Iechainehto do ConR
gresso, pensar em traZer para depor numa comisS;ão de· inquérito determinada autoridade, principalmente se ela fos_se urna autoridade militar. Isto
veio calando no nosso espírito --durante todo esse
tempo que pãssarnos aqui no Congresso Nacional, principalmente no Senado Federal._ Chegando aqui na Casa, ainda a tempo de apresentar
uma emenda, porque me encontrav:a_na direção
da ·superihtéflâêrl.Cià dO DéSenvolViménto do
Centro-Oeste, apresentei uma emenda nesse sentido, que sempre foi a nossa preocupação com relação ao funcionamento das CP!. E me baseei
na Constituição da República Federal da Alemanha, porquanto com o que aqui nós nos depara·
nios, na leitura do projeto de ConstituiçãO, eracópia ipsis lltterls da Constituição portugueSa,
em que se submetia, inclUsive, à decisão da Comissão Parlamentar de Inquérito o Ministério Públfço. Na Constituição da Alemanha, prop~SéfnOs
que- as resoluções das comissões de inquédtó
não serão--submetidas à apreciação judicial. Nós
temos que ter na comissão a força necessária,
e que é pouco invocada aqui pelos nobres colegas
amos como no passado, e tem razão de_ dizer,
principalmente o nosso Senador João Lobo,
quando diz que as comissões não chegavam ao
seu fim. E qUe isto preOcupa muitO a: tOdos nós.·
Não só aqueles que estão chegando na Casa,
como áqueleSoqüe já pasSaram por ela, e aqueles
que continuaram nela, como o nosso Senador
Lourival Baptista. Então, achO que esta comissão,
n"ão ·obstante as suas Urnitações_ com _a legislação
vigente, mas poderemos, sim, acionâ-la de tal forma, que possamos chegar aos resultados esperados pela popi..ilação brasileira que está atenta a
uma comissão, da importância como esta, para
apurar fatos desta natureza e também esperamos
que esta nossa emenda encontre agasalho na
ConstitUiçãO que nós estamos elaborando. Cabe,
portanto, a nós senadores, membros desta Comissão, fazer com que a missão que nos foi delegada pelo Senado Federal, de apurar fatos dessa
natureza, mesmo dentro dessas limitações, chegar às fronteiras daquilo que possa nos Impedir
de ir além, e dentro- daquilo que assiste à CP!,
procurar esclarecer ato_s como· esses, que não
podem- deixar de ser bem esclarecidos, especiaiJTlente com a responsabilidade que tem hoje o
Senado Federal diante da Nova República. Eu
não tenho dúvida de que, através de um trabalho
sério que vamos promover, chegaremos a bons
resultados, digo bons, no sentido de uma apuração dos fatos como devem ser apurados. Ao mesmo tempo,- esperamos nós que, para o futuro,
possam as CP! contar com dispositivos legais,
a fim de- que elas tenham força como aquela
que nós estamos de fato procurando, através da
nossa emenda imj)rimir, em que as resoluções
das comissões de inquérito não sejam nem mesmo submetidas à apreciação judic~al. _
_
6 SR. PRESIDENTE -(.Dfréeu Càirl€:iro)- Com
a palayra o Senador Cid Sabóia de carvalho.

O SR CID SABÓIA DE CARVALHO-Si. Presi:
dente, caros compa"nheiros de comissão, ap6s·
ouvir o que aqui foi dito pelos nobres compa· .
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nheiros, chegamos a urna conclusão: é -a hora
de resistir. Ainda ontem, na reunião do Senado
Federal, um dos senadores, o Senador ItamarFranco, mostrava a todos nós e {azia requerimentos à Presidência, na qual se encontrava, pur coincidência, V. Ex" também, pOrque tUdo aquilo que
era solicitado de informação_ por sena_do[es a.o
poder público, à administração pública, não vinha
obtendo resposta.
Ontem mesmo, no Senado, foi aprovado requerimento de minha autoria a respeito de concurso
público no Brasil, que para mim é uma situação
que se configura também da maior gravidade,
dadas as denúncias que temos recebido sobre
a matéria.
O que nos f~ cpriStitUtr--est?t comiss~<? é da~,
maior gravidade. Todo mundo sabe disso. OS~~
nador João Lobo, falando a respeito do destino
das comissões parlamentares de inquérito, outra
coisa não fez sen.~o demonstrar o que já foi muito
comum no Brasil. Apenas advirto ao querido companheiro que este B(é~s.il_ .es_t,á, hoje, n~~ páginas
da história, porque é u_m_ Brasil em que um senador podia ser pressionado, em que um deputado
federal podia ser pressionado, ir de encontro à
parede para que não cumprisse o seu_ d~~_r __g__
assim contrariasse a _s_u_?d!tde .oficio. Mas, hoj~.
nós estamos vivendo o momento da restaura_s:ão
das liberdades, e por m~s_ 9ramática que seja
a situação econômica do País,_ por mais díficil
que seja e~borar uma Constituição~ por maior
que seja a luta contra a Constituinte, porque no
Brasil se trava, no momento, uma verdadelra batalha contra a Assembléia Nacional Constituinte e
ninguém sabe o porquê.
Muito embora tudo isso seja verdade inquestia.nável, no entanto, Sr. Presidente, caros companheiros de comissão, a_s liberdades estão restau·
radas neste País, principãlmei1.te as liberdades ati·
nentes à imprensa, à liberdade de opinião, e, por
que não dizer também, a liberdade de conduta
dos_ parlamentares das casas do Congresso nacional e desse grande colegiado, que é a Assembléia Nacional Constituinte.
O que vemos, diariamente, é um desfilar deopiniões, de denúncias, de informações, de questões que são suscltadi1S que demonstram esse
estado de liberdade. Por isso, aquela opressão
que não permitiu o suces_so das ComissõeS Parlamentares de Inquérito, aquela opressão passou.
Vamos, hoje, fazer um inquérito sobre outra realidade, sobre outros parâmetros, paradigmas diver~
sos, absolutamente diversos. Então, o sucesso _
desta comissão vai depender principalmente e
basicamente do nosso esforço, da nossa boa vontade, de cumprirmos nós aquilo que de nós espera
o povo brasileiro, que não é apenas a aptidão
de propor emendas constitucionais ou fazer su~
gestões à nova Carta. Não é apenas a propositura
de projeto de lei, mas é também a efetivação
dessa aptidão básica do Congresso Nacional, a_
aptidão fiSCal, a capacidade fiscal, a possibilidade
fiscalizadora e, além desse passo de fazer um
inquérito como- _este, devemos passar adiante, Sr.
Presidente, e não mals admitirmos, por exemplo,
que o Tribunal de ContaS da União, como órgão
auxiliar do Congresso Nacional_ que é, como órgão auxiliar do Poder Legislativo, tome deliberações que nós, Senadores e Dep~dos Federais,
tomamos conhecimento dela através da impren·
sa, c:omo, por exemplo, esse rusch fiscalizatório
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Hoje vai ser melhor uma f!Xação ·do ob}etivo,
troca de "idéias, U:mã.-fíx<;~..s;ão qe rumqs· e, na próxima ·sessão, eu ciéio, pOderfarilóS Já traZer -~go
de concreto com re!ação ao plano de trabalho
da comissão. E na próxima, acredito que já -possãmos-- se assim acredi~r _o PreSidente oLi O Sr.
Vice-Presidente em- eXeriíCio---:- dar inkic;>--à.s àpU:~ -_
rações da comissão parlamentar. Fico 'muito feliz
- e Creio seir iSti:)extenSiVO a·lodós nó~-.;;.;:. pela
dispOSição do espírito de cada um dos Senadores
que aqtii"se" pfonündaram a respeito da importànÇia das coinissões pé!flamentares de inquérito,
o seu- desqédito, na sua rriaipriá, c,tté_ .ilgroa,, a
falência, de certa formã; dessq rns_tituiçãO a grânde oportunidade que temos,_!lgora, de fazer com
que, através da CPI, que é _uma das maneiras
de o Congresso fisCalizar o.Govemo~ que ela se _
revele efi-dente, porque iStO; realmente, é da_rnajo_r
importântiã:
Vamos faz.er aJgumãS sugestões qUe me parec~ preliminarmente,- úteis, mas não dispensamos, absolutamente, o1,1tras s1,1gestões_ dos Srs,_.
Senadores. Por exemplo, acredito que devamos
pedir- e seriam providêndas do Sr. Presidente,
- inldalmente, ao Chefe do Gabinete CivH, a cópia do inteiro teor do relatório da sindicânda mandada fazer por aquele Ga_bingte acerca das irTIPortações de alimentos. Foi publicado um resumo,.
mas um resumo longo, porque o assunto é re_a_lmente_es_cabrQS_QLe há tanta falta, tanta má conduta na direção admlnistiaüVa, que é impression&nte. Cre_io qUe-pOdemos tirar cópia disto e passãfinos já ~os_ Srs_. Sên-cid_ores,_l,lma parte do que
saiu no Diário Oftdal. É sabido e a imprensa
noticiou - que uma parte não foi publicada; foi
considerada reservada_ou secreta~AimprenSa não
teve conhecimento, e nem nós. Depois, seria con·
veni_ente também, como bem· fixou o nOSso Senador _Cid Sabóia, um pedido ao Presidente do TriO SR. PRESI_D!;:NTE (Dirceu Carneiro) -Agrabunal de Contas da União - ta1vez mais do que
decemos as considerações do Senador Od Sa~
um pedido, uma requisição- para designar uma
bóia. A palavra continua à disposição dos memequipe, com_tempo integral e exdusiYo para fazer
b~ -da comissão, senador Ronaldo Aragão.
auditoria dessas importações de alimentos feitas
<lSR. ARNALDO- ARAGÃO - Sr. Pres~dente: por órgãos governamentais.
companheiros da comissão que, neste instante._
Isto é_ fundamenta~ porque o assunto é de_ tal
se instala: a mi!Jha preocupação não poderia ser
monta, de tal importância, que não é com esta
outra a não ser a dos companheiros que me anteestrutura que temos, com Os recursos que temoS~
cederam.
que poderemos chegar ao fundo do poço. Eil.tenO que se ouve, corriqueiramente, pt?li SOdedo fundamenta] esta medida e diria até mais: se
dade brasileira é de quando não se quer apurar
não houvesse cOndição de o Tnbunal de Contas
nada se faz uina comissão parlamentar de inquéda União fornecer isto -:--.~~éreio que efe está
rito. Quando não se quer punir se cria no Congresperfeitamente eqiüpado para o fazer - seria o
so, no Senado e na Càinara, uma comissão parlacaso de se contr~tar uma firma especializada, pormentar de inquérito. Entendo que esta comiSsão
que, do contrário, perder-nos-emos, e ficaremos
tem que dar o exemplo de não ser a regra, mas
somente na generalidade. Na verdade. foram imsim, a exceção. É com esse objetivo que aceitei
portadas quantidades gigantescas de gêneros, coo convite de participar nesta comissão parlamenmo seiscentas mil toneladas_d_e carne, que é quantar de inquérito; que s_e_ punam os culpados, doa
tidade gigantesca. Para onde foi esta carne? Onde
a quem doer.
está? QUerrrpagou? Quem não pagou? Tudo isto
O SR. PR)::SIDENTE (Dirceu Carneiro)-- Con- - precisa ser sabido. Os aspectos_ técnicos tarribém:
qUem fiscalizou essa carne, quem deu os laudos_
tinua franqueada a palavra.
de que esta carne poderia ser consumida; não
Com a palavra o nobre Sr. Senador Mauro Borsó a carne ÇOfllo O§ ~yt,ros aljmentos. Todos sages, _Relator da nossa Co~issão.
bem que a própria carne, da qual nãÔ se falava ·
em radioatividade; suspeitava-se apenas- sobreO SR._RELATP8 (Mauro_ Borges)- Sr. Presi~
tudo a caffie vinda da Itália - que teria vírus
dente, Srs. Senadores membros da CP! da Imporde aftose nos ossos. foi veriffcadÕ Que part~ dessa
tação de Alimentos, esta nossa reunião preliminar
carne, que não teve boa aceitação _np__a:n~rcado
para instalar a c.omis~o. vi_a opiniões e sugestões
nacional, foi transformada em sucQ. em- carne
dos Srs. Senadores, _eu também, _como Relator,
concentràda, e:xporlada para os_ Estados Unidos.
tereí a satiSfação de fazeúilgumas sugestões, depois marcarmos novas reuniões.
Lá, como as au.to~dades sanitárias, ~ão I'Jl.Uito ze-,
de empresas estatais, uma prov1dência que devia
ter nascido aqui, no Congresso Nacional, e nunca
no Poder Executiyo, porque é um ato que diz
respeito_ a ele pr6pi-io, é um ato que diz respeito
ao próprio Poder ~ç_utivo. Portanto, o Tribunal
de ContétS !Jª (.lnião tr~. os seus_ princípios, trai
a su!1 ftlia.çã_o e trai a sua função_ subsidiári_a, a
sua (unção auxiliar, a sua função compaiíVel-coÍ"n
a sua exi_s_tência no Congresso Nacionci.l. Esses
abusoS podem começ_ar ii Ser.demolidos exata:mente por nós e, agora, nesta comissão de inquérito. __E$_tou, aqui, imbJ.Iído do melhor propósito
de cumprir a minha função fiscalizadora de Se_nador_dª-..República, pretendo cumprir isso por cima
de todas e quaisquer difiçyl_dades, percorrendo
quaisquer obstáculos, superando-os, fazendo o
qUe for_ nec~rio, ma::; querendo realmente demonstrar que esta Corrilisão Parlamentar de Inquérito, diferente das que sofreram opressões, diferentes da_quelas que tiveram legislação extraordin~_ria, antidi~eito, uma legisJação que sufocou
toda capacidade de averiguar, de interrogar.
Vamos à frente, Sr. Presidente, com todas as
advertências dªs falhas que antecederam, as falhas que se registraram noutras comissões parlam,~n~rg:;;., mas esta, aqui, começa a fundar a nova
reali4ac!e de um Congresso pleno das suas liberdades,_ que estão sendo recOnquistadas a tal ponto
de permitir uma averiguação que ofereça ao povo,
principalmente ao povo, o laudo de que ele necessita, porque, inclusive, ninguém entende essa dívida externa nadona_l.. e não se entende_ por que
comissõespParlamentares de inquérito fracassaram. Mas eStas; de agora, estão aptas pelo tempo,
pela transição, pelas liberdades, estão aptas a ofer~
tar um trabalho realmente satisfatório. E eu estou
aqui só por causa disso.: Não fora isso não teria
,
aceito a minha indicação.

e
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lesas pela saúde do povo americano, foj yerificado
que tinha índices de radioatíV:idãde bem acima

dos toleráveis pelo organismo humano e essa
importação feita pelos americanos foi devolvida
ao Brasil. Esse fato é reçente, foi bem depois
das publicações da imprensa sobre os fatos refe-

rentes ao leite contaminado. No caso do leite é
sabido que houve uma ação popular, aqui, que
custou muito a ser decidida; houve até_ uma falta
de informação inicial, e posteriormente, se não

me engano, o_ Ministro do Tribunal Federal de
Recursos mandou apreender, retirar do mercado
todo o leite que estava sendo vendido no Distrito
Federal.
Acho que poderíamos também- seriam providências, naturalmente, do Presidente - solicitar
à Assessoria Parlamentar para colocar à disposição da CPI um advogado e um economista versados nesses assuntos de importação. Também
deveríamos ter outras assessorias, sobretudo das
grandes entidades nacionais, grandes sindkatos,
federações, confederações que tratam do assunto
referente_às importações. Seria o caso, por exem-pio, da Sociedade Rural Brasileira, da Confederação da Agricultura, dentre dos órgãos que operam no comércio intemadonal, para ouvirmos
suas opiniões e sugestões sobre o problema. O
que está em causa é exatamente quem mandou
importar, quem- deu a ordem de importação?
Quem sugeriu? Quem poderia ter impedido e não
ímpediu que a importação fosse feita? Quem fez
a fiscalização e acompanhou administrativamente
essas Importações? Quem, alnda, "reCebeu e fez
a gerência dessas mercadorias ímportadas aqui,
dentro do Pais?
-- Essa é tainbém uma questão de metodologia
e, em uma conversa preliminar, cada um poderá
dar idéias melhores, mas acho que deveríamos
começar pela verificação dos itens mais importantes, mais expressivos, mais significatiVos economicamente. Parece-me que aparentemente,
600 mil tonelaaas de-carne, é uma barbaridade,
uma quantidade realmente gigantesca, e carne
velha do Mercado Comum Europeu. Então, devíamos esgotar esse item da carne para passarmos
para outro item, digamos, o--milho, o arroz,_o leite,
se não vamos ter bastante confusão, porque esta
CPI é muito complexa. TemoS que separar nitidamente os itens e procurar os especialistas em
cada setor.
Acho que é só isso o que me ocorre, no momento. Devíamos marcar as sugestões - o Sr.
Presidente naturalmente, se encarregaria dissoem conexão, por exemplo, com a CP! sobre as
Comunicações, que conflita um pouco no horário
conosco, pois há vários membros da CP!, nossa
vizinha, participando da nossa CPL
O SR RONALDO ARAGÃO - Gostaria de dar
uma sugestão. Acho que um técnico em alimentos seria bem importante para a nossa comissão.
Existem, no MiniStério da Agricultura, especialistas capazes de nos propidar uma orientação so-
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b~:e__alimentos sobre ~nologia dos alimentos,_
o que é recomendável e o que não é.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Não só

o Governo federãl, mas muitos desses órgãos estão em caUsa, pois exatamente- são órgãos Que
cometeram falsificações. Já foi até noticiado o
caso do vinho, que não foi importação de governo,
nãõ foi importação de particulares e colocou em
suspeição esse setor de fiscalização do Ministério
da Agricultura. Mas, há outros órgãos muito bem
equipados que não eStão sob suspeição. Há um
instituto em São Paulo, do Governo do Estado,
muito ImpOrtante- nesse sentido, talvez mais desenvolvidO OU de maior amplitude que o exist-enteno Ministério da Agricultura.
Sr. Presidente, essas são as sugestões que me
pareceram oportunas agora. GostariamoS de ver
se teria mais alguma coisa ..
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Além destas sugestões, que foram oferecidas pelo nosso Relator, com quem já havíamos trocado idéias
sobre as mesmas, nós gostariamos de indagar
dos membros desta Comissão se, especificamente, haveria uma decisão sobre o conteúdo da próxima reunião, que, por sugestão de alguns companheiros, poderia ser realizado dia 19, terça-feira
que vem, ou dia 2, na quarta-feira, daqui a uma
semana. Agora sobre o horário ... (Pausa.)
Então convoco a próxima sessão para o dia
2, às_ 15 horas.

o· SR RElATOR

(MaUro Borges) - Eu tinha
sugerido aqUi, Sf."Presidente, que se apresentasse
um programa de trabalho, um roteiro, já para
a próxima reunião. Os membros poderiam também apresentar as suas propostas e sugestões
ao Relator. E digamos que na terceira reunião
nósjá poderemos iniciar os trabalhos propriamente dito.
0-SR.. PRESIDENTE- (Diiceu Carneiro) - Então, faremos reunióes na quarta, na quinta e na
sexta-feira.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Perfeitamente, nós traremos uma série de informações
para serem distnbuídas aos membros, para posteriormente lerem.
_ O SR. MENDES CANALE -

A proposta do

nobre R~lator Mauro Borges, prende-se à preocupação de estar bem estruturada e assessorada
a CO!Tiissão, fundamentalmente a Presidência e
o Relator. Então eu acho que é uma providência
que pode ser adotada pela própria Presidência
e pelo Relator em relação àqueles elementos que
irão assessorá-los. Sem dúvida alguma, irão assessorar a própria Comissão, mas mais diretamente ao próprio Presidente e ao Relator. Sr. Presidente, não conheço todo o teor da proposta
que criou a Comissão, mas penso que tem Que
serVIr base, pois deve ter citado alguém, não apenas o fato em si~ Acho que o grande ponto de
partida é, contudo, a própria proposta e não pode
ser diferente, ela tem que vir daí. Acho que nós
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vamos começ?Jr o _nosso trabalho, partindo aqui
exatamente do que propõe a Comissão e naturalmente deve se basear em alguns fatos e dentro
desses fatos é que nós vamos dar a nossa partida
para o início dos nossos trabalhos.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- São dois
fatos fundamentais: primeiro o noticiário vasto da
imprensa e que levou o Presidente a recomendar
ao Gabinete Civil urna investigação, uma sindicãncia e_ essa sindicãnda parece que foi concluí~
da, já tem um relatório final.
Daí sugeri inicialmente o inteiro teor do relatório.
O SR._PRESióENTE (birceu carneirO)~ Hojli
eu ainda li no jornal a declaração do atual Governador Fernando César Mesquita, o ex-Ouvidor,
que fez uma séríe de declarações à imprensa.
Hoje, em O Estado de S. Paulo, ele fez várias .
declarações. -

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- E a sindicânda do G_ovemo?
O SR. MENDES CANALE o nosso JX:iiitO de partida.

A sindicância é

O SR.
- Uma vez de posse
da cópia dessa sindicância, desse pedido de instalação da Comissão, podemos, pelo menos, ter
a cópia do pedido.

O SR~ RELATOR (MaUro- Borges) -Os autos
são enormes. É uma massa de papel gigantesca,
sendo inviável, quase, estudar tudo isso. Mas, tendo o relatório, se algum assunto, depois, não ficar
bem elucidado, poderemos pedir, por inteiro, os
depoimentos.
O SR. PRES!DENTE (Dirceu Carneiro) - Tínhamos, também, trocado idéias, no sentido de
que fossem consultadas organizações ,_ não sei
se já foi feito referência, aqui - interessadas no
assunto de todo o País, pelo aspecto dos prejuízos
que possam ter avaliados pelas importações sUpérfluas. Poderemos fazer isso já durante a sema·
na, expedir correspondência a todas as organizações ligadas ao setor para quie se manifestassem.
O SR.
-inaudível).

-

(fora do microfone

O SR. RELATOR (Mauro Bõrges)- Exatamente. Por isso, seria muito interessante - não sei
se a Comissão terá condições de fazer "isso que a Comissão nos enviasse, com a maior rapidez passivei, à Comissão de Investigação do Executivo, porque já estudaríamos e já pinçaríamos
uma série de indicações.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Essa
já é uma decisão, como já é uma decisão da

nossa Comissão a requisição do materi_al_do Gabinete Civil.
Nada mais havendo a tratar, encerramos os
trabalhos da Comissão, convocando-a para o dia
2 de setembro, quarta-feira, às 15 horas.
Está encerrada a reunião.
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1.2.1 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado no _32/87, de

autoria do Senador Jamil Haddad, que altera
a redaçào do art. 136 da Consolidação das
Leis do Trabalho, e dá outras provldências.

1.2.2 da

Comunicações da Presidên-

- Rec:ebímento do Ofício n~ S/39!87 (nç
1349/87, na origem), do Presidente do Ti11:nJ- _

nal de Contas do Distrito Federal, encaminhando o relatório e o parecer prévio daquele
Tribunal, sobre as contas do Gove_ma_ç:lqr .do

Distrito Federal relativas ao exercido financeiro de 1986.

-

Recebimento das Mensagens no;>' 193_ :a

201/87 (n~ 302 a 310/87, na origem), pelas
quais o Sr. Presidente da _República, solicita
autorização para que as Prefeituras Municipais
deBomJesusdaLapa--BA, Teresina--PI,Imperabiz-MA, Macaíba---RN e de Salto de Pirapora-SP possam contratar operações de crédito, para os fins que especificam.

1.2.3 - Discursos do Expediente
SENADOR POMPEU DE SOUSA- Propõe
a criação de Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito, para apurar a transferência de favelados.
SR. PRESIDENTE - VISita ao Senado de
delegação parlamentar francesa.
SENADOR RaY BACELAR _: Óíticas ao
GovernO do Presidente Samey.

SENADOR MARIO M'.M, como Líder Problema da violência e dos favelados nas capitais do País.

SENADOR CARLOS CHIARELU, como lider- Defesa do Governo do Presidente José
Samey, em face das críticas que lhe foram
~eita~_pel~ ~enador Ruy Bacelar.
1.3 -

ORDEM DO DIA

1.3.1 - -Questão de Ordem
Levantada pelo Senador Virgílio Távora e
acolhida pela Presidênc::ia, relativamente à inexistência de quorum para o prosseguimento
da sessão:

1.32 - Ordem do Dia
__ Projeto de Lei da Câmara n9 18, de 1987
(n9" 8.384/86, na origem),~ de iniciativa do sr.
Pl-estdente da República, que disPõe sobre a
liqüidação de débitos pre~denciários de institui_ções educacionais e culturais. Votação
_ adiada por falta de quon.m.
Projeto de Resolução n~ 101, de 1987 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como-conclusão de seu Parecer n9 12,
de 198Z), que suspende a execução do art.
9? da Lei n" 2.322, de 2-de agosto_de_ 1982,
do Município do Paulista, do Estado de Pernambuco. Vot:ação adiada por faha de quoo

rum.
Projeto de Resolução n 9 142, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Petrolina,
Estado de Pernambuco, a contratar operação
de cr_édito no valor correspondente, em cruzad~, a aq.ooo,_oo O.!=f!lgáções do Tesouro Nacional - OTN. Vo~ção adladB: por falta de
quorum.
Projeto de Resolução n~ 143, de 1987, que
autoriza ã "Prefeitüra Municipal de Araújos, Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de_crédito.no valor correspondente, em cruza-- dos, a 13.114,66 Obrigações do TeSouro Nacional - OTN. Votação adiada por falta de
quorum.

n:

Projeto de Resolução
144, de 1987, que
autoriza11Prefeitura Municipal de Belél!l:, Fsta-

do do Pará, a contratar operação de __crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
-440.996,24 Obrigações do TeSouro Nacional
- OTN. Votação adiada por falta de quo~

rum,
Projeto de Resolução n~_1_45, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Buritis, Estado de Minas GeraiS, a COntratar operação de
crédito nO Valor correspondente, em cruzados,
a 39.935,78 Obrigações do Tesouro Nac_ion~
- OTN. Votação adiada por falta de quo-

rum.
Projeto de Resolução n" 146, de 1987, que
autoriza a Prefeitura M~nicipal de Coromandel,
-- Estado de" Minas Gerais. a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 46:9_92,48 Obrigações do Tesouro Nacional ~ OTN. Votação adiada por falta de
quonJm.
Projeto de Resolução n 9 147, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de lguatama,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito ~no valor correspondente, em cruzados, a 18.796,99 Obrigações do Tesouro Nadona! - OTN. Votação adiada por falta de
quorum.
Projeto de Resolução no 148, de 1987, que
autoriza_a Prefeltura Municipal de Moema, Estado de_ Minas Gerais, a contratar operação
de crédito_no valor equivalente, em cruzados,
a 13.114,66 Obrigações do Tesouro Naçional
- OTN. Votação adiada por falta de__ quo~

rum.
Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem no 116, de 1987 (n9
180187, na orige-m); de 6 de julho de 1967,
pela qual o Sr. Presidente da República sUb_m~te à delibs:ra.ção do Senado. a escolha do
Sr. Luiz Augusto Perelra Souto Maior, Ministro
de Primeira Oasse, da carreira de diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto ao Reino da Suéç_ia. ~.çussãQ adiada
~r falta de quonim.
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PASSOS PORTO

Diretor-Geral do Senado

Fed~ral

AGACIEL DA SILVA MAIA
ASSINATURAS

Diretor Executivo
LUIZ CARLOS OE BASTOS
Oíretor AdministrativoJOSECLER GOMES MORE_IRA
Oiretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto

Semestral ····~······--·--·-·······- .. ·----·-··--·-·····0:$ 264,00
Despesa cJ postagem -........ : ..... ~···-·-~--······;."'"GS-=-~ó6,QO_
(Via Terrestre)
330 00
TOTAL
'

Exemplar Avulso ................_._ .. , ...... ~·-~·········· Cz$.
Tiragem~

Parecer da Comissão de Relações Exteriores s_obre a Mensagem n'? 123, de 1987 (no
205/87, na origem), de 24 de julho do corrente

ano, pela qual o Sr. Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha
do Sr. Marcos Henrique Camillo Côrtes, Embaixador do Brasiljunto_ ~ comL(nidade da, Al.l_strália, para cumula,tivwnente, exercer_ a função
de Embaixador do Brasil junto à RepúbUca
de Vanuatu. Discussão adiada por _fa!W de
quorum.

Parecer da ComlSSaQ âe ReJaç~s Exte~o
res sobre a -~ensagem n9 137, de 1987. (no
232187; na origem), de 6 de agosto de 1987,
pela qual o Sr. Pre$idente da Repú_b~l~~- submete à deUPeraçã_o 9o Senac!_q_~_ e~~~ha ao

~"

Sr.. Ernesto Alberto Ferreira de Carvalho, Mi~
ni.Wo de_Prir:o_eira Classe, da carreiia de Çli_plo-_
_mata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junt~ à $e_Eública Democrática Alem?i. _J;)iscussão adiada por falta de quorum.
Parecer da Comissão de Relações ~eno
!_e~ sobre a Me_ns_agem nc 138, de 1987 (n9
233/~7, na Origem),_ de 6 de agosto de 1987,
pela qual o Sr. Presidente da Repúbli<:a submete à deliberªç_ão dq Senado a escolha do
Sr. Edmundo Radwanski, Ministro de SeQunda
Classe, da carreira- de diplomata, para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto à Jamaica. Discussão adiada por falta de qu~

rum.

Parecer_da _COmissãu.de Relações Exte_riores sobre a, Mensagem -n-? f46; de 1987 (n9

2,00

2.200._exemplares.

23_6/87, na origem), de 12 de agosto do cor-

r~nte_ ano, pela qual o Sr. Presidente da República submete à deliberação do Sena<!IQ a escolha do Sr. José Jerónimo. Moscardo de Souza, Miiiistro de Primeira ClasSe, da carreira de
diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Costa
Rica. DlscuS$áo adiada por falta de quorum.

1.4 2 -

ENCERRAMENTO
MESA DIRETORA

3 - LÍDERES
PARTIDO

E VICE-LÍDERES DE

4 COMPOSIÇÁO DE COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 61" Sessão, em 16 de setembro de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs_. Humberto Lucena, Dirceu Carneiro e .Mário .Maia
As 10 HORA$- ACHAJ.f-SE PRESE/'ITES OS
SRS. SENADORES:
Mário Maia- Aluizio Bezerra - Nabor Júnior
-Leopoldo Peres- Áureo Mello- Odacir SQ_ares -João Menezes - -Almir Gabriel - Jarbas
Passarinho - Alexandre Costa - Edison Lobão
--Chagas Rodrigues- Virgílio TáVora --C:id
Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides -José
Agripíno ;_Lavoisier Maia- MarC:ondes G.adelha
-Humberto Lucena-:- Raimundo Lira- Marco
Maciel- Antonio Farias_- Mansueto de Lavor
- Guilherme Palmeira - Teotônio Vilela Filho
-Francisco Roll_ei-Uberg - LoUriV.iil BaptistaLuiz Viana - Jutahy Magalh~es - Ruy Ba~elar
-José lgnácio Ferreira - GerSon <;.amaia João Cãlri"iOrf..:.:..-Jamil Haddad- Afonso Arinos
- Nelson Cameiró - Itamar Franco - ROrian
Tito- Severo-Gomes- Fetnando Henriq.ue Cardoso- Mauro Borges- fram Saraiva""""""=' lrapuan
Costa Júnior - Pe:mpeu de So~a ~ Maurício
Corrêa ~ Meira Filho- Rob~ft9_Campos- Lollremberg Nunes Rocha -Márcio Lacerda- Men-

des Cana1e - Rachid Saldanha Derzi - Wilson
Martins__- Affonso Camargo --José Rícha ·-Dirceu Carneiro_- Nels_on Wedekin - Carlos
Chiarelü -José Paulo Bisoi -~José F<Jgaça.
_O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)·- A
de__ Presença __acusa o cõmpareciri1ehto -de
59 'Srs. SenadoreS. Havendo número regimental,
declaro aberta a seSsão.
.
---Sob à proteçãO de Deus iniciamos nossos trab~hos.
. - . _--- ---- _ "----.Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo
Sr: 1c..gecretáriO.'
---- É lido o seguinte

lista

PROJETO DE LEI DO SENADO N•
32,DE 1987
Altera a redação do art.-136 da ConsoUdação das Leis do Trabalho, e dá oubas
prov.ldêndas.
O Congresso Nacional decreta:

-Ait. 1~ 0 art. 13ô da cOnsolidação daS Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n~ 5.452,

de 1~ de maio de 1943, passa a·VigOrar com a
.§eguinte redaç~o:
"Arl- 136. A época da concessão das fé
rias será a que melhor consulte aq interesse
do empregado.

§. ~~

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

§ 2' ····-·---·-····-·------···-·-·· .
_j__ 3? Somente por niotivo de força maior
aevida_mente-Cã.iãctemaaa; ou com·anuênd.
expressa- do interessado, Poderá ser marc'-'!r:l·=
período diverso do escolhido pelo emprc
gado para o gozo de suas férias."

Art. 2? -O art. 143 da Consolidação das L.,;,
do Trabalho; aprovada pelo Decfeto-Lei n~ 5.45?
de 1? de maio de 1943, p<iSsáa 'vigorãf acresdd•
do seguinte parágrafo:
"§ 3~ O-abono a que se refere este artl:J•
será pago integralmente pelo empregadcu
independentemente-de compensação, quar.
do a: remuneraç_ão dO empregado for inferic
a 4 (quatro) salários mínimos.'' ---

Setembro de 1987
Art. 3 9 Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
ArL 4 9 Revogam-se as disposições em con-

trário.
Justificação
As férias do empregado, a que este faz jus após
um ano de trabalho na empresa, com o flm de

ensejar-lhe a recuperação do esforço despendido
constituem uma questão que diz respeito à saúde
pública, sendo, portanto, de ordem pública.
É absurdo, presumindo-se que, ao fim de um
ano, o empregado necessita de férias, para repouso e conseqüente recuperação física, fique a fl.xação do período respectivo ao arbítrio do empregador, como a que mais convenha aos interesses
deste nos doze meses_ subseqüentes à 'aqujsiç:ão
do direito_.__
Parece-me inteiramente justo que as férias devam ser_ usufruídas, muito pelo contrário, na época que mais interessa _ao empregado, salvo força
maior, com notório prejuízo para a empresa.
Todos sabemos que é pequeno o interesse do
traba1hador nas férias sob o aspecto do repouso
remunerado, tendo _em vista ~ sua baixa renda.
Para ele, a possibilidade_ de vender parte das férias
representa maior atrativo do que passar tempo
desse período na sua casa, no mais das vezes
um humilde barraco, gastando antecipadamente
o salário. Na verdade, o ambiente de trabalho
pode lhe oferecer a1gum conforto e outras vanta~
gens, como, por exemplo, alimentação e higiene.
Por outro lado, não ignoramos que dificilmente
o trabalhador de baixa re_nda goza de repouso
quando lhe_ são concedidas as férias. Procura
sempre um "bico", um biscate, para aumentar
seus trocados.
Assim, podemos dizer que esse trabalhador não
tem, efetivamente, férias, nem- ·no seritido de re~
pouso, nem do de lazer, muito menos.
Para isso, penso que ao trabalhador de baixa
renda - aquele que ganha até quatro salários
mínimos - deveria ser conc_edido um auxilio de
férias pelo empregador, o qual não pode alhear-se
de tal problema. Grande parte do operariado bra~
sileiro, sobretudo.. d,os maiores ~en.t~os, provém
dos mais diversos rinções do Pais e d.e. notar-se
que a sua mtserabilidade não permitirá a volta
às origen? para rever parentes e amigos. Quando
não seja para permitir ao seu empregador realizar
sonhos dessa natureza, deve o patrão oferecer--lhe
condições de poder desfrutar, no período de re~
pouso- remunerado, de um pouco de tranqüili~
dade e de Jazer.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1987.
-Jamll Haddad.
lEGISU.ÇÃO CITADA
CONSOUDAçAO DAS LEIS
DO TRABAlHO
DECRETO-LEI N• 5.452,
DE 1' DE MAIO OE 1943

........ ·-··~---··-···~ ..----·--·-~~
CAPiTULO !V
Das férias aituais

........·-·-···-··-··-·······-···-·-···············-····
SEÇÃO 11
Da concessão e da

época das férias
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O SR- POMPEU DE SOUSA (PMDB- DF.
Pronuncia o segufnte_d~urso.) ~ Sr._Presidente,
Srs. _Senadores: ..
_ .-~
Pedi a palavra para um esclarecimento de vez.
que, tendo preparada_ ontem um requ_erimento,
que pretendo encaminhar à Presidência_dQ .CQ.ngresso Nacional, para a criação de um.ç~ Comis~cf
Parlamentar Mista de Inquérito, ess_e requerimento
vazando, antes que pudess_e_ dar a ele _as
······················
SEçÃÕiii-.-·····--····-- acabou
proVidêndas devidas_,_~m função de açqntecimeqtos supervenrentes C[úe, embora tivessem ljgação
Da remuneraçiio e do
com o assunto, não foram determinantes do reAbono de férias
querimento.
_
-Esse
documento
foi
noticiado
pela
televisão,
uo•Art:143~··-rr;~·~;d~-~~~;~~d~~~~;pelas rádios, pelos jornais dando a impressão de
_ter 1/3_ (um terçÕ:Ldo_ períOdo de férias a que que a iniciatiVa estivesse diretamente ligada à pretiver dJreito _em abono pecuniário, nQ valor da sença daquele grupo de "in~res" da Superremuneração que lhe seria d.evida nos dias CQrr~s- quadra Norte 11 O, que, desa1oja_dos de maneira
pondentes.
- arbitrária, fugindo inclusive, a todas as tentativas
§ 19 O abono de férias deverá ser requerido feitas para resolve~ o assunto sem traurriatiSmo:
até 15 (quinze) dias antes do término -do período- acabaram obrigadas por todo um mês na paróaquisitivo.
quia do a-dmirável Padre Horta, mãs; finalmente,
§ 29 Tratando-se de férias coletivas, a converaqui estão acampados debaixo da rampa de acessão a que se refere este a_rtigo deverá ser objeto so ao Congresso Nacional. Criou-se, assim, a exde acordo coJetivo entre o empregador e o sindi- pe-ctativa de que o que eu propunha era ·uma
cato representativo da respectiva categoria profis- comissão para resolver a situação- -desta gente.
sional, independente de requerimento individual Não! O que proponho é urna coisa mais ampla,
a conc:essã_o do abono.
mais profunda.
................,..,..._ _
Na verdade, o qlie_está havendo, neste episódio,
............................... ~~..- ·_ _ _. ..........._.... ,,.,..._......_.....,...,..,.__ - é-sintoma de uma patologia social. Devemos encará-lo como tal e procurar então apurar todos
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O
o_s componentes· deSsa sintomatologia, todos os
projeto de lei que acaba de ser lido vai à publicação. --- -componentes, vamos dizer, semlológicos dessa
sintomatologia, para fazermos um d.iaghóstico o
__ O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A mais exato poss_fvel e procurarmos uma terapêutica· para este problema das populações desloPresidência recebeu, do Presidente do Tribunal
cadas, que_se deslocam pela mtséria e que pela
de Contas do Distrito federal, o ofício N~ _S/ 39,
miséria são_ tangidas do campo para as grandes
del9&7 _(N~ 1.349/87, na origem), encaminhando
cidades e _trazem a problemática" terrível que é
o. relatório e o parecer prévio daquele Tribunal
a da mtséria volante, que do_e._amp-o se estende
sobre as contas do Governador do Distrito Federal
para a cidade e, assim, transforma o problema
relativas ao exercício financ~_iro ele 1986, juntaagrário, OProblema das populações camponesas,
mente com o balanço consolidado, elaborados
em problema da população brasileira como um
pela Secretaria de Finanças.
todo. Isso é realmente algo profundamente grave,
~os termos do art. 393 do Regimento In~emo~
que precisa _s_e! estudado nas suas ·causas e nas
a matéria será despachada à Comissão do Distrito
suas conseqúênciaS, para tentarmOs encontrar
Federal, que conclutrá seu parecer por projeto
uma solução para este problema.
de resolução, aprovando ou rejeitando as contas,
Faço qUestão de dar este esdare_cimento para
para posterior apreciação pela Comissão de
que não se ctie urn., esperança nesta pobre gente
Constituição e Justiça
que aí está acampada. Há até crianças recémO SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)nascidas dei~das sobre o cascalho, na porta do
A Presidência recebeu as m€:~s~gens N~s 193
Congresso Nacional. Não quero que esta pobre
a 201. de 19a7 (l'j•s 302' a 3W/87, na origente tenha_ yma expectatiVa malOgrada de que
gem), de 15 de setembro do corrente ano,
temos poderes demiúrgicos para resolver instanpelas quais o Senhor President.e da Repú·
taneamente o problema. Essa não é uma situação
bliç~. nos termos do art 42, item VI, da C_ons_que possa ser resolvida pelo Poder Legislativo,
titulção, e de acofdo com O art. 2-? da Resolumas tão-somente pelo Poder Exect.rtiYo. O que
_ção _N9 93n6, do Sen;;!do Federal, solicita
o Poder Legislativo pode e deve fazi~r -é colaborar
autorização para que as prefeituras municipara diagnosticar o mal social_que i.ss_o_representa
pais de Bom Jesus da LaR_a _()3A), de Te rezina
e pro_curar, tanto_ quanto possível, apontar as solu(PI). Imperatriz (MA). Macaíba (RN) e de Salto
ç.Qes. Então, antes que eu faça a leitura do texto,
_~ de_Eic_apora (SP) possam contratar operações
para que fique muito_ claro qual é o sentido da
de crédito~ para os fins que especificam.
proposta de criação de Com~sãQ "Parlamentar de
9
Nos_termos da Resolução N 1, de l987, Inquérito, faço urn apelo, desta tribuna, como rea Presidência designará, oportunamen~. os.
presentante do povo do Distrito Feder.al,'ao Goverrelatores das matérias.
no do Distrito Federal, para que encontre.._wna
solução não traumática para a situação desta poO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Há
bre gente que aí está. Alega-se que há profissiooradores inscritos.
nais de invasão - pode até ser que haja um
Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu
ou outro -, mél!jõ_ esta pobre gente que_ está aí
de Sousa, primeiro orador inscrito.
não é pofisslol)al de invasão; é, realmente, gente

Art. 136. As férias serão concedidas em um só
periodo.
__ _ .
§ 19 Somente em casos excepcionais serão
as férias conCedidas em dois períodos, um dos
quaiS não poderá ser inferior a sete dias.
§ 29 Aos menores de 18 anos e aos maiores
de 50 anos-de idade, as férias serão sempre conK
cedidas de uma só vez.

-··---·------

·-"""'---·-
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Estou precipitando o assunto. para evitar que
esse equívoco se O)antenha; o equívoco -de que
n6s queremos demiUrgicamente, por um passe
de mágica, resolver a situação aí de fora. A situação lá de fora não somos nós que resolvemos,
é o Executivo.
O que é preciso é que nós, Congresso Nacional,
e não apenas Senado Fed.eral, tomemos conhecidamente para uma solução. E aqui renovo o apelo
mento dessa gente que é tratada corno gado e
que estou fazendo, há quase dois meses, para
que se resolva isso sem traumatjsmos sociaili_ não corno gente. É tratada como gado nos cam- Pos, é tratada comO- gado nas cidades. É preciso
mais graves ainda.
que o Congress_o __ Nacional estude isto a fundo
Portanto, com todas estas ressalvas, para que
e proponha alternativas de solução, para que este
não se crie mais uma esperança malograda em
País seja, enfim, um pais de condição humana,
tantos malogros que essa pobre gente sofre neste
com uma população humana, porque é preciso
País, ela é tratada como gado nos campos e nas
respeitar a condição humanÇt e e~a gente tem
ddades - quero então ler _o -~o- da proposta
vivido em condições subumanas. E preciso que
da criação de uma Comissão Par:lamentar Mista
o Brasil não se envergonhe perante o mundo,
de Inquérito, para depois de pedir aos meus cole.
Sr. Presidente:.
gas do Senado que a subscrevam - precisamos
OSr.CldSabóiadeCarvalho-Pertilite-me
de um terço de assinaturas de Senadores- e um
V. Ex" um aparte?
terço de assinaturas de Deputados Federais. Cole()SR. PO~EU DE S<XIZA- Dou a aparte
gas nossos da Câmara estão providenciando isto
a V. Ex", meu caro Colega Cid Sabóia de Carvalho.
na Câmara. E, agora, sem delongas, passo a ler

sofrida Volto a dizer que vi -ónfem dois recémnascidos deitados em çjma_ do cascalho. Então,
é preciso que encontremos y_rna solução e sei
que o Arcebispo -do Disbito Federal está, corno
nós, empenhadíssimo em eli.contrá~la.
Nós, os representantes do Distrito Federal no
Senado e na Câmara, ri.os empenhamos profun-

o texto:

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Obrigado,
REQUERIMENTO N• ,
DE 1987

Excelentíssimo Senhor Presfdente do COngresso Nacional:
Na forma do que dispõe o art. 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional, dirigimo-nos a Vossa Excelência para requerer
a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de [nquérito com- a miss_ão de apurar os
atas, práticas e processoS de desrespeito e
violência, por ação ou omissão, que o Estado
- nas suas várias instâncias e níveis - -comete, no Brasil, contra _os mais elementares
direitos da condição humana das populações
miserabilizadas que assim vivem (vivem?) em
todo o território nacional, mas, sobretudo,
nas favelas e invasões das grandes cidades:
desrespeitos e violê_ncl_as de que são exemplos mais recentes e evidentes os últimos
acontecimentos que se registram no Distrito
Federal e na capital do Estado de São Paulo.
A Comissão deverá também - nas audiências com_ as representações das comunidades diretamente interessadas no problema
assim como naqueles que ouçam autoridades governamentais ou técnicas e representantes de instituições profissionais comprometidas com o estudo da matéria - colaborar na análise e busca de alternativa de solução. A Comissão dever-se-á compor de 9
Deputados e 9 Senadores e cumprir sua tarefa no prazo de 90 diaS.
,
Cômissão Parlamentar Mista dé Inquérito
para apurar atas, práticas e processos de respeito e violência do Estado contra os direitos
da condição humana nas favelas e invasões
das grandes cidades, de que são exemplos,
especialmente, os últimos acontecimentos
no Distrito Federal e na capital do Estado
de SãO Paulo.
Ê este O requerimento que estou, neste momento, submetendo coletivamente - e, em seguida, vou submetê-lo individu~lmente a cada um
dos c_oleg~s.
-_
-- -

Senador. Assinei o requerimento de V. Ex", gostaria de fazer algumas observações. Prfmeirarriente,
sobre a amplitude da proposta porque, tal qual
está o re-querimento que nós assinamos, há urna
apuração de infrações aos direito humanos e como que uma apuração- a respeito- da vida em
condições anômalas, uma vida em condições, como V. EX" bem frisou, mais parecidas com a existência destinada aos animais brutos, irracionais.
V. Ex~ até_ citou o gado que é tangido, quer nas
Capitais, quer no interior do Estado. Não sei se
seria__demai_s propor a V. Ex' uma redução desse
ol;lj_e_tivo_ por uma localização geográfica do problema, porque do contrário teríamos uma Comissão Parlamentar de Inquérito muito ampla. Seria
difícil averiguar essa circunstância que, em Fortaleza, Capital do Ceará, é um grande drama, assim
como em São Paulo; inaugura-se esse grande
drama aqui em Brasília. Isso existe em todas as
Capitais, em todas as cidades está existindo esse
mesmo problema. O_ fato de a Comissão Parlamentar de Inquérito averiguar essa condição de
subvida, de uma vida absolutamente desumana
em_ todo o Território Nacional, talvez não atendesse ao que movimenta a sensibilidade de V.
Ex', que-é exatamente o caso de Brasília. Então,
eu proporia que essa Comissão, de princípio, se
reStringiSse a averiguar a questão de Brasília, porque aqui o problema está ficando muito sério,
o_.QOvemo parece apático quanto a isso, as invasões estão~se registrando, o cresdmento de Brasília está tirando a Capital do País daquela condi~
ção de cidade oficial para ser uma cidade absolutamente idêntica na sua problemática às outras
que preeXiStiram a esta. A minha impressão é
de que o dra:ma do favelado em Brasília logo
se agravará se não houver uma medida exata
para, primeiro, detectando as causas, depois, contrP~r ~~dguns desses efeitos que me parecem real__ mente gravíssimos. Então, pergunto ao quarto
Senador pelo Ceará e um_dos Seitadores de Brasília, Senador Pompeu de Sousa, se na verdade
não seria melhor restringir o requerimento de V.
Ex' para que ele tenha uma característica J;nais
ligaâa à Capital do País, porque este é o fato
qu~ está ferindo a nossa sensibilidade.

Setembro de 1987
O SR. POMPEU DE SOOSA- Meu nobre
amigo, Senador Od Sab6i~ d_e Carvalho, 9 aparte
de V. EX' é muito lisonjeiro para este Senador.
Entretanto, eu me permito discordar de V. Ex"',
porque não quero dar a essa comis_são o caráter
localista, de examinar b problema do Distrito Federal, quando o problema é nacional. aaro que
a Comissão não vai sair em fudas direções, percorrer o Brasil inteiro para apurar esse problema.
São exemplos citados no requerimento os acontecimentos de Brasília e de São Paulo, mas eles
existem um pouco em toda parte; existe em Fortaleza, nas áreas que no meu tempo se chamavam
as "areias" de Fortaleza, porque, então, as áreas
marginais da cidade não eram calçadas. Esse problema existe por toda parte. Temos urna sintoma10gia homogênea e idêntica por todo o Brasil.
E nós, provenientes das mais variadas regiões
do País, temos a experiência de cada uma dos
nossos Estados. Não precisamos ir a cada um
·deles para apurar, mesmo porque essas populações são as mesmas; o que a população daqui
e de São Paulo disserem é o mesmo _que a população de Fortaleza diria, o mesmo que a população de Salvador diria; é tudo a mesma cais?~.
Citei esseS casos apenas como exemplos, mas
não devemos apequenar a importância desta Comissão que espero seja uma Comissão Mista do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, apeM
nas para tratar de um problema localista, de que
poderia encarregar-se a Comissão do Distrito Fe.
dera!. Este é um -problema naclónal e assim devemos encará·lo, contribuindo para diagnosticar,
através desse sintoma, a patologia social, que pre-cisa ser resolvida em escala naci.onal.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Permite-me
uma observação? _

O SR. ,POMPEU DE SOUSA- Pois não.

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Não discordo dos nobres objetivos, tanto que assinei; a1iás,
ontem, eu já havia assinado documento idêntico
a este em meu Gabinete. Dou esse apoio e faço
do requerimento de V. EX' o ineu requerimento
tal qual ele está. Apenas temos que, pela amplitude, se n-ão tivermos um-aspecto mais pragmático, de características mais práticas, essa Comissão de Inquérito poderá recair dentro daquele
conceito~que já domina a Nação, de que as Comissões Parlamentares de Inquérito de nada servem, nada apuraram e em nada resultam.
O SR. POMPEU DE SOUSA- Caro Senador Cid Sabóia de Carvalho, sejamos homens de
mais fé. Na verdade, é preciso discordar dos que
começam por dizer que as instituições não funcionam. Se as instituições não fJJncionam para que
nós elegemos Senadores? Para fazê-las funcionar!
Devemos lUtar pãi·a que elas funcionem. Então,
vamos lutar por isso, vamos ser ambiciosos, vamos ser pragmáticos, sim- concordo; mas ambidosos ao mesmo tempo. Não sejamos confor~
mistas; sejamos, pelo contrário, inconformistas,
porque a inconformidade é que é criadora, acima
de tudo.
Sr. Presidente, V. Ex' já me avisa, com as luzes
vermelhas, de que meu tempo acabou. Agradeço
a benevolência de V. Ex~ e a paciência de meus
companheiros.
Falei apenas para dar este esclarecimento. Não
estamos propondo umã solução imediata para
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essa pobre gente que aí está. Fazemos um apelo
para que as autoridades responsáveis resolvam
o problema. O que queremos é diagnosticar um
problema nacional e contribuir para sua solução
em escala nacional. Muito obrigado. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Pompeu de Sou~

sa o Sr. Dirceu Carfieiro deixa a cadeira da
Presidência- que é ocupada pelo Si Hum~

berto Lucena
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Antes de conceder a palavra ao próximo- orador

inscrito, a Presidência tem a honra de anunciar
a presença, em nosso Plenário, de uma delegação
de senadores franceses, chefiada pelo Senador
Jean~François Pintat,. o qual representa o Grupo
Parlamentar da Amizade Franco-Latino~Amerlca

no. Compõem a delegação, além do Senador
Jean-François Pintat, os SenadoreS Georges Berchet. Philippe Madrelle, Reger Boileau, Michele
Alloncle e os Srs. Jacques Lelievre e Jean Laporte.
A Presidêrtcia registra, por igual, os seus cum- -,
primentos à presença do novo Embaixador da
Franç;;rn:o Brasil, Sr. Philippe Cuvillier, bem-como
as homenagens do Senado Fe_d_eral ªesta importante delegação de senadores franceses que nos
\lisjta,
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ---:'
Concedo_a palavra ao nob_re Senador Ruy Bacelar,
por cessão do Senador Fiai'lcisco Rollemberg.

OSR.RUYBACElAR(PMDB-BA.Pronun·
cía o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores. momentos há,
na vida de uma Nação, em que afrouxar a vigilância que deve ser exercida sobre os atas de seus
governantes, ou poupá-los da crítica justa e até
mesmo veemente, pelos erros e desvios que estes
cometem no exercício do poder, constitui, se não
imperdoável conivência, pelo menos grave omissão de indedináv:el dever cívico.
Escorado nessas considerações e inspirado,
antes de tudo, no propósito de servir ao País e
de concorrer para preservá-lo do risco de crises
indesejáveis, ~ que venho, hoje, .a esta tribuna
a fim de apontar à Nação os err<io_ do Presidente
Samey, denunciando, ao_mesmç) tempo, suas incoerências, suas tergiversaç~:e seus desatinos,
que só têm contribufdo para precipitar o País na
pior de suas crises.
l
Sabemos que tudo isso é fruto do despreparo
do Presidente para gerir os altos interesses da
Nação. Tanto é assim, que este pronunciamento
vai-se restringir a três notórias incompetências
do Presidente da República: a incompetência para
coordenar os ministros de seu Governo e para
liderar a forças políticas que o apóiam; a incompetênda para formular um programa de Governo
reclamado pela fase crítica que enfrenta a Nação
e a incompetência para a condução dos problemas políticos suscitados pela fase de transição
que atravessa o País.
_
Para comprovar a primeira dessas incompetências, basta lembrar que o Presidente Samey,
guindado ao poder por força da trama do destino,
mas com o apoio quase unânime da Nação brasileira, em menos de dois anos de Governo Já havia
perdido essa invejável sustentação popular, que
foi substituída pelo desencanto, pela perplexidade
e pela insanável perda de confi_ança do povo em
seus governantes.

Tudo isso, porque não &aube se posicionar de
cQIJJ_ ~s altas responsabilidades que os
caprichos da .história depositaram sobre seus om~
bros; tudo isso porque, não obstante as inúmeras
oportunidades que teve. fa1to_u-lhe competência
e grandeza para compor uma equipe ministerial
dinâmica, bem coordenada esolidariamente integrada na consciência_ de um bom programa de
Governo.
Pelo contrário_, o Ministério Sarney, a par de
sua constante rotatividade, tem~se caracterizado
pelo traba1ho dispersivo, faltando unidade de ação
indispensável a qualquer equipe de Governo. Não
tendo à sua frente um maestro §eguro, o Ministério-samé:y é iirna-õ-rqueStra-desafinãda e sem
qUãlquer sintonia. Os ministros da área económica não se exprimem no mesmo tom; os da
área sbciár atuam descompassados; os do PFL
Vivem em desarmonia com os do PMDB. Desde
os primeiros dias do Govemo Samey, procura~se
iriíStificar,_ nj~n~r,_ enganar a opinião pública com
um discurso que propala o "fim das mOrdomias,
a racionaJizaÇ_ão dos gastos públicos, a opção govemam(úital pelos pobres, a austeridade como
padrão de estilo do novo Governo, a transparência
cofno pedra de toque da probidade restaurada
na administração pela Nova República.
A dolorosa verdade, todavia, Srs. _Senadores,
-ê que essã Nova República foi a primeira vítiffia
do Governo Samey, a primeira entre tantas indenizaçõeS de Tancredo a cair em descrédito, graças
ao flagrante desencontro entre o feérico discurso
proferido pelo Presidente e sombria rea1idade
·das m0i'dciri1ias renaScidas, primeiro, clandestinamente, depois, às escãncaras; da corrida fisiológica em busca_ dos C&.trgos em todos os escalões,
·sOb-a complacência sem disfarceS do Presidente
Samey, o despfopósito das ferrovias laraôiilca._s
concebidas sém racionalidade e teimosariteil_le
tocadas com o proPósito de fmortálizar a medloç_ridade e, sobretudo, esta já inocultável e recalci. tri:ulte corrupção, tão viva, na presente conjuntura,
quanto nos períodos mais obscuros do proscrito
·
-regime.
;;~corda

a

Melanc6lico, Srs. Senadores, o destino. dessa
Nova República, sustentada por uma aliança que
vive em estado de choque, que convive na hostilidade e no repúdio mútuo, e que definha, Cada
dia, à míngua de uma liderança competente que
lhe inspire grandeza e devolva o entendimento
entre os condóminos do poder.
EstranhfJ, sobretudo, Srs. Senadores, essa República bastarda, cuja paternidade Samey mão
assume, porque se diz c;er_ce_aôo; boa parcela do
partido majoritário também a rejeita, porque não
se sente na posse do pleno poder, enquanto _o
segundo partido, reprovado nas umas, apadrinhado e beneficiado pelo Governo, continua a exfgir
mais, como se inexpressiva fosse a sua partlcipação no poder.
_
Eis, SrS. Senadores, até onde é passivei chegar,
quando ao Presidente da República falecem a vocação do estadista e a competência para governar.
2. Or'tde, porém, mais se evidenciam o despreparo e as incoerências do Presidente Sarney
é-iia sua Tflcapacidade de formular, até o presente,
. Urri plano <:fe Gove_mo que ofereça resposta pronta
e adequada aos desafiO$ que aguardavam os gov~a!'ltes da Nova República.
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Diga-se, desde !ego, que os planos até aqui
!onnulados têm em "Comum a mesma e singular
incoerência de--leVarem· os ·nomes dos Ministros_
da Fazenda, da époCá em que· foram ·montados.
É assim que, em 1986, sendo Ministro do Planejamento João Sayad, o plano de GoVerno- para o
periodo leva_ o noine de Piano _de EstabilizaçãO:
Económica ou Plano Funaro.
O mesmo acontece com plano que sucedeu
ao "Plano Cruzado": O planejador do Governo
é o Sr. Antbal Teixeira, más o plano de Governo
vigente é poi' todos conheCido_ como "Plano Bresser"._Aiém do mais, sabe-se que, enquanto_esses
planos da: o certo, como no caso do Plano Cruzado
I, Sarney se apodera dos louros do sucesso, mas
quando do.s _seus fracassos, a responsabilidade
passa a ser debitada aos Ministrqs e estendida,
maliciosamente; ao PMDB. Mas não páram a_í as
inCongruências do Governo José Samey. _COmo
ponto de partida para uma polítlca severa de saneamento das finanças públicas, Tancredo Neves
cunhou a fórmula=-:-_:·É. proibido gastar". Samey
ouviu-a e, aparentemente, adoutou-a, com pleno
acatamento, pelo menos em seus discursos, onde
as expressõeS austeridade administrativa, corte de
gastos, eliminãção do supérfluo e mil outras va·nantes pontilham as suaS frases redondas de vendedor de ilusões.
~s seus Ministros continuam gastando, os
Presidentes das Estatais abominam -os cortes em
seus orçamentos, e o Presidente, em pessoa, comanda o carro-chefe da irraciona1idade administrativà, aO ordenar a COristrução de uma ferrovia
Norte-Sul fadada a ilustrar a história dos gastos
-supérfluos desta Nação.
E vão-se sucedendo ·as absurdos;
. -:- Prólbem-se no~s nomeaÇões, logo no

h~1ar do l)oyo q~lVemo. Mas elas persistiram

e, em maio de 1987, já se elevávã a um
milhãO-e ·seiscentos niil a massa dos servid_or~ públicos federais, continuando como
nUnca; na hiStóriã da Repúb.lica, a- força do
fisiologismo.
~ -~~rudesce o ~()m~ate à inflação, mas
ê·o GovernO quemtoma i dianfí~ifa na elevação da taxa de juros e na alta desproporcional
das tarifas relativas aos serviços de abasteci·
menta ele água, energia, assim como os referentes_aos telefones, correios e telégrafos.
_-_-St,_~bsfd.ips_ são concedidos,_ generosamente, ao Comércio Exterior, no afã de obter
excedentes exportáveis, _em detrimento do
mercado interno, cujos preços são artificial-

mente elevados.

-::- E$ses-sl!bsídios determinam m~nor receita da União. Até aí, menos maL Entretando
tal política redunda, igualmente, em corte da
receita dos Estados, pois as exportações não
pagam JCM (como não pagam !PI), não resultando, pois, da medida, nenhuma compensação para· as Unidades Federadas.
- Vez por outra, quando os planos Ooverriamentais e outras medidas descoordenadas começam a falhar, apresentando sintomas de insucesso, volta_q Presidente a agitar
a_questão çla_ necessidade do corte nos gastos Gm:em~e~tais, recorrendo, mais uma
vez, ao _espantalho do déficit público, que precisa ser controlado, a todo custo.
_-:--: É_ o_gu~_ aconteceu recentemente na
r~':l~ião Ministeria1 realizada em tomo da

me-
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c~m

vocada_ para dar a conhecer aos Ministros
o elenco de medidas administrativas tendentes a_eruru9ar, -de vez, os gastos Go..Jeina_-

mentais, e pôr a sa1vo o plano económico
que leva o nome do Ministr9 Bresser Perei~~Afora o tom dramático do Presidente, as core_s

sombrias com que fo-~am descritas as contas_ do

Governo e o alvoroço dos Ministros ao exprimirem

sua rejeição ao-corte de gastos nos investimentos,

prioritárioS de suas pastas, repetiram-se as incoerências e os desatinos de sempre.
O Presidente reitera a importancia da austeridade e a impostergável urgência de se controlar
o déficit públlco.
- -------..- ------Ao mesmo tempo em que proclama essas evidências, ele exorta sua equipe, com esta. adver~
tên.cia contraditória: "Nada de demfs.$_ões". [s.~
significa que o Governo nã;o ·quer reduzir o seu
agigantado contingente _de servidores, nem quer
cortar, para va1er, os seuS gastos, preferindo au~
mentar impostos.

Na

verdad~~

esses políticos dc: falsa contenção

ã.ê despesas- estendem o caos de sua adminis_tração aos _gover_nos dos Éstados, recentemente
elettás; todos dÕ PMDB, à exC:eção de um do
PFL, rio propósito de dificultar o aten-dimento dos
compromissos assumidos em praça pública com
as populações de seus Estados.
O_ Sr. Virgílio Távora um aparte7

Permite-me__V.Ex:•

·O SR. ROY BACELAR - Concedo o aparte
ao eminehte Senador pelo Estado do Ceará, Virgílio Távora.

P ·sr. Virgíiio Távora -

Setembro de 1987
Governo, notadamente as injustiças gue lança sobre o Presidente Jo,S"é Sainey. Muitp obrigado.

~OSli-RffirBAcELAR ~grádeço a~ nobre
Senador, o- aparte, apesar de não concordar em
nada com suas palavras. Se falar a verdade, dizer
a verdade, aquilo que o povo sente na própria
carne, significa injustiçã contra o atuaJ Presidente
da República, isso só pode vir do _coração benevolente, do coraÇão de maranhense de V.Ex"- para
protegê-lo.
O Sr, Edison Lobão- Gostaria de fazer 01.1tra
em "verdades··.

inte_rV~~Çã~.- já "que v.~ falou

O SR. ROY BACELAR~ V.Ex• continua com
Eminente Senador,
a palavra.
primeiras_palavras vão ser de congratulãçôes_._ Durante ta:ntó tempo esses assuntos aqui
o 51-.-EdisOn LobãO- Apenas diria que-v.
foram percutidos, não com o brilho com que V.Ex'
Ex!' trouxe muita cotsc, noVa e muita coisa verdaboje o" faz, pela Oposição; por nossa voz, e so[icideira; apenas aS verdade-iras não são novas e as
-tando, e muito, que a1guêm da Aliança, que suposnovas__não são verdadeiras.
tamente deve apoiar est'e Governo, viesse d~.r es- O SR. ROY BACELAR - Este é o_ pensa. ses~clafecjmentos. ~._hoje,_ <:om siJij5reSa,_ve-_
mento _de V.Ex~, não é o nosso.
ryi~~gue o riosso pregão foi atendido. Mas quem
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Senhor Presi-~_be_à_tribuna está justamente confirmando aquiEstranha opção pelos pobres essa que, de um
dente, inconscient_e quanto ao pouco_rendimento
lo que aqui foi dito;_ vejarit-se os Anais do Consó golpe, atinge duramente os assalariados das
da equipe de Governo que monto_u e_ sobre a
gresso Nacional. Prezado Senador, no futuro das~s mais sacrificadas, através da elevação do
qual Sua Exc.elência não_çonsegue exercer efic_a_z
talvez seja o vezo do Profes_sor de História, sempre
imposto de renda co_b(ado na fol)te, o qu<'ll proporliderança; desatento ao fracasso de seus planos
a_ ver futuro, ver passado - ~quele que folhear
cionará à receita, já a partir deste mês, uma arrecade GqVerrio que não lograram estancar a inflação,
os _Anais do Parlamento, principalmente aqui do
dação _acrescida de mais 10%, até o lin~ do ano.
Senado, ficará muito, mas muito sJ.upreso, porque -minorar os sofrimentoS do povo; nem repor o
Naturalmente, que _o pau não quebra nas costas
País no caininho do desenvolvimento econômi·
justamente um Governo que teoricamente, altisside todos. Se o pobre é "arrochaào" pelo imposto
có-Social, alheio ao grande fiasco representado
mamente, majoritário nas suas-· representaÇões,
de renda na fonte - todo o mundo vai re_coJher
por sUas tentativas de encaminhar satisfatorianas duas_Casas do Congresso, quando um ataque
mais - as empresas, todâvia, são dispens-adas
mente o tratamento das dívidas interna _e_ externa;
lhe é feito, resposta não é dada, n.a m<iigr das
de cotas semestrais, .e os bancos podem descon- _vezes. E quando sobe à tribuna um distinto mempouco· CõOsdefl.te de sua inabilidade na condução
gelar as retenções do patrimônio líquido.
dos problemas políticos que emergiram na fase
bro do partido do PMDB, como é V, Ex• - e
Em Sutna, não fugindo às suas permanentes --não estamos entoando louvaminhas- o que nós de transição institudona1 qua a Nação vai enfrencontradições, o que o Governo proporcionou à
vemos? A confumação eXatamente daquilo aqui --fando a._o_s tra_ncos e barrancos. Muito cioso da
exten~_o de seu mandato e e;o:ãgeradamente ape~~ação, na reunião ministerial de _agosto findo,
está, não uma, mas várias vezes recitado já quase
gado ao"s pOderes extraordinários que lhe confere
f?i o espetáculo do_P:r_esidente pregando a necesçq_mo uma -ladainha por nós.
o Regime Presidencialista, o desastroso PresiçlenSidade da redução do déficit público, o seu MinisAmigo RuyBacelar, aprendemos, na n6ss~ C:;;rrtro da Fazenda contradizendo-o ao afirmar que
re\ra de origem, que muito pior do que uma má te da_ República achou por bem revelar outras
decisão, ê uma indecisão. Muitq pior do que tomar incon'lpetêhdas e acumular novos fracassos ao
o déficit não é causa de inflação, os M.inistros
um caminhO errado é fiçãr parado atônito na en~ tentar interferir nos _trabalhos da Assembléia Naalarmando-se com as perspectivas de cortes, e
daria! Constituinte e pressionâ:la por meios escuo Ministro do_ Planejamento tranquilizando a toc:ruzilhada; não ir para a direita, não ir para a
sas, na tentativa de _obter o apoio para posicionados, ao garantir que dinheiro não faltará em neesquerda. Isso é o que nós verificamos, hoje, em
mentos seus, que podem refletir suas percepções
nhum ministério.
=matéria de atitude governamental.
-próprias e até seus interess_es pessoais, mas que
Noutras palavras, o máximo de austeridade,
O SR. ROY BACELAR -Agradeço o aparte
não devem dlrecionar as deliberações desta As·
apontada como- meta do GoVenió neste ·ano de
d_e V. Ex" e, neste ponto, concordamos p!Emasemblêia Nacional Constituinte que deves~ inde1987, é_ reduzir o seu_d.éficit até' Olimite de 3,5% __ meJlte_. Falta ao Governo çoragem para t;teciâir.
pendente ~ imune a qualquer gênero de pressão,
do PIB. Mais precisamente, o Governo pretende
O Governo não tem coragem. Obrigado a V, EX
inclusive JS que vêm sendo urQ.id.a& por um Chefe
continuar gastando Ci que não tem, mas não ultra~
pelo aparte.
do Exet.lltivo despreparado e destituído do ~pí
passará a nada desprezivel quantia de 389 bilhões
rito de grandeza que molda o perl"i! dos grandes
de cruzados!
__ ...Q_Sr ~ecnson l.~bão- Permite V.Ex" um aparestadistas.
Quem logo percebeu a inuti_tidpd~_desses dis- _~e? - cursos e os _efeitos desastrosos-- de®.a.S políticas
O SR. ROY BACELAR -.Concedo o aparte
0- Sr. Cid Sabóia de Carvalho - PéImite
inconsistentes forain alguns Governadores e ho- ..ao eminente Senador pelo Estado do Maranhão,
V. Ex" um_ aparte?
mens públicos do Nordeste. Logo se levantou _ Edison Lobão.
O SR._ RCIY BACELAR - Concedo o aparte
um clamor generalizadO: "O déficit deveria ser
ao eminente Senador Cid S.abóia de Carvalho.
contido com a desativaç&o _de projetas fataõnicos,
O Sr. Edison Lobão - Nobre Seoadoi Ruy
como a Ferrovia Norte-Sul, e o estrito controle ~-Bacelar, no discurso desta manhã, V.Ex~ produz
O Sr. Cíd Sabóla de Carvalho- Estou oudas estatais, e não com o corte de__iQYestimentos
vindo com muita atenção o :Proriuciamento de
urna peça tristemente admirável em matéria de
vitais para Estados e Municípios" disse, causticainjustiças. Poucas vezes vi, ao longo de minha
V. EX', mas goStaria de fazer a1guns rápidos repamente, o Prefeito de Recife. "Nã.o _se_ pode matar
ros, inclusive nisso que foi já observadó do Senavida, um só discurso ser capaz de reunir _tantas
o povo nordestino de fome"_ alert:p\.1 W~dir Pires
iojustiças e tanta:? inverdades a um hofn:em públidor Virgílio Távora, porque podemos ter a impres- o esdarecído- Governador do meu Estado.
co.. Era meu pensamento responder a V. Ex' em
são de que este País vive um_aspecto de indecisão
"Ninguém tem o direito de pedlr q~e haja mortes
e que aqui não se decide. Acho que o Brasil
s~uida _ou em outra ocasião, mas o Jfder do meu
pela fome na região", deixou dare Arraes; e Ge- -Partido, Seilador Carlos Chiarelli, tomarâ_a _sL,e_sta
tem 4ecidido muito, tem decidido tnuita coisa,
raldo Melo, o Governador pOtiguar,- atingiu o âmanão apenas no âmbito do Poder ~ecutivo, màs
tarefa, e _sei que o fará com extrema competência,
go do problema, quando senteciou: "Sacrifícios
o Brasil irigressa numa fase tloVã em que-decidir
pois não será difícil destrUir, uma por uma, todas
devem ser _c-obrados de quem pode pagar."
as alegações que aqui faz V.Ex.' em relação ao
de um modo novo tem sido uma freqüência. Não
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há como negar que os planos governamentais
al estão sendo realmente cumpridos, alguns

·rra.

cassam, outro_s_ vencem, alguns tr:oQ~Ç!'lm, retomam o caminho, mas as _deçisões estão s~nqo
adotadas. Q PresidenteJqs~_Samey nUnca poderá
s.er acusado de indeci.s21o 014 da irte&stência_ de
planos, ou da falta de exec.uçãttao que se planeja,
ao contrário; tem sido homem valente, tem sido
um s_oldado impoluto na _defe~a deste Pals, tem
assumido seus erros e tem Caminhado em busca
do futuro, que é essa transição pela qual estamos
passando_ neste exato e..óificil_momento. O seu
mandato, Senador Ruy Bacelar, pode ter vários
enfoques, mas ao_ que sei, como Senador daRepública, ou como jornalista, antes de s_er Senador

da República, ao que sei, o Presidente Sarney
foi eleito aoJado de..Tanc;redo Neve$, no levantamento. das. massas brasil~iras que..legitirna.ram
inteiramente o Colégio eleito(ai.e que dele fizeram
o palco de _uma.grande peleja democrática, em
que até o Sr. Paulo Maluf teye um comportamento
democrático dos mais brOhantes; ficãndo àtê ~a·
fim da luta, sem arredar o -pé daquele cen.árto
de vitória do PMDM. Ao fim, parabenizou o vencedor, dando uma lição de" democracia que deve
ser repetida. Digo ãté õ'Sr-:-Pàulo Maluf, porque
este é acusado de ser um antidemocrata, um inimigo da demoCracia. O fe.stiVal da democraCia
neste País foi tão grande e a influência dãs·masSãs
tão forte que tivemos, no Colégio Eleitoral, a consagração da democracia, através de um meio ilegítimo, mas que se tornol,l l_egítimo para atender
à aspiração do povo. Nessa ocasião, José Samey
se .elegeu Vice-Presidente da República. A fatalidade fê-lo P'resiàen~_ d~ República, numa circunstância em que a Nação d.eplorou não que Sua
Excelência o fosse, mas O fato de Tancredo Neves
não o ser. José S_amey .assumiu a Presiderldência
da República absolutamente consagra-dO, com o
mandato, obtido atraVés· do Colégio êléitoral, de
seis anos. Sou um professOr de Direito. A ele
me dedico desde os meuis tempos de acadêmico.
Assim que terminei o meu cUrso, dediquei-me
ao aprofundamento dos meus aestudos e tomeime professo~ universitário. Gosto de respeitar os
direitoS adquirfdos. Embora saiba que a Constituição Federal, ao ser feifa, tem aptidões de até
negar-se o reconhecimento dos _direitos .adquiridos, é bom dizer a V..~ e :ao Senado Federi:d
que o respeito aos direitos adquiridos é o melhor
caminho de qualquer Constituição: r~Speito aos
direitos adquiridos, à cofsa julgãâa, ãõS COntratos
perfeitamente celebrados, a tudo q~e ju~dica
mente esteja perfeito, porqUe nenhuma ordem
jurídica se instala bem por sobre o caos que essa
ilova ordem instawe como szu alicerce, como
sua base, como seu inicio,._O Presidente José Sarney cometeu no entanto um grande erro que V.
: foi o de ii' às televfsõ~s._e çlizer que abrir mão
de um ano em seu mandato, porque seu mandato é de seis. Mas S. EX' ~penas prometeu uma
renúncia, uma renúncia áihda não cOnsumida,
mas que por certo se consumirá. A nóS cabem
dois caminhos: ou não respeitamos os direitos
adquiridos, a começar por aqueles que dizem respeito ao Presidente da República, ou respeitá-los
integralmente garantindo os. nossos. mandatos,
garantindo vitaliciedade, garantindo estabilidade
de servidores públicos, garantindo a inamOVlbi·
lidade dos integrantes do Poder Judiciário e mUi~
tas outras garantias e prerrogatiVa5.deriiOCfàti.Cãs

Samey, com o qual o.s constihJintes. de maneira
que venham ~;~o longo das C:onstituições. Podealguma, irão concorda·rporque o Brasil atraVessa
mos respeitar ou desrespeitãr tudo i.sso. Não há
é -um· meí~caininho em quedesrespeitamos os
uma fase difícil da sua história. É uma fase difícil
direitOS-adq.uiridos do Presidente e respeitamos
e deciSiva pãra a ded'tocf.3cia brasileira: De U!n
laCa;
Ex" encontra o Presidente com· o poder
Õ.s direitoS adé{úfridÕs de1Õdos que não são Presido presidencíaliSino, tom o ·poder quase monárdentes. A is~o c;orr~sponderia, Senadoi Ruy Bacequico que possui, usando toda a sua influência
Iãr, Uma Cassá.ÇãO de rTianda'to. ·confesso a V.
Para amedrontar a cOnsciérida -dos constituintes;
Ex" CjUe não tenho a r::nenor vocação P.ara cassar
de· outro lado, o povo brasileiro, na sua grande
COiSa nenhumâ;· q!J,ando dirigi nunca demiti,
maioria, que deseja exercitar õ seu direito de voto,
quando Participei de lutas políticas fui sempre
COisa que não faz há mais de 27 anos. Somente
contra cassáções. Tenhõhorror a esse tema "casaqueles que hoje têril ma.fs de. 45 anos, que na
sação'~, queqnuito pafeCe Coin c8straçã.O, muito
época, alfabetizados, tivera·m o direito de escolher
pareCe caril cessar as atividades de um cidadão
·em um campo ou genericamente em. todos os
o seu. Presidente~ istQ .se ..deu ~mJ960, quando
o povo brasJ1eiro escolheu o
~.ânio Quadros
~a!Tlpos ·em. que atu,e .. Então, acho que dev~mos
respeitar o- PreSidente J.ç:>sé Sariley, não apenas -e o Sr. João Goulart. Daí, eminente Senador Cid
Sãbõia de Cárvalho, não concordar, de maneira
discordando das palavras de V. EX, mas tomarialguma, com os seis anos 'que v. Ex!', çorrl mats
dO-as cOrO~~preço,-respeitando o que V. Ex~ prorealismo do que o próprio Presidente, defende
nuncia.
porque prefiro ficar do .lado de 80% do povo brasiApenas-·garanto que V. Ex", pelo respeito que
leiro que irá, através da sua vontade, se sobrepor
riier~ce, p-ela dignidade que ·tem, deve ser responã vontade intransiQente e pessoal do Senhor PreSi-elido item por item, passo a· Passõ da sua· fala,
dente da República.
pelas pessoas qüe tenham mais vinculações e
CoriCedo o aparte ao emiriente Senador Ferm.ais intifu.idade _co~. o_ Governo Federal e que
nando Henrique Cardoso, depois concederei
tenham os elementos neçessários Para a resposta
apartes aos ·demais Srs. SenadOfeS.
·
que; absol~tamente, se faz. necessária neste momento. _Faço esses reparos p'orque acredito que
o n1àndalo dO ·senhor Presidente da República
o sr:·FerÍiando HeririQue-cardOso ~ Emi·~de Ser ·discutidO na nova CónSi:ifuição, mas com
ri.'êrittiSena'dor Ruy Bacelar, hcá pouco.estava aqui
o risco de, na sua esteira , dJscutirmos todos os ....no pleriârío-deste SenadÕ uma defegaçã:o do Sedir~jtoS adquiridos, todaS·as prerrogativas demonado da França. E quando V. Ex" pediu a palavra
crâtic8s por ventura já corisagradas neste País.
e começo.u a fazer sua oração~ começaram. a fazer
.Era o ~arte, nobre Senhor.
a tradução.. Percebi e me acerquei dos senadores
franceses e comentamos a situação insólita. Ehis
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -·A
disseram-me que na França não pode h8.ver refe.Presidência comunica ao ilustre orador que o seu
rência ao Presidente da R~pública nos debates
tempo regimental está esgotà.do e também aOs
parlamentares. Então, expliquei-lhes que aqui, no
aparteantes que o tempo regimental para aparte
Brasil, como não há Primeiro-Ministro, quem ené de dois minutos..
tra no pelourinho é o Presidente da República.
Ó Sf. Virgílio Távora- Eminente Senador,
E aproveitei a ocasião para justificar o porquê
·antes de V. ~ terminai, gostaria de ter o prazer
da minha recente defesa do parlamentarismo. É
-ª~ -!Jm noVO aparte a V. Ex".
que na experlênica destes a:nos de Nova República, que o Senado int~iro sabe nun~_tive qutra
QSR.•_ROYBACElAR-Acabamos de assisposição senão a de tentar estabelecer no Brasil
lir-a uma gi"ande aula do eminente PrOfessor de
um regime demo.crático, e entendo por regiine
DireitO ·-constitucional sobre o direito que o 5~
democrático !-lm regime em que houvesse o Voto
·n.hOr "Presiaente da República, José Samey, tem
popular, a periodicidade e tudo mais, mas sempre
em relação ao mandato de seis anos, apesar, data
pensei que devíamos marchar para um sistema
venta., de não concordar com V, ~
presidencialistá.. j>orQue temeroso, aquilo que todos temem, da inexistência de partidos fortes, da
O Sr. Mansueto de Lavor- Peço um aparte,
burocracia, e não obstante esses anos ~ Noya
nobre Senador.
República, levaram-me a rever a posição. E hoje,
··-o Sr. Fernando Henrique Cardoso- V. ouvindo V. EX' e sendo eu Uder do .I:;'MOB, sintoEX" permite um aparte?
me também na obrigação...;.... ainda mais que espi·
caçado pelo meu querido amigo, Senador Virgílio
O SR. RUY BACElAR - Dentro de pouco
Távora- de dar uma palavra do Partido a respeito
concederei.
das suas ~ríticas. Vejo como é diffcil, numa situaEminente Senador Cid. Sabóia de Carvalho,
ção como a nossa, uma transformação na qual
quando V. Ex" aborda o problema do ex-deputado,
possa haver eqw1íbrio, na qual as críticas possam
ex-governador -por sinal até o admiro- Paulo
ser feitas se:m que haja um envolvimento de uma
fY\aluf, ex-candidato a Pre.sjdente da República,
carga emocional muito grande, que é normal,
desejo não entrar no. mérito da questão porque
mas que muitas vezes ~té prejudica a argumenquem deve falar sobre o Dr. Paulo e o conhece
tação. Acho .que nós criãmos um sistema - e
mais de perto é o eminente Senador Edison _Lodigo "nós" com toda á propriedade, aqui hoje
bão. Qu<Jnto à duraçãO do mandato, eU áté resnós viemos de oôgens partidárias as mais distintas
peito a coerência de V. EX" quando defende seis
e estamos hoje com um desempenho grande,
anos. Acho incoerência daqueles que defendem
todos nós, de, a despeito delas, ir buscar uma
__cinco anos, como o próprio Presidente José SarSOlUçãO para os problemas brasileiros. Então, acaney. que, querendo amedrontar os Constituintes,
bamOS por criar um sistema no qual se tem a
afirmo_t.J de viva voz: "Eu ficarei no poder durante
impressão de que o Presidente da República tudo
cinco a-n:os.~· "EL! precisO de um-regime presidenpode e, na prática, vê-se que o Presidente da ReCíãlfSt'a:"'Esse é O" pensamento do Presidente SciSê
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pública é um ser isolado. Tenho ouvido críticas
ao meu Partido, às liderãnças, portanto, á m1m
também, que são críticas que vêm próximas ao

feito; nós deveríamos. realmente, fazer esse algo.

-serqUe aS -Crítió·IS qUe V. EX' faz estão motivadas

pela vontade da mudança, não posso, entretanto,
como üder, concordar com as _opiniões de V.
Ex- sob vários dos pontos expostos. Entendo _a
posição de" V. ~· poique ela ecoa de um _sentimento muito generalizado, mas eu tenho que deixar registrado para os Anais que acredito que se
rua e em fortes segmentos de todos os partidos,
nós tivermos uma posição_ mais institucional e
não só é o PMDB que se dissocia muitas__ vezes
_se nós. pudermos sair do debate pesSoal, nós talda política do Governo, há também eis que fazem
~ tehhamos mais chance de reconstruir o Brasil
reparos com razão no sentido de dizer; "Bom,
de uma maneira qUe se evite que, no futuro, tenhamas nos momentos decisivos, será que o PMDB,
mos que mais uma vez imolar aqui a quem quer
_que seja, porque, repito, estou convencido de que
será que o PFL,.será que aqueles que têm influência no Brasil_se jogaram para valer, para defender
aS ie5pon5aói\idades devem ser, pelo menos, diviuma política que pudesse ser sustentada pelo Predidas. Os erros que se foram somando - e hoje
sidente?" Devo dizer que não_ nos jogamos. Digo
são muitOs - são de dífídl reparação, mas não
com isenção. Não sou pessoa que tem reserva
são erros pessoais, são erros coletivos. Não quero
de opinião, mesmo- exercendo a líderança, conabsolver, ao dizer que os erros são coletivos, evenfundo muitas vezes a minha posição pessoal com
tuais responsabilidades, porque existem; mas não
as posições institucionais. Mas digo, também com
quero também absolver a nossa responsabilidade.
objetividadé, que nã.o. Eu assisti de perto tantas
Acho que nós, como PMDB, como Partido, he~ita
vezes as dificuldades pelas quais o GovernO passa,
mos muito; nós muitas vezes 'não soubeinos dizer
como hoje, como agora, que vamos ter que discua palavra necessária, no momento necessário, setir esta delicadisslma questão da dívida- externa
quer-ao Presidente da República. E o Senado inteie não obstante aqui dentro não se forma um clima
ro.sabe que eU, quando tomo uma posição, costumo tomá-la com equilíbrio e informo ao Presique permita àqueles que vão falar por nós ou
dente, até mesmo quando - e foi aqui qüe eu
dizerem que falam <!om respaldo do País._ Muitos
disse, pela pririleirá·vez, que áchava que- deVeríade nós, muitos setores do Governo, a primeira
rri.CIS rTluaar·as instituições na direção _do parlacoisa que fazem é se dissociarem. E, muitaS vezes
-não é o <!aso de V. EX•- fazem equallobbles
mentarismo - e então eu achava que o povo
dos interesses estrangeiros com o único propósiTo
precisava votar e que seria prudente para o Brasil
de mostrar que são independentes - não é o - que houvesse uma reconstrução do poder político
com base no voto para que tivéssemos mais força
caso, repito, respeito V. Ex'1 e sei que não é assim
para as tranformações. E o que eu disse aqu~
- , com o único propósito de fazer eco àquilo
disse dir_etaffiente ao Presidente com toda a sinceque é fácil a uma crítica, que encontra apoio e
aplauso e que às vezes_ misturam alhos com bugaridade e cordialidade; creio, Sr. Senador Ruy Balhos. Será que todos nós estamos ·err<J.dos? E,
celar, que o ânimo que leva V. Ex' a essa tribuna,
aí, pergunto: Será que o Presidente está tão errahoje, é no fundo o mesmo ânimo-de todos nós;
apenas, talvez, os ângulos sejam diferentes. Pedido, ou não haverá realmente algo nas nossas instituições que não está funcionando? Preferia encaria _então a V. Ex~ que ao refletir, como sempre
rar por este outro ângulo a questão. Há algo nas
faz sobre as questões brasileiras, e ao reafirmar
nossas instituições que não está funcionando há
com independência seus pontos ·de vista, pondemuito tempo. E acabamos, por força desse regirasse que muito do que V. Ex"' diz ~tão se_r_e_fere
me presidencialista eni que vivemos, distorcido,
simplesmente ao comportamento do Presidente
por personalizar, e o Presidente da República \':ra
ou do Governo, mas é, como se dizia antigamente
uma espécie de pára-raios ou de relé que não
em latim: ao falar dos outros, olhar para nós messe troca, que se queima e fica lá queimando ·e -mos e dizer. "De te tabula narratur".
todos nós nos delk:iamos de ver que está queiO SR. RUY BACELAR- Agradeç:o ao emimando ainda mais, ardendo em brasa, sem que
nente Uder do PMDB, Senador Fernando Henrijoguemos um copo~d'água para dar uma possibique Cardoso, o aparte mas entendo muito bem
lidade que esse relé se reconstitua, Creio. Sr. Senador Ruy Bacelar, que diante do que está a conte· ~ posição de V. qo que como Líder do Governo
tem a o]?rigação de defender_ este Governo que
cendo no Brasil. em que sentimos que essa dissoaí está. Concordo quando V. Ex" defende um- regiciação; que é real, entre partidos e GovernO; entre
me participativO e parlamentarista, eu acho que
Câmaras e GOverno; de Ministros entre si, de isolamento, muitas vezes, do Senhor Presidente da o povo deseja, em verdade, participar, ser co-reg..
República, que talvez fosse um momento de fazer- p~:msável da Administração Pública Federal. E
uma maneira de ser é votando, elegendo o seu
uma reflexão menos pessoal e mais institucional.
Presidente. É uma maneira, eu sinto, eu ouço,
E nesse mais inst:Jludoria1- não sou dqiJ.trinário
e aqui há os que o são, com propriedade, a res- eu busquei isso na opinião pública. O povo quer
peito das formas de GOVerno-- mas- aci'edito ser parttdpe da Administração Pública Federal,
coisa que o Presidente que aJ está não permite.
que deveríamos aproveitar a oportunidade para
rever mais a fundo o funcionamento das nossas
Quanto à culpabilidade do Presidente da Repúinstituições; inclusive não nos deixando levar nem
blica de um sistema como este, onde o Presidente,
sequer pela argumentação Jurídica, data suma é todo-poderoso, faz tudo, é o "rei", é um "deus",
venia, do Senhor Senador pelo Ceará, Cid Sabóia a responsabilidade, eminente lider, é dele, Preside Carva1ho que nos deu realmente uma lição. der1te- âa República. O que está faltando ao PresiMas eu acho que Q__Jl1Qmento não é jurídico, é
9ente é deixar de enganar o povo, çie m~ntir ao
político. E creio que, ein nome__desse sentimento
~-está faltando _ao Presidente coragem para
"generalizado no Brasil de que algo preciS<l- ser
falar a verdade! COfagerii para deddir! E por Isso
Presidente da República, nunca as ouvi dele, mas
próximas ao Presidente da República. E talvez essas críticas procedam porque, assim como V. ~
faJ: seus reparos, e eu sei que os reparos de V.
Ex- ecoam em muitos reparos que se ouvem na
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que este País está na situação em que está. Problemas na economia, problemas no social, problemas na política; o pobre mais pobre; Õão se desenvolve o País, a juventude cada dia mais carecendo
de empregos. Esta _é a situação do País! Entre
ficar com· o Presidente da República e ficar ao
lado do povo - eu que s() _devo 9b~ga_ção ao
povo, eu que tudo que fui na vida agradeço somente ao_ povo, nada devo a ninguém; a Presidente da República, a -GoVenlãdor n"énhlim, so-mente ao povo e só ao povo eu devo obrigações
dos meus atas - eu fico com o povo. Daí ter
formulado este disct,!rso~_

O Sr. Jutahy Magalhães um

Permite V. ~

apa~?-

0 SR. RUY BACELAR - Este discuiso- que,
no -meu entender vai ao enContro-daVOntade e
do desejo do povo brasileiro. Córi:dido o aparte
ao nobre Senador Jutalw Magalhães.

O Sr. Jutahy Magalhães- Serei muito breve
porque a luz vermelha de_advertênda está piscando. há muito tempo e V. Ex~ já ultrapassou seu
tempo regimental. Mas e_u achei o aparte do Senador Fernando Henrique Cardoso muito importante, e nós sabemos que as nossas sess_ões são
lidas_ de vez em quando no gabinete do Presidente
da República. Seria muito interessante, muito importante, que o Presidente tivesse -Ouvido esse
aparte. O aparte do bom senso_,_é o aparte que
teoriza muito_bem es&as questões políticas e procura colocar na prática, mostrando a necessidade
de <:alocarmos na prática essas teorias, e fala muito na preocupação da personalização: dessas
questões, desses debates, que são levados para
um ângulo pessoal. Também creio que não deveriamos colocar as pessoas como enfoque mais
importante de nossas discussões. E o primeiro
a seguir essa lição deveria ser o Presidente da
República, porque nós sabemos que o Presidente
da República tem utilizado de métodos que não
são corretos, para ter o apoio para mais de quatro
anos, de mandato e para ter o apoio do presidencüilismo. Sabemos de perseguições que eStão
sendo feitas contra companheiros nossos que não
concordam com esses ângulos da questão que
_o_&esidente da República coloca como mais importantes da Constituinte; o seu mandato e o regime de governo. É contra isso que nós tarilbém
protestamos. Estão ai as declarações de Líderes,
çontQ a do_ Uder do PFL. na Câmara, _quando
dis<:utia um assunto da Bahia- e está no Joma1
do Brasil - em que S. Ex" dec:Iarou que um
Deputado não tem direito a uma determinada
função porque é a [avor dos quatro anos e que
8:.: Ex_!' tem direito de tirar aquela função do Deputado, porque o mesmo defende os quatro anos
....:.-e-é uma Liderança do Pfl,. da Bahia, do PFL
nacional, porque S. EJcl' é Deputado pela Bahia,
mas é o Uder do PFL nacional. Então, o Presidente precisaria ouvir o aparte do Senador Fernando Henrique Cardoso, porque, como sempre,
é um aparte de bom senso, é a demonstração
da competência que S. Ex" tem e do bom _$~nso
corn que sempre leva as questões políticas. Gostaria - se o Presidente_ não ouviu o aparte do
Seil.ãdor Fernando Henrique Cardoso - que
ªqueles qL:Je ~empre estã~, no tr~balho normal,
natural, atentos aos nossos debates para levarem
as nossas _questões ao Presidente, o que foi deba-
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tido aqui, que levem_ esse aparte e qui:' o Presidente seja um bom aluno, atendendo àquilo que

foi dito pelo Senador Fernando Henrique Car~
doso.
O SR. ROY BACELAR- Agradeço ao Sena·
dor Jutahy Magalhães, e incorporo, com multa
satisfação, o seu aparte, e daí continuar dize_ndo
que falta ao Presidente atLW:I grandeza e postura.

O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senador,
um aparte?

concede~me

O Sr. Mansueto de Lavor -

Concede V.

EX' um aparte, nobre Senádcir?
O SR. PRESIDENTE (Dirceu C:ameiro) - A
Presidência: pediria ao ilustre orador que encer·

rasse o _seu pronunciamento, em função de que
seu tempo regimental em multo já se _esgotou.
O SR. RQY BACELAR- Mas, antes, porém,
gostaria que V. Ex"""me permitisse conceder dois
apartes; um ao eminente Senador Virgílio TáVõrà
e outr_o ao eminente Senador, representante de,
Pernambuco, Mansueto de Lavor.
Tem· o aparte V. Ex", nobre Senador, Virgmo
Távora.
O Sr. Vírgilio Távora -Nobre Senador em
homenagem à col)desc~d_ênçia da Mesa, vamos
ser mais sintêticqs do que costumamOs Ser. Em
primeiro lugar, o aparte que demos a V. EX-, inicíal~
mente, não vai_ contra a pessoa; ~a a_ cobrança
de resposta cuja inexistência, esta, sim, não há
discurso, por mais bonito na forma, que justifique,
de ataques, de_ denúncias, de restrições feitas, à
política do Governo que, em nossa opinião, não
é só responsabílidade da_ P~esidênc:ía da_ República. A politica e__con_óm_iço-finanCeira do Governo
é desempenhada por Ministros, que, ao que saibamos, pertencem à Afiança Democrática, à Aliança
UOeral - essa aliançª----ªÍ de vocês - 01.! que
nome mais queiram dar; isso, item nn 1. _Número
2: queremos felicitar-nos pelo pronunCiamen-to
do Se_nador Cid Sabóia, nOSsà companheiro de
Estado, que agora vamos, depois daquela bela
aula de Direito que nos concedeu, em seu aparte,
cobrar diariamente, porque já o temos como alia~
do, que a Aliança não pode ficar çalacta ante ataque, seja ele de quem for, como é ... ··os_ elementos
mais ligados - como S. Ex" diz - ao Governo
respondam", pode ser até que estejamos enganados. E-n"3: finalmente, encontramo-T"JOS pela belíssima aula de erudição e de eJoqiXência com
que nos brindou o eminente Uder da PMDB, Diria·
mos apenas com pequeno adminículo, <::itando
Shakespeare: 'Words, words, but words," "Palavras, palavras, nada mais do que palavras."

OSR.RCIYBACELAR-Agradeçomaisuma
vez o aparte de V. ~ e sinto. que V. fr_ está
satisfeito com as verdades ditas aqloJi em rel~çào
ao Governo atual. Com a benevolência do emtnente Presidente do Senado: conCedo o aparfe
ao meu patrício, Senador por Pernambuco, Mansueto d~ ~VQ!\__
. . ._
_.
O Sr. Mansueto de lavor-Agradeço, nobre
Senador, com muita atenção o pronunciamento
de V. Ex'_esta, manhã, importante pronunciamento, assim corno aos aparteantes que, certamente,
corroboraram, mesmo_ quando discordaram, da
tese fundamental, que é preciso debater o mo,menta nacional. Eu diria que, cOm o maior respei-

to, não estaria de acordo com a tese de um de
seus ilustres aparteantes, que defendeu a teoria
do direito adquirido, principalmente em Direito
Público. E a levar ·com tantã ênfase essa tese,
tiãnsformarf'amos a Assembléia Nacional Consti·
tliiritet erO ~.Y.11i5 ACademia de Letras, talvez em
um clube de dominó, que nada pode decidir; por~·
qUe;· qualquer das decísões fundamentais da Assembléia Nacional Constituinte vai entrar em choque· com direitos adquiridos. Então, não se modificaria absolutamente nada, se se fosse levar em
conta, principalmente em Direito Público, a tese
do direito adquirido. Mas, sobre as medidas, sou
obediente ao meu Líder, ao Líder Fernando Henrique Cardoso, que não é apenas Líder dO Governo,
mas sobret,udo Líder do PMDB. Entendo que as
pessoas, no caso, colocam-se ~m uma posiçã<?
secundária. O importante é a· açào colegiada de
um Governo que· não está de_ acordo com as
aspiraçõ~ do povo. Esse Cavemo não acerta.
E precisamos - inclusive V. Exl' está, neste senti~·
do, colaborando com o Governo - apontar as
falhas. Tenho as recentes medidas do Presidente
Sariiey junto-com o Ministério, onde, pelo menos
de maneirã formal, existem vários MinistrOs do
PMDB, inclusive os da área econômíca. Elas foram contestadas veementemente pelo Professor
Dérc:io Munhoz, da Universidade de BraSília, por
sinal um dos colaboradores das teorias e do pro·
grama ·económico do P.MDa. Nenhuma dessas
medidas, absolutamente, chegaram ao cerne da
questão, iSto é, do combate ao déficit público
do País, exatamente porque as causas do déficit
na-o são, segundo o professor, divulgadas; não
sl!O levadas à opinião pública, muito menos aos
canais que pod_eriam influir nessas decisões. Diz
ele que "um calafrio percorre a espinha daqueles
que- dispà"nharri de um mínimo de informações
sobre a veiôade -das finanças públicas". Inclusive
diz que o maior déficit do PaíS não é nem sequer
o _çlé_f1ç:lt público, objeto de tantas medidas restritivas, inci_usive as recentes. O maior. déficit que
o nosso País possui, no momento, na área financeira, é o déficit :da tfanS:jjarência de dados, é
o déficit de informações precisas e confiáveis.

Termtno dizendo que, enquanto se tomam me~
-didas relai:ívã.S a cOrtes de empiéstirnos ao Estado,
cortes de bolsas de estudo, aumentando o fosso
tecnológico e cíentifico entre o Brasil e paísesdo mesmo nível, do mesmo estágio, como_ é a
Coréia do -SUl e outros, que têm milhares àe bol~
sistas, aqui se corta o intercâmbio de _bolsistas.
No entanto, não se vai à questão. E esta questão
tem seus responsáveis. Ele não fala propriamente
na pessoa do Presidente da República. Mas ele
faia, por exemplo, no Banco Central, como grande, em primeiro lugar é o grande responsável
por esta ·questão do déficit público, já que, sistematicainente, esconde da Nação o verdadeiro e
úl)-icQ_ Çéficit que são os custoS enfrentados pelO
qeyemo -para o giro dos títulos representativos
da própria dívida, custos absurdamente elevados,
como fruto da especulação financeira, alimentada
pela política de altos juros que o Banco pratica.
Portanto, ~ Banco Cei1tral é o grande respot)sável
pelo défiêit público que fomenta a agiotagem absurda sobre o empresariado nacional. Erri segundo lugar, o 1"'\inistério da Fazellda, é outro grande
responsável, porque acoberta essa política de
agiotagem interna, que fa.t com que a dívida interna cresça como Llrtla bola de neve. Em terceiro

Quinta:feira ~ 17

2017

lugar, o Conselho Monetário Nacional. Em- quarto
lugar, o Tribunal de Contas da União. Em guinio
lugar, ele nos ç-oloca no meio. Veja só. J~:~:quilo _
que ele chama de dasse politica que não deve
ser esquecida como também responsáv~l por esta
si':L'ação, já ·que: é-or_nissa q~anto aos desfl]andos
na administração financeirã~ qU:e vêm permitindo
que a grande farsa prossiga nO esquema qUe preserva todo o autoritarismo gerado no ventre dos
Governos militares. Isto é, a ditadura eCoh6miCá
ainda- continua. Então, tinlia-'s·e que eScolher alguns bodes expiatôiios, que foram as admirifstraçõe~ estaduais, munic~pais, os bolsi~~s que
vão_ para o exterior e as empresas ~s~_a_~aiS que,
&;:gundo o economista Déicio Munho~, nada fêm
a ver com o-dêficit público. Isso é 'jogada" Para
haver desestati~çãO. A Embratel, por exemplo,
é uma empresa Que está sob ãCobiça -c;las multinacionais e empresas nacionais; a PetrObrás, por
exemplo, é outra empreSa que nada tem a ver
com o déficit público. Só para terminar, trago
alguns dados para dizer do desacerto dessas medidas do Governo como um todo, cohló um colegiado, repercutindo nas adininistrãções 'êStádLiais
e levando a um~ atitude p6pUlar que foi observada
pelo Governador Waldir Pires, da Bahia, dizendo:
·"Do jeito que está o povo terminÇt não acre~
ditando mais no processo democrático, que
elegeu e cons~grou os gov_emadores como
Waldir Pires, Miguel Arraes. Pedro Simon e
Outras tantos governadores eleitos nas últi~
mas eleições, que não influenciaram em nada politicamente o Governo e o seu colegiado
de ministérios e dirigentes estatais."
Vemgs q_ caso da Argentina, o Presidente Alfonsin foi derrotado nas eleições parlcanentares há
menos de 8 diaS e já está mudando o seu ministério. E as eleições de novembro passado, que
deveriam ter inudado a face política deste País,
não alteraia_rri em nada o GovernO Federal, que
ficou ab$olUtamente inS€!nSív"el, coino a MUfalha
da China, ~s voZes emergidas das umas pela votação popular.
O GOvemacior Waldir PireS -diSse- muito bem,
está em jogo é o processo democrático. Com
uma ~ímples medida, nobre Senador para corroborar a sua ind~nação, a veemência dq s_eu pronunciamento no meu Estado, o Estado de Pernambuco, segundo levantamento feito pela SEPLAN, os prejuízos para a administração estadual
decori'Eirites da última mediQ_a do Ministério , sob
a alegação de diminuir o Qé_fi_çit_ público, e que,
confOrme dteí o Prof. Décio Munhoz não têm
nada a ver com o déficit público essas aplicaç:õe:S
dos Estados e Municípios. Em aplicações de áreas
de esgotos sanitários projetados para o Estado
de Perna!J1:bUcO; ãbastecimento de água, saúde,
medicina alternativa, enerQiá e.létriÇ,a, transpórtes
urbanOS, os cortes foram, na cruxa Econôinica

Federal, de 14.980.062 OTN, e, no BNDE:s, os
cortes foram de 6.824.668 OTN.. significar\do menos saúde para o povo, menos esgotos sanitários,
inenos abastecimentos de água, corte etn serviços de saúde;,_ em fomecimen~c;> de energia elétrica, e em transportes urbanos, Isto significando
que, sob a alegação da !1iminuiç:ão do déficit público, não se toca na sua_cau~a.. que ê a agiotagem
financeira; não ·se' ·alteram as causas de aplicação
de recursos públicos distorcido~. como é o caso
do FINOR, que 8té hoje não foi revisado. No erttan-
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to, cortam-se recursos substanciais para as admi-

nistrações estaduais da Bahia, a Pernambuco e_
do Nordeste inteiro, retirando da população algumas medidas que levavam à melhoria dos seus
padrões de vida. No entanto, não é esse corte,
absolutamente, que vai resolver_ o problema do
déficit público. por isto que concofdo com V.Ex•
na tes_e_ de que é preciso, com veemência, com-

t

bater os erros, os demandas deste Governo, mes-

mo seguindo o meu Líder, de que não vamos
concentrar essas críticas nesta ou naquela pessoa,
mesmo do Presidente. Mas esse colegiado, naturalmente~

tem um comando, e esse comando,

pelo regime presidencialista, é o do Presidente
da República. Daí por que, entrando presiden-

A descrença, o negativismo, o_abatimento moral tomaram conta de todos os segmentos da
Nação.
O .espíritO de iniciativa e O ímpeto einpresarial,
cederam lugar à paralisia e ao temor por parte
daqueles que deram crédito aos programas do
GOveino- e se erivo!Verarn em penosas agruras.
-As ·agências financeiras, que deveriam constituir a mola propulsora da produtividade e do
ímpeto desenvolvimentlsta, transformaram-se em
pesadelo dos mvestidores e tormento dos que
ousaram empreender.
_Os impulsos de participação política de vigorosa parcela da opinião pública declinaram assustadoramente e a fé nas lideranças políticas foi
substituída pela descrença e pelo desdém em relação àqueles que traíram suas aca1entadas e recônditas esperanças.
_Ess_e, Srs., o saldo do desastroso GovE:rno Sarney, cujo resgate só será possível efetivar na hora
em que o voto iriequlvoco e direto do inquebrantável Povo brasileiro substituir a incompetência
por uma liderança segura, capãz de devolver-lhe
a fé e a esperanÇa no seu--írripostergável destino.
Sr. P!esidente Srs. SenadoreS, --pesa-me ter
-dito tudo o que disse, mas ·um irredutível dever
de consciência cíVica impeliu-me a proferir este
pronunciamento, para castigo da mediocridade
e preseNação dos altos interesses do povo bra-

dalista na Assembléia Constituinte, saio dela cO.
mo um parlamentarista convicto, Preciso dividir
responsabilidades entre o EXecutivo e: este Poder
Legislativo. Muito obrigado.
O SR. PRESIDErfFE (Dirceu CarneirO) - A
Presidência apela para que o ilustre orador Observe os tempos regimentais, que foram modificados
em função_ da Assembléia Nacional Constituinte,
pelo número de sessões que a_Senado teve de
reduzir, e porque temos a Ordem do Dia e vários
oradores inscritos.
O SR. RCIY BACELAR- Estou terminando,
Sr. Presidente. Mas, antes, queria agradecer as
palavras do eminente Senador Mansueto de Lavor
e, ao mesmo tempo, endossá-las. V. Ex~ fala com -sileiro~_
muita clareza quando diz que o Presidente da
Muito obrigado. (Muito bem!)
República não quer, não· quis, não deseja espelhar
a realidade dos fatos, o resuhado das umas. Houve
_ _____Durante_o discurso do Sr. Ruy Bacelar o
no Brasil uma insurreição popular, uma revolução
Sr. Humberto Lucena deixa a cadeira da Precívica, onde o povo achou por bem delegar ao
sidência-"qUe é-ocupada pelo Sr. Dirceu CarPMDB a dir~ção do País, a direção dos Estados
neiro.
mas o Presidente da República até _boje não pretende espelhar esta realidade. Pretende sim, isto
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) é que é a verdade nua e crua, através de~as Concedo ap.;Uavra ao nobre Senador Mário Maia,
políticas de falsa contenção de_despesas, estender que falará comoTfder do-PÕT.
o caos de sua administraçáo caos da adminisO SR. MARIO MAIA (PDT -'-AC. Como Uder.
tração federa1, aos Governos dos EStados, no in- Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
tuito de que esses Governadores, legitimamente Senãdores:
eleitos, não possam atender a os compromissos
A propósito do requerimento ainda há pouco
assumidos e as aspirações das populações dos apresentado a este PlenáriO pelo ilustre Colega
seus Estados.
Pompeu de Sousa, pedindo uma Comissão ParlaAlém do mais, eminente Senado_r -Mctnsuet"o -de
mentar de Inquérito constituída por Senadores
Lavor, concordo plenamente quando V.Exl' fala
e Deputados, para apurar a crescente violência
no déficit de informações; de vários déficits que que _s_e_ vem desenvolvendo em todas as cidade.s
V. Ex" citou, baseado nas palavras do Economista
do Brasil, não s6 nas Capitais, mercê do aumento
Dércio Garcia Munhoz, citado por V.Ex~. e eu insidioso e acelerado do anel de favelamento, do
acrescento ainda: além desses déficits citados por
anel de miséria que se vai formando em torno
V.~. digo sem medo de errar, que déficit é um
das cidades, em função do êxodo rural que se
problema de autoridade desse governo que aí processa em todas as cidades do Brasil, sejam_
está, de probidade, de seriedade, de honestidade pequenas, médias ou grandes, quero enfocar, a
que não existe. A realidade é esta. Acrescento
este propósito, o problema específico do Distrito
este déficit.
Federal, uma vez que, hâ duas semanas, todos
Mas, dando prosseguimento, para terminar o
os dias, ao chegar ao Congresso Nacional, vejo
meu discurso, Sr. Presidente, digo que ante tantos o quadro desolador de irmãos I)O$OS, brasileiros,
desatinos e diante de um Govelnci que peJ·deu,
com as fisionomias cansadas, esquálidas e. de
por inteiro~ sua credibilidade, o povo c-ede à desfome, dependurados na rampa do Congresso, cocrença, mas graças à Deus, já começa a se sehsi~ mo a dizer à s_ombr<;~. dos pórticos da represenbilizar, retomando, aos poucos, o histórico clamor -tação popular que alguma coisa está errada neste
que tantos ímpetos dvicos provocou: "Diretas nij_o_ País, que alguns brasileiros falam e não são ouvipara já, mas para daqui a pouco, 120 dias após
dqs1 que alguns brasileiros se mostram, diante
a promulgação de nossa Carta Magna."
de nós, maltrapilhos e famintos e os _corações
Sr. Presidente, Srs Senadores, é preciso pôr dos seus representantes parecem ser de pedra,
termo a esse festival de insensatez, cujos efeitos
insensíveis às suas dores. Há pouco houve um
têm sido terrivelmente danosos para a saúde de
fenômeno de administração pública, no Distrito
nossa economi<'!l e para o estado de ânimo da
Federal, que, misteriosãmente, não sei por que
populaçáo brasileira.
motivo; foi pouco divulgado pelos órgãos de co-

t

e

Setembro de 1987
municação. Os habitantes de Brasília assistiram
à oc:upaç:ão, por pessoas sem recursos, -da área
desocupada de uma superquadra. De repente formou-se a faVela da Superquadra Norte 11 O.
Não acredito que ·os brasileiros que para ali
foram, pensavam tratar-se de terreno desocupado
e· que, portanto, poderia ser ·ocupado definitivamente. Não, para ali foram premidos pela necessidade do momento, procurando um alojamento
provisório para si e para seus filhos pequenos.
Este é um fenômeno que ocorre em tOdas as
cidàdeS do Brasil, a que chamamos simplistamente de invasão. Já ti~ oportunidade de falar
sobre fenômenos des.ta natureza, que ocorrem
diariamente na minhã cidade, Rio Branco. Não
se trata de invasão~ uma_qualificação- pejorativa
-mas Ue ocupação de um espaço vital por aqueles que não dispõem de um, e para que, através
dela, seja dada ú-ma solUção por mínima que seja
à sua locação definitiva.
_
__ _
Mas, Si'. Presidente, não quero alongar-me muito -análise deste problema, porque é con1plexo
demais. ·Quero lil'Ílitar~m·e· à _ler dois documentos
que dizem respeito a este fenómeno que está
acontecendo e, que foram elaborados Por pessoas das mais altas responsabilidades, uma vei:
que um deles foi elaborado por um lribunal Popular, presidido Por um de nossos -<:ompan_hei~os
do Senado da República. Outro documento se
refere a manifestação das Igrejas do Distrito- Federal que fazem unia proclamação às autoiidãdes
J)eâirido solução- para o problema. Quero limitar
o meu diSC:urs_o à leitura destes dois documentos
para não tomãr maior tempo-dos meus ilustres
companheiros. Acho que é necess-ã:rio este regisM
tro _para que daqui, através da ·comissão do Dis~
trito Federal, ampliando~se pai'a o Senado-daRepública, possamos dar uma solução a este problema que está se cromificando e que é uma vergo~Da, p~~- nós bra~ileif<?~ ~a Caeital ~a República.

·na

O Sr. Pompeu de Sousa -

Permite~me

V.

EX' um aparte?
O SR. MÁRIO MAIA - Concedo o· aparte
ao nobre Senador Pompeu de Sousa.
O Sr. Pompeu de Sousa - V. EX" honra
profundamente, com o seu_discur5o-, o meu pronunciamento no início desta sessão. _Já honrou
com a assinatura no requerimento que propusaos companheiros do Senado e estou propondo
aos companheiros da Câmara. Os dois-documentos que serão lidos por V.Ex" são da maior importân<:ia. Dispus-me, inclusive, a lê-los, mas para
não exorbitar do_tempQ que me era atribuído pelo
Regimento Interno do Senado, é que não o fiZ.
São ambos da maior importância. Tanto a exemM
piar sentença do nosso companheiro, senador
José Paulo Biso!, quanto o pronunciamento do
Bispado de Brasüia, que é, também, um documento modelar pela posição que a -19reja tem
assumido em defesa dos oprimidos e dos abandonados deste Pais. Solidar~m-e com o pronunciamento Çe V. E~ porque, cof!}o disse em meu
discurso, esta gente, que é tangida como gado
çlo sertão para a cidade, é tratada como subgado
na ddade. Digo subgado porque chamei~a de
gado, mas o nobr_e_ Sena_dor João Calmon, conversando comigo, ·ctisse-me: "Não, Pompeu; não
é bem gado, porque gado pelo menos o patrão
alimenta e a_bdga, e esta gente nem é a1imentada,
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nem abrigada". Quero dizer a V. Ex" que há mais
de dois meses que venho lutando por uma solução para a situação da ocupação entre as SO.Ns
109,110 e que, inclusive, participei, junto com
os trés Bispos- o Sr. Arcebispo e os dois Bispos
Auxiliares de Brasília -, .de uma mediação para

DIÁRIO,DO CONGRESSO i'IACIONAL (Ses;ão 11)
Conce:do_o_ aparte ao nobre S~n~dor_Jo!?é Paulo_
Bjsol.

O Sr. José Paulo Biso) - Nobre Senador,
eu não poderia deixar passar esta nportunidade
de me: mani{estar a respeito do pronunciamento
que houvesse uma solução humana para este
de V.E.x" porque me sinto profunda e radicalmente
caso. Faço um novo apelo para que se crie uma
comprometido com esta causa. Quem registrar
solução intermediária, uma solução temporária,
que exerci a ma9istratura no Rio Grande do Sul
nã() traumática, antes que seja tarde, porque há
por 30 anos e o meu conflito pessoal no exercício
crianças recém:-nascidas dormindo sobre o casda magistratura estava vinculado com esta quescalho, diante do _Congresso Nacional.
tão. O OireltQ resolve os conflitos intersubjetivos,
O SR. MÁRIO MAIA - Esta é uma atitude
com ª- total insensibilidade para os conflitos soinvoluntária, a desses patrícios nossos, porque
ciais. Mas, de repente, os conflitos intersubjetivoS
eles gera1mente_ são des~oj.;:~dos, em grande parperdem o caráter de subjetividade, pois de um
te, na sua grande maioria, de loc:ais onde estavam
lado há um interesse particularizado, mas do outrO
mais ou menos estabilizados, para peregrinarem
lado desaparece a poSsibilidade de paniculariutao longo das estradas, procurando os centros urção. Este é o caso de todas as ch~madas invasões
. banes para encontrar a melhor solução para os
do Brasil, que são um sintoma de guerra civ:il,
seus problemas. No meu Estado, por exemplo,
a meu ver"'" Então, de um lado nós temos, não
interesse deste ou daquele cidadão, mas de toda
a formação do dnturão de miséria em tomo de
todas as cidades e, principalmente, dã Capital,
uma comunidâde, da maior comUnidade do Brasil, que é a comunidade dos pobres. A minha
Rio Branco, ~e dá com 99J~ç:çntingentes principais: aqueles brasileiros que migram do Sul do
experJência de juiz revelou que que não há no
Direito nenhum desejo, nenhum sonho e nenhuPaís, principa1mente dos Estacl9s·do Paraná, Sanma determinação para eliminar o sofrime:nto da
ta Catarina, Mato GrõssO do sur Espírito" Santo,
Minas Gerais e tantos outr_os, à busç_a de urn pedasociedade:J:: fo_i por iSSO; pela frustração que gerOlf ã consciência de_ que_ o Direito está ali para
ço de terra para se alojarem e que, por~qUaiscjuer
circunstância, foram desaloja4os _aqui, no Sul e,
~olver questões interpessoais, mas não abrange
chegando lá, não encontr.a.r~m a concretização
nunca a questão fundamental, que é a questão
dessa esperança e, de qualquer forma, vão-se alosocial, é que vim trazer e o faço há pouco tempo,
jando ern tomo da Capital, e outro grande contina minha -~:periência de político, porque acho que
gente, o daqueles brasileiros que já moravam Já
estas CasaS, o Senado Federal e a_Câmara dos
Deputados, e a Presidência da República sãO .des~
no Acre, com seus_descendeptes, e que formavam
as populações que ocupavam oS seringaís Mti·_ tinadas, compulsória e forçadamente, a resolver
vos. Os empresários do Sl.!J do País;, m_uitos deles
as questões _sQciais. Impressiona-me amarga e
nem chegam lá, ao adqulrirem os seringais, desadolorosamente verifiCar que, de repente, enverelojam os que ali moram e trabalham em número
damos para a política social, para a discussão
do poder e perdemos inteiramente o cantata com
considerável, cerc.,_ de 00 a 100 pessoaS, porque
o proprietário do Sul não compra a terra vendo
a réãlidad_~ dolorosa da sociedade brasileira. So·
a riqueza que ali está, que a própria natureza plan- mos 80 mill]õeS-de pobres. Os pobres São a inaiotou, as árvores,· as florestas, as seringuelr~. as
ria. O grande conflito nacional chama-se pobreza.
Fico realmente transido de espanto quando arriscastanheiras: ele só vê a área .que comprou. O
seringa1ista que vendeu não vendeu a terra, os_
co fazer inserir no docume_ntQ constitucional um
dever prioritário do Estado brasileiro, de_ver priorihectares; vendeu a_s árv01:es~que não_ produzem
mais, exauridas, que já não d!lva_m para o seu
tário de ter um programa de erradicação gradual
sustento.
da pobreza. Isto é cha111ado de utópico. Utópico
sim, mas utópico no sentido, nobre Senador, que
O SR. PRESIDENTE (Dirc_eu Carneiro)- A
Karl Mannheim dava a essa palavra: utópico no
Presidência comunica ao" ilus~e orador que seu
o pensamento e sentimentos das pessoas que
t_empo para comunicação-de Liderança está esgo~
padecem os desleixo_!? e as distorções do sistema,
tado.
_
como ~~s cem famílias, dura e terroristicamente,
despejadas. E o despejo é uma instituição jurídica.
O SR. MARIO MAIA- Sr. Presidente, serei
Foi resolvido __o aspecto subjetivo da relação, e
breve.
o. Govemõ do Distrito Federal não teve a menor
O inchaço das cidades é de~orren_~ deSSes dois
sensibilidãde para a questão -fUndanÍental, par'a
contingentes; as populações migram dos seus
o fulcro da questão, isto é, para a questão social.
locais de origem, contra a vontade; elas são desaEu me pergunto, nobre Senador: o que estamos
lojadas e vão procumr alojamentos noutras çidafazendo em nome da política? O que é política?
des; se não encontram, provocam este fenômeno
A meu ver, polítka.. no seu aspecto prático, é o
que estamos regístrando, agora, no Distrito Fepoder transformar a realidade social. Na medida
deral.
em que_ não tenhamos condições de tr;;msformar
O Sr. Josê Paulo Biso) - Permite V. Ex" a realidade social o nosso discursO, po'r mais belO
um aparte?
que seja, é um discurso narcisístico e pessoal.
Aproveito esta oportunidade que V.Ex- me conO SR. MÁRIO MAIA - Pe_ço lic::ença à Mesa
cede para colocar aqui a minha posição de_ solidaapenas para conceder o_~parte ao nobre S~nador _ riedade ao pronunciamento de vE.Jf e .a minha
José Paulo Biso!, porque S. ~ é o Presidente
entre_g-a voca_ciona_l, porque eu conheço peS$081·
do Tribunal Popular de ju1gamento da operação
mehte a pobreza, a causa dessas famüias que
de remoção qu_e estamos enfocando. (Assenti·
fo(~m _d~pejadas, sem que sequer se pensasse
menta da Presidência.)
nwna alternativa de deslocamento humanizado.
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Não h<;tvia espaçq no Distrito Federal_para essas
famílias. Como é que o poder polLtico pode despe~
jar uma centena de_ f<=:~mUias_. Sr.Senador Mário
Maia, sem antes prever onde col~~:â~las? Ç:Otão,
~stamoS num sepulcro c_aiadol E. verdade que
não há lugar para os pobres do Brasil, do Distrito
Federal? Esta é a pergunta que dei)(.o no ar. Hã
ou não há, no Distrito Federal, lugar para os pobres do Brasil? Obrigaqo.
O SR. MÁRJO MNA - .Eu é que agradeço a
o aparte, dizendo que eStou, nesta· tribuna,
solidário a v: EX" e não V. Ex" se solidarizando
comigo, neste nl.Ome_':'lto. A minha p"resença, nesta
tribuna, é uma solidariedade à atitude de V. EX"
junto ao problema,_quando, atráves de um documento que passarei a ler, condenou a atitude es..
tranha da autoridade constituída,- executiva do
Oistrtto_ Federal•
Passo a ler o documento:
V.Ex~

CONSIDERANDO que o Conselho de Sen~
tença, por unanimidade de votos, decidiu que
o -GóVefnO do Distrito Federal, responsável
Pela remoção compulsória_ do_s moradores
da Superquadra Norte 11 O, fato ocorrido a
16 de agosto próximo firido, exerceu arbitrariamente sua autoridade, optando por uma
modalidade violenta, desumana .e terrorista
de despejo;
CONSIDERANDO que_ o mesmo ConselhO decidiu, igualmente por unanimid::J.de de
votos, que o Governo do Distrito Federal dispunha,_ para resolver o problema, de reais
põssibilídaçies_ de -Concretizar a medida por
procedimentps construtivos~ solidáriqs -e não
coercitivos, que não s~ri_arn menos eficazes;
CONSIDERANDO que, ainda pela totalidade dos votos, os Senhores Jurados entenderam que_ as três alternativas oferecidas pelo
Governo aos moradores da 11 O Norte desen- raizariam as vítimas; abruptamente, dE: seu
cotidiano comunitário, de seu sis_tema de relaÇões de çonvivência, do trabalho, da escolaridade das crianças, dos hábitos de .troca afe- ti\ia e lãzer e dos transportes indispensáveis
ao cuprimento de _SU_o$ agendas;CONSIDERANDO que os Senhores Jurados, outra- vez sem voto discrepante, reconheceram como verdadeiras as provas produzid<:!S no sentido de que outras soluçõ!tS,
de viabilidade evidente, foram objetivamente
·sugeridas ao qovemo e por ele repelidas sem
outra fundamentação que a subjetiva e discricionária;
ê'bf'iS[DERANDO mais, que as iVenÇOes
. UrDãriãS, Como as· rurais, transcendendo o
conflito rneramep.te -intersubjetivo para cuja
solução DireitO:_es~ preparado, é na védade
um dos méUs :trágicos co_nflitos sociais da
nossa nadonalidade, insóluvel dentrO dos padrões jurídicos e das estruturas de nosso
comprometido sistema de Administração
Pública;
_ CON5lDERANDO que o Poder Pol(~co,
coffid exp-ressão da Soberania do Povo, t~m
·o aevei"ciVico, moral e constitucion~i de dar
relevânda prioritária ao$ So(riffientos d.:i pobre~, já que a grande maioria do povo é
pobre; CONSIDERANDO que por mais legalmen·
- -- - ~~ãjustados que tenham ~raq os trâmites da
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medida, do ponto de vista burocrático e em

tese, e, por mais respeitáveis que tenham
sido seus fundamentos motivacionais, não
há soluções burocráticas n~m motivações
justificáveis rilais nobres ·raCionalmente sUS-

tentáveis que a decisão de assumir a causa
dos marginais da Scidii!dade adriiã: -âe qualquer outra;
Condenamos o governo do Distrito federal

a este veredito de inculpação, para que a
História de Brasma e- do Brasil registre a indo·
mável repulsa do povo à mais repugnante
de todas as violências, que ê a violência racional do estado, principalmente quando ela se
abate, fria e inpiedosamente, sobre comunidades desamparadas e infelizes, em favor das
quais não existe nem direito, nem moral social, nem estado, embora sejam as mais ne~
cessitadas de justiça, eis que pade<:em, dia
a dia, a insensibilidade e a insuportabilidade
das instituições medíocres e cinicamente sacralizadas.
O que mais desejamos, e este é, certa-__
mente, o mais belo desejo da alma deste
julgamento comunitário, é que a histórica iniciativa deste Tnbunal _dQ Poyo repita-se, sem
esmorecimento, em todos os episódios da
violência estatal institucionalizada no País, até
que as autoridades que a praticam;- ou a ela
se afeiçoam com silenciosa cumplicidade,
se conscientizem- de que não amadureceremos jamais como Pátria e como Povo, sem
que antes aprendamos que sofrer a dor alheia
dói mais que sofrer a própria dor.
Em suma, condenamos para nao mais ser
necessário condenar, condenamos pararestaurar a dignidade da pessoa humana; e condenamos para resgatar a nobreza de sentimentos da sociedade de Brªsi_lia e do Brasil.
Nossa sentença é pura esperança de justiça.
Entr_e as lágrimas, os cerceamentos da liberdade e o derramamento de sangue dos
injustiçadoS da cidade e do campo, essa esperança, a ·de todos os brasileiros -de boa
fé e espírito cristão, é um grito de amor, de
solidariedade e de benevolência.
Registre-se e inscreva-se na HiStória do
Distrito Federal.
Brasília, Tribunal Popular para julgamento
da Operação de Remoção dos barracos da
SQN, 11 O, 3 de setembro de 1987. ~José
Paulo Bisol, Presidente do Tribunal Popular.

Sr. Presidente, para concluir, passo_ a ler o "documento dos bispos de Br_asilia sobre a Remoção
Desumana dos Favelados. da SQN_llO".
O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO)- A
Mesa comunio:::a.. que V. Ex~ já usou dez minutos
regimentais e mais quinze de prorrogação. De
modo que, se V. Ex" desejar a publicação do documento, a Pfesjdência determinará que ela seja
feita.
O SR. MÁRIO MAIA- Sr. Presidente, como

é um documento de grande importância , peço
a condescendência da M!':.sa_ para lê-lo.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) respeito é devido ao Plenário e não à_MesaL

O

O SR. MÁRIO MAIA Eu não sou um desobediente ao Regimento, mas quero crer que esta

_sessão está sendo uma exceçâo, _por que aqui
foi julgado o Governo do Brasil, através do pronunciamento de um Parlamentªr das hostes do
(iQyerno, e, agora, um Parlamentar da Oposição
está fazendo a colocação de um problema que
foi analisado, também, por membros do G.ovemo
e pela sociedade.
_ _EJjtã_Q,_ pãréi: -que fique registrado em letras e
voz, peço a condescendência da_Mesa e do Plenário para ler o documento dos bispos, que é sucinto~

Documento dos Bispos de Brasília sobre
a·remoção desumana dos favelados daSQN
110-Publicado nojomal O Povo de Deus,
da Arquidiocese de Brasília, em 6 de setembro de 1987
Fé e Compromisso
"A comunidade paroquial de N.S. das Graças está acolhendo, há vários dias, cento e
- dez famílias remane_s_centes da operação- de
~despejo da invasão da SQN 109/110. Na realidade, as famílias ali residentes não tinham
para onde ir. Além dessas, é difícil dizer quantas estão dispersas por aí, debaixo de viadutos e no cerrado.
Louvamos o gesto acolhedor do pároco,
- o Revmo. Pe. Joaquim Horta, que, no dia
16 próximo passado, com lucidez e coragem,
abrigou as famílias abandonadas. Nosso
---apreç-o também para com a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese e para com todos
-- os que vieram em socorro desses nossos
irmãos pobres.
Esta atitude da Igreja é profundamente
éVâf1gélica. O Senhor Jesus é claro quando
fala do julgamento final: "Então os justos lhe
responderão: ''Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede
e te demos de beber? Qu.:mdo foi que te
vimos forasteiro e te recolhemos: ou nu e
te vestimos? Quando foi que te vimos doente
---ou preso e fomos te ver? Ao que lhes responderá o _rej: "Em verdade vos digo; cada vez
que o fizestes a um desses meus irmiios mais
pequeninos, a mim o fizestes". (Mt25, 37-40)
Ao intervir em questões sociais a Igreja
-- não o faz -com in-teresse político-partidário,
ou em busca de lucro viL nem com o ·objetivo
-- -- de dar solução técnica ou econômica ao problema, mas pelo imperativo de defender os
direitos da pessoa humana.
-Havíamos alertado a tempo para que se
encontrasse um método adequado e que a
remoção fosse prévia e devidamente progra:·---~-~-ma:aa,âentro de uma decisão política capaz
ae conduZir a pOpulação a um assentamento
----cõ!TI condições mais humanas.
· A moradia, o trabalho e a educação são
direitos fundamentais do homem.
Não podemos desconhecer a mobilidade
de nossa gente, que, em virtude de situações
climáticas e à míngua de condições mínimas
----para sobreviyer no irttefior, busca os grandes
centros.
- Ai está o desafio de uma política agrária
e urbana para o Governo, a fim de que os
pobre-s não sejam humilhados e discriminados.
São eles nossos irmãos e interpelam nossa
conSciência.
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A Palavra Divina ainda ressoa a nossos ouvidos, em permanente advertência:
"Ai dos que promUlgam leis iníquas, dos
que- elaboram prescritos de opressão para
desapossarem os fraCos do seu direito e pri--- var d_a justiça os pobres do meu povo, para
despoJar as viúvas e saquear os órfãos". (Is.
10, 1-2)
Apesa_r das inco~preensões e_ da visão parcial ·do fato, confiamos que através do
diálogo e da solidariedade com esses nossos
irmãos surja uma solução definitiva para o
angustiante problema dos desalojados das
invasõeS. -- - --Que a bênção de Deus- e a proteção ma- .··
tema! de Nossa S_enho~a das Graças venh~· ·
em nosso aUXI1io.
/
D. JOSÉ FREIRE FALCÃO, Arcebispo
de. 6rasí1ia- D. Geraldo Avila, B~ Auxiliar e Vigário-Geral - D. RaYIJlUndo Damasceno Assis, Bispo Auxiliar:
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador CarJos Chiarelli, que falará como Uder do PFL
-o SR. CARLOS CHIAREÜ..i (PFL- RS:
Como Uder, pronuncia o seguinte disçwso. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Lamentando_ profundamente que tenhamos
visto,_superado todos os prazos, por isto mesmo,
talvez pela fadiga, não sei se físfca ou mental,
o orador" que fez invectivas cOntundentes contra
o S"eilhor Presidente não me dar a oportunidade
de me manifestar na sua presença, como gostaria.
Quero, de inído, sendo absolutamente objetivo,
rejeitai, repelir toda e qualquer manifestação que,
inclusive, contraria __ os ftmdamen_tos b6:sicos da
cortesia, da urbanidade, e eu diria mais, da linguagem polida que se deve exigir na prática parla~
menta r.
Tachar insensata, infundadã e inadequadamente o Senhor Presidente da República de mentiroso
e de covarde, atribuindo-lhe falta de coragem pes~
soai, parece-me que, antes de roais nada, exige
uma repulsa que a faço da maneira mclis contun~
dente, em caráter pessoal e em nome _da Bancada
do Partido da Frente Uberal_,_n_ã.Q_apenas em razão
da figura do Presidente da República, mas em
razão da figura humana, o ex-Senador, nosso colega, que deve merecer o apreço, o respeito e
a consideração de tantos quantos participam deste egrégio colegiado.
O direito de crítica é saudável e deve ser exercitado; o direito de divergir é fundamental no processo democrático e estamos aqui, justamente,
para exercitá-lo, mas que o façamos dentro de
regras adequadas e, sobretudo, levando em conta
o princípio fundamental do respeito à pessoa, e
além desse, o respeito às evidências, à verdade
e aos fatos.

O Sr. VIrgílio Távora-Permite-nos um aparte, eminente Senador?
O SR. CARLOS CHJARELU- Pois não.

O Sr. Vlrgilio Távora- A Oposição quer
deixar bem claro que as críticas que faz ao atual
Governo e -aos dois Partidos principais que lhe
dão apoio são impessoais; traduzel;ll enfrenta~

mentes ao Senhor Presidente da República e não

fazemos favor nisso; é até da educação

parla~

mentar. Agora, mais uma vez, aproveitando apre-.
sença de V. Ex' na tribuna, nestas rápidas pa1avras

que pronunciamos, renovamos a cobrança aos
Partidos _da chamada Aliança Democrática, para

que os que o defendem, que digam se o que
o PDS critica da política atual do Governo~ inserido

nos Anais deste Congresso, desde março deste
ano, está certo, está errado. Se estamos faltando
com os princípios básicos da verdade ou se, ao

contrário, aquilo que está contido nestes text.Q&
é de ser acolhido através de providências sanea~
deras. Queremos deixar bem ç)Ç~ro: _;;~. c:d!:lca aqui
não é pessoal, e sempre fizemos questão de dizer

Isso.
O SR. CARLOS CHIARELLI - Agradeço
a V. Ex" o aparte e registro, inclusive, que V. EJr.
e tantos outros têm mantido os padrões éticos
e a cortesia parlamentar indispensáveis. Ma[s do
que isso, faço questão de registrar, V. Ex', nâ oportunic4J.de com os credores internaciona[s, privados ou governamentais, teve uma posição suprapartidária o que, aliás, não nõs surpreendeu, mas
confirma toda uma vida dedicada à causa pública
e aos interesses nadonais, sobretudo no exterior
mostrou sempre sua absoluta identificação Com
os interesses brasileiros, independentemente de
Governo ou Oposição.
O Sr. Virgllio Távora V. Ext pelo testemunho.
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Muito obrigado

a

O SR. CARLOS CHIARELLI - Sr. Presiderite, Srs. Senadores, também gostaria de salientar o fato de que aqui ninguém fala em razão
de débitos, de ofertas de favores, de ganhos e
privilégios. Ninguém aqui tem o monopólio da
representação popular, ao contrário, ele se divide
num condomínio entre todos nós; aqui todos chegamos em decorrência do voto, aqui todos representamos parcelas maiores ou menores, mas seguramente majoritárias nos diferentes Estados e,
por isso, em nome desse povo, e devendo a ele
o nosso direito de voz, de voto, de manifestação
de crítica e de aplauso, é- que chegamos a essa
tribuna.
Alguns. circunstancialmente, poderão ter sido
ajudados pelo bafejo momentâneo de s1tuações
transitórias, de êxitos governamentais para os
quais não contnbuiram e dos quais, numa safra
eleitoral. receberam os favores diretos ou indiretos.lsto é bom registrar. Mas, passado esse regis-tro, ~ciuido esse monopólio do qua1 parece que
alguns querem se arvon~r titulares e lembrado
esse registro das circunstâncias peculiares que
viabilizaram alguns inviabilizáveis em 1986, gostaríamos de lembrar a expressão latina O temporat
O mores! porque se alguém chegasse aqui e
ouvisse um discurso, como aquele que se preferiu, há hora passada, ficaria realmente surpreso,
e pensaria que estávamos rigorosamente numa
peça de lonesco, o Teatro do Absurdo, porque
aqui se fez a crítica contundente com relação à
situação da FerroVia Norte-Sul. Disse o orador
que era uma incoerência, uma inconseqüência,
um despreparo, um desajuste e atribuiu toda e
qualquer iniciativa, nesse particular, ao Senhor
Presidente da República.
Sobre o assunto já me manifestei mais de uma
vez aqui. Não pertenço aos Estados vinculados
a esse roteiro, a essa trajetória, a esse traçado,

mas não posso deixar de lembrar que se[s governadores do Partido do orador, que de resto é
o Partido majoritário, reuniram-se expressamente,
com a adesão das suas Bancadas, e com várias
manifestações ne_sta.Casa, de ilustres .Senadores,
correJigionários do orador critiço, disseram d~ defesa intransigente que·Jil.ziam e da cobrança imec!iata de _execuçã_o dessa oQ_ra. Não .discuto o mé,rito d~ obra._CQamo ~atenção para a im:oerência
profunda e para o desajuste do uso da tribuna
desta CaSa. Melhor seri~ que isso se dissesse na
ConvelÍçào Partidária, para que houvesse_ uma
posição uniforme e para que não se atributsse
a culpa a quem não a tem, e para que se cobrasse
o débito de quem é o devedor.
Aqui se fa:lou ~m déficit,__ aqui se criticou o déficit
público, aqui se disse da inconveniência da política econômfca. Oãina ã.os- céus essa ·afirmativa.
Quem responde pela política econõmica deste
Governo? Quem--é o titular de hoje e de ontem?
Quem fOra os -miiiistros da Faiendá? A que partido pertencem _e pertenciam? Quem Toram e
quem são os ministros do Pl;a_nejamento? A quem
se entregou a condução _desse processo?
Diz-se em alto e bom som que o partido majoritário comanda a política econômica, que não abriroi )i)á_Q,_em hipótese nenhuma, desses ministérios. Pois bem, como é que se explica esse procesSO? Quem
Opoder, exerce o pode'r e depois
rião exerce, s-egundo os seus próprios correligionários, de maneira adequada. Tem dos correligionários ás criticas, só que não se dirigem a quem
seria o alvo adequado e coerente, mas se muda
o destino da contundente crítica, como se estjvesse a alterar o substitttto processual, no sentido
Qe agredir aquele que não tem-O <:fever, -e menos
ãirida, nãó tem" por que receber essa acusação.
Faloti-se aqui em coordenação solidária de GOVerno, ou se criticou a ocorrência de deScoordenação, e se falou na ausência de solidariedade.
Ora, lembrãmO:.ftos todos; estava o Mínfstro da
época, DUson Funaro, titular da Fazenda, realizando gestões com vistas ao encaminhamento,
nos seus moldes e termos, da divida externa brasi1e1fa~ e -õ ·que acontecia aqui no Brasil? Uma reunião de quatro governadores, dos mais importantes Estados do País, todos eles pertencentes
aO l'artiâo· do orador que criticou a fal_ta de solida~
riedade, e atacavam a política econômica do Governo, e atacavam a condução das negociações
da dívida externa,_ e não contentes c:_om isso pedíaffi a derrubada do Ministro da Fazenda, que
estava no exterior, negociando com nossos credo_-~~- ~-J.C?Q_<? _d~p9!s_y9~va o_Mirlistro, _e por uma
estranha figura de metan1ort'OSe iiiCõmpreenSíVEii,
os que _o haviam condenado quando estava fora
e precisava___de_ apoio, começaram a dizer que
quem estava a planejar e_ a sabotar a ação desse
Ministro eram os partidos de oposição ou, pelo
menos, os partidos que não o PMDB. Mas é fantástico, Sr. Presidente, é_[eaJmente fantástico esse
espetáculo. É por isso _<:jue é diffdl entend_er esse
tipo de manifestação; é por isso que nós voltamos
a fiCar albergados sob as teorias mais notáveis
de lonesco, sob pena de jamais conseguirmos
entender aquilo que se desenhou ante nossos
olhos, e _que nós tivemos de .ouvir ainda que estarrecidos e estupefatos.
Falou~se em incompetência do Govemo,_e eu
rejeito a afirmativa. Mas é estranho, Sr. Presidente,
por que casualmente nesse Governo, o Partido
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a que pertence o_ or:.,dor crítico, que tem nada
menos de 17 mhiistérios, 17 ministérios, essa é
a área de atuação, essa é a ár:ea _4e ocupação,
esse é o espaço partidário, e é bom_ lembiar q-ue,
fora esse_ só outros 5 Ministérios têm exercentes
com fu.riçâO partidária vinculada. Veja s6 a prOporção: é_ quase da ordem d,e 4 por 1, e ainda assim
se critica o Gov~mo, se..~-~ibui a_ responsabilidade
ao Presidente, e __ _tomam ares -de oposição,
se faz o espetáculo e o jogo teatral de quem não
tem responsabilidade. E é isto que volta a me
parecer, se não insensato, "incoerente; ou~ Quem
s@e, melhor, incoerente e também irisensato,
Por isso, Sr. Presidente, quando se fala em mordomia e se sabe que o atual Presider:tt"e da Repúolica comete - o que eu chamari~ - o destino
de fazer viagens internacionais, u9ándo este antiquado avião Presidencial, Boeing 737, desaconselhado para viagens largas - e sua Excelência
não fez apenas uma, mas duas, três viagens neste
avião - completamente desatualizado, correndo
o risCo de ter qüe faier escalas para poder realizar
travessias, é que me parece - senão diria uma
palavra mais forte - uma injustiça que clama
aos céus. Ou será que ds episódios recentes, que
enlutaram esse país, por esses controles de poupança tão restritos, e que põem hoje nas manchetes dos jornais dúvidas sobre os fatos da ocorrência que nos trouxe aqui há uma semana a
prantear o desaparecimento de uma figura ilustre,
de um ex-Senador, então Ministro, que controles
econ0micos queremos? Qu ·será que queremos
pagar adicional de periculosidade ao exercício da
função Pública, para que se possa depor sobre
a seriedade, a austeridade e a probidade daqueles
-que exercitam cargos importantes? Ou alguém
tem alguma restrição, dúvida, ou possibilidade
de provar algo de iníquo, de amoral de aético,
de desonesto, de não probo na atuação do Presidente da República?
As acusações generalizadas -pecam pela falta
de responsabilidade de quem as apresenta. Tragam acusações objetivas•. apreset}t~m fato~, v~
mos discuti-los, estamqs aqui para isto, este é
o nosso dever~ Estamo_s permanentemente a cobrar comissões parlamentares de inquérito pafa
examinar os prOblemas da administração; é essa
a tarêfa do COrlgresso.
Falou-se em pressão do Presidente da República, Sr. Presidente, e quem fala aqui é o Líder
da Bancada do Partido da Frente Uberal. Sou
parlamentarista oonvlcto não de ocasião nem da
_ci~stância, nem quero soluç_ões contra alguém
ou a favOr de iilijlléril;era~SõU e continuarei sendo.
E o Presidente da República a quem mais de
uma vez disse da minha posição, e disse a Sua
Excelência, na semana passada, duas vezes com
o maior respeito. E Sua EXcelênci_a ainda me_disse: "Essa é uma posição coerente e entendo que
deve preserVá-la e mantê-la.
Jamais fe~ qualquer sugestão, jamais feZ qual~
quer referência e jamais faria qualqu_et_ pressão
no sen~do de_ que mudássemos a posição. Esse
é 1o, depoimento verdadeiro. Tenho uma emenda
e estou a defenqê-la, estou ajudando {! coor<;Jenar
um grupo no sentido parlamentarista e o Presiderite rião fez. cjualquer tipo de restrição a esse
posicionamento. Não lhe caberia fazer, diriam os
co__mpanheiros. É verdade. Somos constituinte_s
e temos o nos_so direito._Mas é preciso que se
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que também nao se acuse

a. ~.e_g!,llr. Ao mesmo tempo em que nos rejubila-

alguém do d.elito que jamais cometeu.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, acho_ que não
precisamos nos alongar_ mais. Acho que" _ba~-~

mos por ver que ainda existe ressonância de voz,F!s
corno a de V. E:xt neste Plenário, clamamos, mais
umã vez1 cÕmo'SàO -,!oão nq deserto, que o PMDB
reSpOhaa ao que e5tá regfstr'âao nos AnaiS do
Senado_ Federal__de março a esta parte. Não é
fazendo dO silêil.cio resposta que, se conSegue
absolver erros porventura -cometidos e deixar de
defender acertos porventUra ocOrridõs-. ~a o que_
queríamos dizer a-v. Ex- - ---

diga esse fato

pZ~ra

o que foi dito para que fique clara a nossa rejeição
e para que, pelo menos, tenhamos _a consciência
de que neste Governo, desse homem que emergiu da classe política, desse homem que saiu daqui destas bancadas como Seilador ilustre, fe§tejado pelos seus pares pela sua correção, pela sua
transigência que alguns às vezes confundem com

omissão, peJa sua condescendêncía e m9<feraç~o
que às vezes alguns, quem sabe, confundem com
coyardia; esse hornem ilustre, sério, qll~ está tendo a coragem de enfrentar, quem sabe, com
quantos dissabore~ uma hora de tantas crises,
de tantos desafios! J:: a Constituinte, é a ll)oratófia,
é a crise econômLca interna, são os apertos exter·
nos, é tudo isso que todas conhec_emos e deba_temos.
N~o quero dizer que o Governo ê brilhante.
Não seria justo. Quero dizer que o_Presidente age
de maneira mais correta com o empenho mais
dedicado, com a idoneidade mais evfçiente que
se poderia exigir. E condená-lo assim, de uma
maneira tão pouco embasad~ em provas e fatos
e. sobrntudo, destacar-lhe como carac;terística negativa aquilo que tem de tão positiVo, que é o
diálogo, a ªbertw~ _e a disposjção permanente
a aperfeiçoar e corrigir os seus posiçipr:tamentos,
é um pouc.o condenar a próJ?fia classe política
e a própria figura do parlamentar que Sua Excelência continua a ser, ainda que transitoriamente
no Palácio do Planalto.
Parece .que se quer outro tipo -de governante;
parece que se quer outra tipo de postura; parece
que não se quer a composição, mas a imposição,
para que aí, então, se entenda que poder é. aquele
que se exercita ilimitadam~nte. E; é por isso que
gostaria que todos lembrássemoS::ql,le com -~QÇos
os percalços e dificuldades, neste Governo t)asddo sob a sombra_da_tragédia, com aqueles caracter_e_s tão difíceis da emoçã9_ é da__e:aixão, com
aqueles problemas cle__ ç_omposlçâõ decorrentes
dos momentos de hospital e cemitérjo, apesár
de tudo isso e_stamos _vivendo tempos politicamente de paz e de democracia, e é- bom _gue
tenhamos consciência desâe_fato. bom @e não
nos esqueçamos dessas circunstâncias. E bom
que aprendamos permanentemente na reiteração
da vida e na análise da_s circunstâncias que estão
em torno de nós, para que não percamos crv:isão
da história, sobretudo aquela que protagonizamos
no presente momento.
O SR. VJRGÍUO TÁVORA- Permite V. Ex·.
antes que encerre o Se_!.l. pronunciamento?
O SR. CARLOS CHIARELLI- Comprazer.

e

O Sr. Virgüio Távora -Eminente Senador,
sereinos breve, devido ao a_dia_nt@do çl.aJwra. Ein
primeiro lugar, louvamos V. EX' pela c::oragem e,
ao mesmo tempo, pela postura moral de deferjder
o Governo que V. ~ apóia. Em segundõ, queremos sinali2:ar que esse ex-emplo deve ser seguido
pelo Partido que, junto com V. Ex•, dá sustentação
ao Presidente Samey na resposta a todas as indagações e ataques que fazemos ao setor econômi~
cc-financeiro e ao" SeU desempenho, que reconhecemos não estar a cargo da agremiação de V.
EX' Q que não é p·ossível é o silêncio que é dado
como resposta. V. Ex", no -dia de hoje, dá exemplo

0 SR. CARLOS CHIARELLI - Agradeço
a V. Ex• o aparte, que assegura um momento
de br_Oho a este nosso parco pronunciamento.
Sr. Presidente, não quero generalizar, porque
seria injusto, ao falar com relação ao Partido majoritário. Não cometeria a indelicad_eza também eu,
dessa generalização. Há._setores que atuam c:Jessa
forma surpreendente, inesperada e inexplicável:
há outros segmentos do partido que por si só
se caracterizam pelos conflitos internos, que é
uma realidade, que tantos_.dos se:l.,!s integrantes
inclusive confessam e de maneira muito franca
e honesta expõem. Não poderia Jazer uma _média
e uniform~ar o que _é diferente.. fa.lo em s~gmen
tos.específicos, Por isso__sinto-me à vontade para
fazer essa ponderação porque há parc_elas_do partldo_maloritário que _conseguem_ realmente um
milagre. Volto à referência de Ionesco, d_e que
conseguem ser, ao mesmo tempo, autores de
texto, <):tores do espetáculo, platéia que assiste
ao espetáculo e que vai ao espetáculo que escreveram-e que _interpretam, o que é realmente um
milagre em termos de polipostur_a_e de diflc:uld~de
de __interpretação à luz de _um_ racionalismo, de
uma idéia coerente, de uma posição que_ poss~
nos ajudar até a compreender. E gostaria de_ com~
preender para, quem sabe, ajudá-los a encontrar
um bom caminho, _o caminho da c_o.erênci_~ e
do encaminhamento:adequado das suas inquieta·
ções,_das suas ãngUStiãs e das asPirações.
O Sr. .Mansueto
Uder, um aparte?

de Lavor....:..... Permite, nobre

O SR. CARLOS CHIARELLI- Ouço V. Ex'

O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Uder
do PFL, quero lou~r o_ brilhç com que V. Ex~
f~ realmente, a defesa do Governo .. Quérd ape.
nas registrar que o Ud~r Femàndo Henrique Car·
dosei já havia, também, feito uma colocação mais
do que pertinente acerca do pronuncimanto do
nosso colega Senador Ruy Bacelar, inclusive deixando bem claro que é um direito de S. Ex!i ~entro
do sistema democrático, do regime democrático
em_ qUe vivemos, ma.ryifestar os seus sentimentos,
mas cjue não eram: sentimentos propriamente do
Partido, mas de uma pessoa individual, e que as
críticas que estão aí hãs ·ruas e que nós mesmos.
do PMDB, não estamos impedidos de fazê-las,
não poderiam ser centt:adas numa pessoa, na pessoa do próprio Presidente, mas no sistema de
governo que, em grande parte, herdamos e ainda:
nâó ·podemos transformá~lo. Essa posição de
coerência que V. Ex' defende com tanta veemência é uma -obrigação· dos que estão aqui dentro
da Aliança Democrática, na qual eu realrneríte
não acredito mais, acho que nao existe. Minha
tese é essa, acho que o Governo devefia mudar,
aceitar um apoiõ deste au- daquele partido que
qui~es~ se afin_ar tnais diretamente com as_ suas
diretrizes. Mesmo assim, vamos sUpor que a Alian-
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ça_ PMDB, PFL e Goveriio, apõiàdo por essa Aliança, a ob_rigaçào dlb fidelidade, de- sintonia; deveria
ser mútua. Realmente o_ Senador Ruy Baçelar fez _
um pronuri~iamét'lto, que _ê corit~_:;rt;:tdo" com vee~
mêncía'jiór V. Ex", -mas-pãra- Ser-"lógíCO,-V. Ex'
deveria ter, tam~m. contestado corri a mesina
veerriê_Jida O Po.rta-Voz_do Pri:~-Siçt~nte_:~da -Répú~
blk8. O que fei o porta-voz? A voz ç(o porta-voz
{a- voZ-dO -PreSiáeote. -.Efe- um ·porta: portanto.
naO~tert1. VõZ-. "A;.Voi-é de alguém a quem ele serve:
O que fez o pórta-võZ? o-p0rta-V6"z"fet"Uin ataque
que, em ténnos políticos, é muito grave ao Presidente da Assembléia Nadonal Constitui_nte, que
é"b Presidente do nosso Partido, Deputado Ulysses
Guim·arãés. Nas palavras do porta-voz, o Presi·
dente Ulysses Guimarães aparece como um oportunista politico, _sedento de poder. Depois, talvez,
refletindo. um pouco mais - não sei s_e levando
uma espécie de reprimenda interior porque, exteriormente, segundo consta na imprensa, recebeu
um obrigado do Presidente J_os_é_ Samey - ele
quis modificar e disse que as palavras e osju1gamentos feitos no dia anterior, em sua entrevista
ao O Estado de S. Paulo - uma entrevista
de p-erguntas e respostas,. não foram declaraç;ões
vagas - teriam sido dirigidas ao PMDB. Ora, o
Qovemo quer a fidelidade__do_PMDB, precisa, t,ambém, ser fiel ao PMDB. Então, antes mesmo das
pãlavras veementes e contundentes - eJ,J posso
até discordar de certas expressões pessoais, e
discordo do riõbre Senador_ª-quem V. E;X' rebate
- , antes mesmo disso, houve um ataque frontal,
um ataque, digamos; até desleal do porta-voz da
Presidência da República contra o Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte, Deputado
Ulysses GUimarães. Então, para ser plenamente
lógico e coerente, o pronunciamento de V. Ex-,
o qual louvo, deve-se alargar um pouco mais e
exigir também coerência, fidelidade e harmonia
da parte do lado de lá, para que ataques assim,
de maneira tão contundentes, como foram feitos
ao Presidente: <J!yss_es Guimarães,_não se repitam,
até porque acho que foram descabidos e injustos
para com o Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, Deputado Ulysses Guimarães. A
grande crítica que se faz ao Presidente Ulysses
Guimarães nas ruas, S. Ex' está-realmente sofrendo desgaste, dentro e fora do nosso Partido, é
exatamente pela fidelidade_ ao Presidente José
Samey, pela colaboração que tem prestado ao
Governo Sarney, pelo seu envolvimento, pelo seu
apoio ao Governo que está aí, passando por uma
fa&e de dificuldades e impopularidade. Então, -a
retribuiÇão que rei:ebe por eSse trabalho de colaboração é uma critica contundente, uma crítica
rasteira, iri.justa do porta-voz da Presidência da
República. V. Ex_!' estenda então essa sua defesa
e essa sua repulsa às palavras do Senador Ruy
inoportunas, do porta-voz da Presidência da Repúblfca.

e

O SR.. CARLOS CHIARELLI - Agradeço
a V. Ex!' o aparte. E poderia dizer para ser bem
objetivo que c_onsidero tão solitário o_ Presidente
Ulysses Guimarães c_om o PresidenteJ_o_sé Samey,
que até diria que Ulysses Guimarães é um ~cruza
do" dó Governo. Acho que nessas cir_cunstâncias
não parece que seria o local adequado para deba~
ter as palavras do porta-vOz Frota Neto. O que
sei e até estranho por um lado, em tempos passados e, por outro, destaco_ manifestação de V. Exi',
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é que nós já tivemos uma sessão aqui no Senado,
na 2'-feira, depois da entrevista publiCada quando
não ouvi, não da parte da Frente Uberal, que
até não deveria tomar essa iniciativa presuriçosa
de se atrever a querer defender o Deputado UlysM
ses Gt.itmafâes, maS tehdo tantos companheiros

de S.Ex' tão brilhantes, que seguramente haveriam de pronto, rebater. Mas, agora que o portavoz. num jornal do dia seguinte, explicitou que
não fiZera nenhuma referência e que houve um

ma1-entendldo na entrevista, acredito que a matéria pode merec_er __algum registro, nas ela fica um
pouco esmaecida pelo simples fato de que a ma-

téria central, o terna central, a razão central do
debate deixou de existir quando alguém diz que

não acusou aquele que quer se defender da acusação. Conseqüentemente ela _cessa. Quer dizer,
c:essada a causa, cessa o efeito.
Faço questão de dizer a V. Ex" que longe de
mim trazer à colação a matéria porque ela está
superada. Segundo, porque cabe a manífestação
prioritária, que acredito _será sempre feita Com
muito brilho e solidarieaade. Tem os visto tanta
solidariedade de todas as facções do PMDB com
o Constituinte Ulysses Guimarãe_s, Contiriuada-_
mente, são tantos os elogios repetidos por todos
os grupos que, evidentemente, aqui ocorreria a
mesma coisa. Apenas não tratei do assunto por
achar que estava superado pela negativa já feita
da acusação imputada e, além do mais, porque
aqui prefiro me ater ao debate direto. Quer dizer,
estou respondendo àquilo que ouvi diretamente,
estou com a incontinênda em termos de imediaticidade de resposta, procurando colocar em termos objetivos a verdade e repor os fatos que
foram, a meu modo de ver, distorcidos e desnaturados. t esta a questão.
Por outro lado e para concluir; Sr. Presidente,
Srs. Senadores, gostaria apenas de...

O Sr. Edison Lobão -

Permite-me V.

Ex~

uma ligeira interrupção?

O SR. CARLOS CHIAREW- Pois não.

O Sr. Edlson Lobão- Apenas para dizer
que, em verdade, com a publicação no dia seguinte da versão do Secretário d_e_ Imprensa, Frota
Neto, a figura ilustre, por todas as razões, do Presidente Ulysses GuirTiarães "fitou inteiramente Isenta de qua1quer referência dªquele porta-voz. S.
S• disse que nada tinha a ver com o Presidente
UlyssesGuimarães que tem Sido- devo também
concordar e confessar - correto cçm õ Presidente da República, assim conió-õ diefe da Nação
tem sido absolutamente correto com S. Ex". Agora, quando o Senador Mansueto de Lavor declara
que para receber a solidariedade do PMDB Q Presidente tem que fazer manifestações também de
solidariedade ao PMDB, estou de acordo. Apenas
lembro que são decorridos_ 4_o!~ _.IDl_Qs_ ~m que
o Presidemte é agredido permanentemente por
facções do PMDB sem nenhuma Je<lÇ§:o. Quanto
tempo será que deseja o Senador Mansueto de
Lavor a tolerância do Presidente Jos~ Sª.mey em
razão das acusações que não são do PMDB, por
inteiro;·como ainda há pouco se referiu V. Ex~.
mas de uma parcela considerável do PMDB?
O SR. CARLOS CHIARELLI - Sr. Presi·
dente, estou por concluir. Não sei qual é a orientação da Mesa. (Assentimento da Mesa.)

O Sr. Mansueto de Lavor- Permit~me um

aparte~ n-obre Senador? (Assentimento do_ orado~)

Só para com'PleméiiWr as informações é que, no
dia seguinte, a Folha de S. Paulo informou, por
esc:r!to, naturalmente, em suÇts páginas, que a entrevistdora gravada. E' na entrevista gravada estavam as crític:as do porta-voz ao Presidente Ulysses
Guimarães. Além do mais, no dia seguinte um
Ministro, _portanto, um componente do Poder Executivo ratificou as críticas feitas ao PMDB e ao
Presidente Ulysses_Guimarães. Então, nesse c_aso,
era de haver coerência de estarmos aqui exigindo
apoio. A declaração foi do Ministro José Hugo
Castello Br<}nço é clero, .. apenas está se dizendo
que é precíso haver confiança mútua, entrosa-mento mútuo e, naturalmente, os ataques pessoais, o Uder do PMDB já o colOcou l'nuito bem,
não têm réU:ão de ser. Agora, é parte do processo
democrático objeções à política econômica do
Governo, pouco interessando quem seja o atual
Ministro da Fazenda já dis_se que o programa do
PMDB era um programa dos tempos da Oposição
e nós achamos que não. Achamos que o Pf'\I)B
tem um prog~ama,tem uma proposta económica,
que precisa ser executada agora, se ess~ Governo
for do PMDB, se não for nos conform~m_os com
isso.

O SR. CARLOS CHIARELU - Agradeço,
maE; umaSeTiaâot Mansueto de Lavor, à
inte!Venção,-_ e digo, como viZiriho, eu ouço de
cima do muro, o que há de se fazer? São brigas
internas daqueles_ que moram contiguamente.
AgOrã";"-eSSa questão do Ministro dizer que-ãplic::a
ou não ap!ka a política, qUe as normas e as prow
postas são para quando se está na Oposição e
não se está_ no_ Governo, sol?re elas eu acho que
sendo um problema da intim-idade familiar do
PMDB-eu apefiã-s as registro, tomo conhecimento,
mas por dever de não quebrar a privacidade dos
atritos dos vizinhos não gostaria de sobre elas
me manifestar. Apenas fico neste registro de reiteração da nossa declaração de rejeição das criticas
que aqui foram feitas, nOs termos em que fo~:am
feitas, pela impropriedade e pela inveracidade. E
mais do que isso, a certeza de que nós precisamos
tambêm_~_confunQir, às_vezes, Habeas CorPIJS com Corpus Christi . Essa questão invocada no último apartedo Senador Mansueto de
Lavor, quando traz à colação um Ministro que
teria também criticado o Presidente da Assembléia_ NaCional Constituínte; é bom só registrar
.....:.... D_~o -quero entrar __ em polêmica aqui - que
esse M.inistrQ que criticou é o Ministro da Indúsbia
e do Comércio, que caSualmente também é do
PMDB. ~ um problema que mais uma vez inviabiliza adentrar-se à àrea alheia. As críticas, o_ conw
traditório, a. polêmlca, a agressãO, rião estão além
das fronteiras partidárias, Reconheço que isso deve ser um problema dificil de administrar e muito
mais de explicar. Mas não estou querendo invadir
essa área, só faço referência porque o assunto
foi levantado.
Com relação a tudo isso- registrada essa nossa rejeição- afinal, vale sempre aquela_expressão
e aquela idéia do prateado e ilustre herói de guerra
e grande líder estadista francês De Gaulle. Ele
disse que, no fmal de toda uma vida pública, alguém que se dedique à causa da sociedade e
alguém que se esmere no exerdcio da ativldade
política, que costuma receber, sobretudo daque-

vez.
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Ies que foram beneficiados pelo seu trabalho e
ganharam seu.s: favC)t_es, é a gratidão. Isso se repete
muitas vezes no decurso da história e além de
todas as fronteiras, ultrapassando mesmo as fronw
teiras continentais e se tomandO atual muitas ve-z_es, apesar de ser
regiStrO d6Ste-n1pos paSsa~
dos.(Muito bem! Pain1as.)

um:

Durante o dlsCuiSá do Sr~ CarlOs ChiareDi,
o Sr. Dirceu Cameífo~deixã a cadefri: da Pr~sí~
d~da que é ocupalja fX!_IO Sr. Mário Maia.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) sa-se à

Pas·

ORDEM DO DIA
O Sr. Vlrgillo Távora - Peço a palavra pela:
ordem, Sr. Pregjdente.

O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador
Virgilio Távora.
. OSR:VIRGÍUOTAVORA(PDS-CE.Pela
ordem.)- Sr. Presid~nte, tendo em vista o dispas":"
t6- nO § 39 do art. 180 do Regimento Interno, requeirO a V. Ex' a suspensão da sessão, em virtude
da inexistência de número regimental em Ple.~.
ná.rio.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - A Presidência vai suspender a sessão por alguns minuM
tos, a clonando as campainhas, para chamada dos
Srs. Senadores a :plenário.
Está_suspensa ã sessão.
(SUspensa às 13 horas e 14 minutos, a
sessâo é reaberta às 13 horas~ ]6 minutos)

O S& PRESIDENTE (Mário Maia)

~

Estó

reâbertá a sessao. Ê- eviâerite a f<;!!lta_ de .quorum.
Em conseqüência, as matéria~ ç_onstantes da Ordem do Di8 ficam -adiadas- para â próxima sessão
ordinária.
São as seguintes as matérias cuja. apreciação
é adiada
1
PROJETO DE LEI DA CÂMAAA

.N' 18, DE 1987
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 18, de l9B7 (n? _8.384/86, na origem),
de iniciativa do _Senhor Presidente da_ República,
qUê dispõe sobre a liqütdaÇ!O de débitos- pTeVidendários çle instituições educacionais e cultu~
rais, tendo_
PARECER FAVO~~· proferido em Plenário.
2
PRoJETO DE RESOLUÇÃO
N• 101, DE 1987

Votação, em turno único, do Projeto de Resoluçãon9101, de 1987 (apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça como conclusão de seu
Parecer n9 12, de 1987), que suspende a execução
do _artigo 9'? da Lei n? 2.322, de 2 de agosto de
1982, do Município do Paulista, do EstadO de
Pernambuco.

3
PROJETO DE RESOLUÇÃO

N• 142, DE 1987
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução ~ 142, de 1987, que autoriza a Prefeitura_
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Municipal de Petrollna, Estado de Pernambuco,

a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações

do Tesouro Nacional- OTN, teitdo
.

PARECER FAVORÁVEL, proferido em PlenáriQ.

4
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 143, DE 19e7

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 143, de .1987, qUe autoriza a Prefeitura
Municipal de Araújos, Estado de Minas Gerais,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em crwados, a 13.114,66 Obrigações

do Tesouro Nacional- OTN, tendo

PARECE~ FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

5
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 144, DE 1987

Votação, em turno único, do .Projeto de Resolu-

ção n~ 144, de 1987, que autoriza_ a Prefeitura
Municipal de Belém, Estado do Pará, a contratar
operação de crédito no vaJor correspondente, em

cruzados, a 440.996,24 Obrigações do Tescuro
Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenárto.
6
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 145, DE 1987

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" 145, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Burltis, Estado de Minas Gerais, a
contratar operação de crédito no valor correspondendente, em cruzados, a 39.935,78-0brigações
do Tesouro Nacional~ OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário.

7
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 146, DE 1987

Votação, em turno único, do Proje~ de Resolução n~ 146, de 1987, que âutoriza a Prefeitura
Municipal de Coi"omandel, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 46.992,48 Obriga·
ções do T escuro Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

8
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M!,lflicipal de lguatama, Estado de Minas Gerais,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 18.796,99 Obrigações
do Te-souro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁYEL, proferido em Plenário.
9
PROJETO DE ~RESOLUÇÃO
N• 148, DE 1987

Votàção, em turno único, do Projeto de Resolução no 148, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Moema, Es~do _de Minas Ge_rais,
a contratar operaçao de ci'édito no Valor equivalente, em _cruzados, a 13.ll4,66 ObrigaçõeS do
Tesouro Nacional- OTN, t_endo
-PARECER FAVORÁVEL, proferido effi Pienáriõ.

10
MENSAGEM N• 116, DE 1987

Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Extel-iores sobre a Mensagem
n~ 116, de 1987 (n~ 180/87, na origem), de 6
de julho de 1987, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado
a escolha do SeriliOr LUIZ AUGUSTO PEREIRA
SOUTO MAIOR, Ministro de Primeira Oasse, da
carreira de diplomata, para_ exercer a função de
Embaixador do Brasil junto ao Reino da Suécia.

n9 137, de 1987 -(n9 232/87, na origem), de 6
de agosto de 1987, pela qual o Se_nhor Presidente
da Repúbltca submete à deliberação do -Sellado
a escolha do Senhor ERNESTO ALBERTO FERREIRA_ OE_ CARVALHO, Ministro de Primeira Gasse, da-Carreira de diplomata, para exercer a fu~ão
de Em6abredor do Brasil junto à República Democrática Alemã,

13

ti' 138, DE 1987
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
MENSAGEM

DiscusSã-o, em turno únicO, do Parecer da ComisSão de Relações Exteriores $0b~e ã Mensagem
n'138, de 1987 (n" 233/87,na oiigem),de 6
de agosto de 1987, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado
eScOlfici- do Senhor EOM_UNPO RADWANSKf;
Ministro de Segunda aasse, da carreira de diplomata, para exercer a função de Emba_ixador:_ _do
Brasil junto à Jamaica.

a

14
MENSAGEM N• 140, DE 1987

Escolha de c_hefe de Missão Dlplo~tlca

11

Discussão, em turno único, do Parecer _da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n~ 140, de 1987 (n? -236/87, na origem), de 12
de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado_ a escolhª _dQ S_e_1l___hor JOSÊ JERÓ-

MENSAGEM N• 123, DE 1987

NIMO MOSO\RDO DE SOUZA, Ministro de Pri-

Escolha de Chefe de Missão Diplomática
DiscUssão; em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
nr12_3, de 1987 (n9 205/87, na origem), de 24
de jUlho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor MARCOS HENRIQUE
CAMIU.O CÓRTES, Embaixador do ijrasil junto
à comunidade da Austrália, para cumt.llati.vamen·
te, exercer a função de Embaixador do erasiljunto
à República de Vanuatu.
'

12
MENSAGEM N• 137, DE 1987

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 147, DE 1987

Escolha de Chefe de Missão Diplomática

Votação, em tumo único, do Projeto de Resolução n 9 147, de 1987, que autoriza a Prefeitura

Discussão, em turno único, do Parecer da ComisSão de Relações Exteriores sobre a Mensagem

meira ClaSse, da carreira de diplomata, para exer·
cer a função de Embaixador do Bra_sil juntQ à
República da Cos~ Rica,
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) - A Presi-

dênda lembra aoS Sts. Senadores que amanhã,
dia__l7, às 1Ohoras, será realizada ~~ssão especial
do -sena__d_o,_ destinada a homenagear o bicentenário _da Constituição Norte-Americana, de acordo com_ deliberação anterior do Plenário, ao aprovar requerimento de autoria do Senador MarcOndes Gadelha e outros SrS. Senadores.
.
Des_ta (orma, nãci serão designadas matérias
para a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Mário Maia) -

Está

encerrada a sessão.
(Levanta-se à sessão às 13 horas e 20 minutos.)
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SENADO FEDERAL

(*) Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituiçãb, ~Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 117, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Jacarei, Estado de São Pi!ulo, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 466.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Jacareí, Estado de São Paulo, nos termos -ao art. 2• da Resolução
n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar ope-ração de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 466.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econômict(Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à ampliação do sistema de abastecimento d'água, no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de agosto de 1987. _§enadbf Humberto Lucena, Presidente.
("')

Republica-se por haver saído com incorreção no DCN (Seção 11), de 28.-_8-87, pág. f689.
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Ata da 62" Sessão, em 17 de setembro de 1987
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Humberto Lucena
ÀS 1O HORAS, ACffi',M-sE PRESENTES Os
sRs. SENADORES:
Mário Maia - Leopoldo Peres - Carlos De'
Carli _ Áureo M~llo__-- Odacir Soares _ Olavo

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) _Con<:·eao ·a: pàlavra ao ilObre Senador Marcondes

. aaC!eiha.

·

os tempos- um instante_de__bn1ho da humanidade e uma razão a mais para se crer nos seus
desígnios.
Por ele, provou-se na prática, pela primeira vez,
que era possível estabel~er-se um contrato social
e fazê-lo funcionar. Ou seja, qu_e a sociedade humana havia_ adquirido certo grau de complexidade, mat\liidade e senso de ordem que tomavam
necessário epossíVél reger-se por princípiosescoJhidos em livre parceria. Ou_sej.9., ainda, que era
po_ssível submeter a irracionalidade dos costumes
ao cnv.·o da razão. Ou Seia, enfi.•m
.. _._gue_ era_ possível
estabelecer um acordo"'entre partes -entrego__ vernantes e_ governados - _sobre os limites da
autoi"id&de e assentar de uma vez por todas a

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL Pires -Jo.ão Menezes- .Aimir Gabrie\-Jarbas PB. Pronuncia o seguinte disturso.)- Exmo. Sr.
· 1ica e PresiQente
Passarinho - Afexandr.e Costa - J:dison lobão - presld
_ ente do 5 ena_do.da Repub
- João Lobo -- Chagas Rodrigues - Virgilio do c_ongresso Nacional, Senador Humberto Luce:.
Távora- Cid Sabóia de Carvalho- Mauro Bene- na; Exmo. Sr. Presidente do ·'Supremo Tribunal
vides- José Agripino- Lavoisier Maia- MarFederal, Ministro Luiz Rafael Mayer; Reverendíscondes Gadelha - Humberto Lucena - Marco simo Arcebispo de Brasília, D. Josê Freire falcão;
Maciel - Mansueto de Lavor - ·Guilherme
PaiExm o.
· 5 r. ~
b
d
E stados_ Unidos da
~m aixa or dos
meira - T eotônio Vilela Filho ;.....:.-Francisco Ro- América do Norte; Sr. Harry W. Shlaudeman; Sts~
llemberg - Luiz V~ana - Jutahy Magalhães Membros do Corpo Diplomático, Srs. ComandanRuy Bacelar- José fgnácío Ferreira- Gerson tes Militares, Srs. Senaçiores, srs. D~putados, miCamata - João Calmon - Jamil Haddad nh
h
Afonso Arinos _Nelson Carneiro_ Itamar Fran- - as sen oras:
própria idéia, em si revolucionária, de que o indivíco _ Ronan Tito_ Severo Gomes_ Fernando
Ao estabelecerem a..t::-onstituiÇão dos Estados
duo tem direitos objetivos contra o Governo.
O que antes era apehas especulação teórica
HeruiqueCardOso......:MaUroBorges-l_ramSarai- Unidos da América, os autores_tinham em vista,
va _ Irapuan _Costa Júnior _Pompeu de SoJJZa_ · _conforme o preâmbulo, objetivos relativamente , _çl:os_ filósofos, ou matéria vagamente entrevista em
_ Mauricio Corrêa _ Meira filho _ Roberto modestos, todos ligados às aspirações e vidssi- -alguns diplomas, Como a Magna Carta, ou as car-Campos- Louremberg Nunes Rocha- Mendes tudes de.uma jovem nação representada por treze tas incipientes de alguns estados confet;lerados,
Omale _ Rachid Saldanha Derzi _ Leite Chaves
Estados, recém_-saídos de uma Guerra de lnde- ganhou organicidade, estrutura _e vida, lnaugu-José Richa _Dirceu Carneiro~ NeJson We-- - pendência: formar uma união mais perfeita, prorando o próprio constitucioõalismo que é hoje
mover a justiça, a tranqüilidade interna, a defesa
a base;:. de toda a convivênc~a social e o fundadekin _ Carlos ChiareUi _ Josê Paulo Biso! _
a=• comum,obem-estargeraleass,.....urarparato_dos,
menta da consolidação do estado moderno.
J osé r-egaça.
-~
enfim, os benefícios da liberdade.
POde-se afumar que dos 170 países existentes
O comedimento e a sobriedade que se impuno mundo, pelo menos 160 têm constituições
sera entretanto, não impediu que os seuS con- escritas, inspiradas de alguma forma no exemplo
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ceit.os se distendessem no_ tempo e no seiViço, ameriCano e toçaodo a essência _do ~eu modelo.
Só,. a proteção de Deus. inldamos nossos trabalho~
suscitando causas, empolgãn.do a_ imaginação
Q pioneirismo dos Constituintes de 1787, avandas gentes, tangendo SOnhos de gerações e gera- çou ainda com impressionante desenvoltura, já
Df;:JarQ aberta a sessão especial do Senado
ções, que deles se aprOPriaram em todas_ as latitu- no Cã:iTipo institucionaL retocando antigas idéias
Feder.!. que, em atendimento ao Requerimento
n<> 89/8". de a\tQria do nobre Senador Marcondes
des.
e ifnplantando outras ititejramente novas. DefiNa verdade, a significação daquele documento riindo, por ekernplo, com objetividade, a divisão
Gadelha->: outl;s nobres SenadoreS, destina-se
desbordou, em muito, os limites dos seus prop6- de poderes proposta por MonteSquieu e aperfeiate-an
comem~-::.,r_Q_ ~ntenárlo da Constituição nor~.._n-..
_ ---....._. ::'-.
-sitoS. Na verdade, aquele texto de apenas sete çoando-a coro o enlace dos freios e contrapesos.
Convido o Sr. r.......
artigos, ·elaborado por _55 delegados, em menos Criando a Federação, um invento verdadeiramendente do Supremo inb.... ;~~afael Mayer, Pr~i
de 4 meses e que agora completa 200 anos, é te original, diferente em tudo dos seus predecesMesa Diretora de nosso -~ .. r~l para compor
a
' (Pausa.)
o documento político mais importante de todos sares como a Uga Hans~ática ou a Co~feder~~ão
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Helvética e capaz de consolidar a união entre os

Estados e movê-los na busca de interesses comuns, mantendo, porém, a sua autonomia administrativa e política, a sua diversidade e compreendendo uma diviSão espacial de recursos, atribuições e competências.
Instituiu-se a figura do Pfeside:nte da República,

autoridade igualmente desconhecida, até então,
inspirada, segundo alguns. na imagem do Rei Jorge III da Inglaterra, conforme apresentada por
Blackston nos seus comentários ao direito inglês.
Lançaram-se, enfim, os fundamentos da revi-

são judicial, por interprélãção, outra inestimável
contnDuição ao direito c.onstitudonal Recorde-se
que o Bra_sil ad..Qtou com a]_gumas modificações

estes elementos todos em sua Carta de 1891.

Mais que tudo, imporia res~altar. qúe- os Consti-

tuintes de 1787 resgataram a idéia deniocrática,
desgarrada desde os gregos, nos albores da civilização, dando-lhe um conteúdo sensível, moderno
e dinâmico.
Ao engendrar um mecanismO âelicadó, mas
eficiente de controle dQ poder e aplicação da força; ao abolir privilégios, estimulando o méritO- e
a in!cia.tiva individual; ao garantk a legitimidade
da vontade das maiorias, protegendo ao mesmo
tempo o direito das minorias; ao acenar com 'os
benefícios da liberdade. onde se incluem a liberdade de criar, de produzi(, de tran~mitir informações, a letra da lei transforma a democracia numa
idéia-força extremamente operaciona1, capaz de
oferecer progresso praticamente ilimitado, bemestar social e aprimoramento intelectual
Assim, não é possível separar a prosperidade
norte-americana do conteúdo da_sua çonstjtuiÇão
ou da sua própria conó~Pção. Afiftãl, por não ter
antecedentes; por ser um<) obra de risco lançada
sobre a noite dos tempos, pode-se afirmar que
a Constitutção de Filadélfia _é_-~- primeira e mÇJ;is
completa manifestação do chamado espírito de
fronteira, que depois iria se desdobrar sobre as
atividades econômicas, SObre a""ciênda, a tecnologia, as artes e o ·comportamento em geral, tornando-se o próprio motor do desenvolvimento
e da mobilidade social.
Do ponto de vista formal, trata-se de um documento simples, escrito em linguagem acessível
a todos e dispondo a matéria num esquema de
fácil mentalização os 3 primeiros artigos cuidando
dos Três Poderes, o -4o da relaçã~:r entre os Estados, o SO da revisão, o 69 das dívidas e compromissos dos Estados Unidos, além da supremacia
do Governo Federal e O 79 da ratificação.
Os Constituintes não pretendiam resolver tudo
por via constitucional, cingindo--se à fQCação de
princípios. E assirri proCedendo, demonstravam
confiança nas instituições que estavam criando;
na capacidade de o Congresso votar "leis apropriadas e necessárias", de o Judiciário interpretá-las adequadamente e de o ExecUtivo f~ê-las
cumpir. E demonstravam, acima de tudo, confiança sobretudo na capacidade do próprio povo
de assumir a sua parte e responsabilidade no-processo.
Acima de tudo, não tentaram, em nenhum instante, garrotear a experiência humana, convencidos de que quanto mais artigos tenha a Constituição mais intervençãO -e ingerência estatal teremos como retorno.
Sobre o acecto .d.eliSª---rnetodologia não há a
falar, Sr. Presidente, Atestam-no a própria Iongevi-
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da Constituição e o fato de _que 70% das
ConstitiJiçõ_es· atualmente em vigor, no mundo,
datam d__â Segunda_ GUerra Mundial para cá.
Seguramente, _o se:gredo de tal vitalidade e per-manência reside nestes dois pontos: a extensão
cuidadosamente limitada e a pouca especificida-de do texto, que lhe confere suficiente plasticidade
para acompanhar a realidade polttica e abrangêTfCiã, dê molde a não embaraçar os Passos
do cidadão, nem coarctar as iniciativas da sodedade, que, em última análise,_é quem empunha
o arado e move o tear à margem dos drcu!_os
do p-oder.
-t:on-stituinte: oo último quartel do século XX.
tendO à ffitnha -disposição todo o tnstrumental
da mais refinada técnica, capaz de processar, por
exemplo, trinta ·mil emendas num âtimo; tendo
à minha--diSpOsiÇaO, Wnda;-aexperiênda de 5
ConstituiÇões e, S.Obr:etUdo, o conhecimento prévto dO c{ue jâ foi testado pelos povos nestes dois
-Sêêü.los, em que fiZeram opções e separaram o
joiO do-frígó Com sangue, suor e lágrima; Consti~
tuinte do- século XX. reconheço, com todas estas
vantagens, que não é fácil entender como se chegou a -este primor de síntese, como se operou
aquele milagre naquele verão de Filadélfia.
- Não há muitos registrps, além das anotações
de Madison.
Sabe-se, por exemplo, que os Constituintes
eram em geral intelectuais de esmerada formação, elevado espírito público homens de grande
prestigio em seu meio.
Vejani.os o registro de um çpntemporâne_9 soDi"e a personalidade de alguns deles. Vejarr1:os o
que diz o ministro francês Otto ao então Ministro
da:S Rehi_ções- do Exterior Mont Morin em relatório
de 1788. Sobre A1exander Hamtlton, grande orador, tntrépido no debate público e até extremista
da_ nova Constituição. Inimigo declarado do Goverhad6i'Tiintos. E um dos raros indivíduos que
se distinguiram. igualmente _no campo da luta e
il.a tribuna. D~ve tudo às suas qualidades.
Sobre Roberto Morris, superintendente das fi_nanças durante a guerra é o negociante mais poderoso do seu Estado. Bom de cabeça adma
-de tu.do e experimentado em suas-funções embora pouco esforçado. Mantém atitude algo fria em
r_e]ação à França.

Randolph, mas preparadas provavelmente por
Madison.
As dificuldades começaram já no art. 1o, que
dispõe sobre o Congresso, pois os Estados pequenos adotaram uma proposta alternativa, o Pli;:J.no de New Jersey, temerosos de se_rem esmagados pelos maiores, na atribUição de cadeiras
proporcionalmente à população. A arte da negociação atingiu, paralelamente_ ao debate, nívei?
extraordinariamente elevados em sttuações c_qmo
esta.
- No caso especifico, chegciu-se -à solução n~o
ciada pelo sistema bicameral, com a adoção da
representação pa~itária no Senado e proporcional
na Câmara de Representantes.
Já no que diz respeito--ao tráfico de eSc_rãvos,
•) conflito instalou-se entr_e __Esta_dos do Norte e
do Sul;_ estes élltimos, receosos de _q~e ·a Congresso viesse abolir o referido comércio.
Solução i1egodada estabeleceu que o Congresso não poderia proibir a entraâa ou saída-âé escravos, até 1808:::- data em que o tráfico foi efetivamente encimado, por de_cisâo daquela Casa.
Malgrado toda. a eloqüência, capacidade de força moral e persuaSãO e liderança de homens como Hamilto Madison e Benjamin Franklin,_ a Carta
não logrou unanimidade, sendo subscrita por
apenas 39 dos 55 -delegados, para em seguida,
ser exposta à dura batalha pela ratificação, por
pelo menos nove Estados ·da Confederação.Mais uma vez o projeto ésteve na' irliinência
de não se concretizar, e a Nação se dividiu em
diver~::1s correntes: federaUstas versus antifederalistas, cultos e ricos versus pOb~s --~ ~nCU!tós, e
assim por diante, de tal sorte que em EStadOs
chaves como NewYork, ao cabo de ingenteS dis·
cussões. passou por escores apertaaíssirhôs:
Deste período de argúcia e_ paixão, resultou
uma extraordinária coletânea de.65 ens:aio~ enfei·
xados depois em livro - o federalista, os primeiros comentários sistematizados a uma Constitui·
ção, uma cOntribuiÇão pio!l.eira a mais que, depOis, se tomoU uma praxe riO aireifu _moderno.
Finafuêiite, -em 21 dejunh9 de 1788 a ratifiçação se co_mpletava, cóm o endossO de New
Hampshire_. .Mas alguns Estados só o f!Zeràm muito temR-O -~e_pois como Rhode lsland, que só iatffi.
cou em maio de f790" _- um ano depois-ae já
instalado o Governo Federal..
--- -

Sobre J;dmund Randolph, um dos varões mais
ilustres _da Améri_ça, perdeu um pouco do seu
prestigio por sua oposição demasiado violenta
_à ratifica_ção da Constituição. Podemos considerá~lo indiferente à França.
Sabemos ainda, Sr. Presidente, que os_ Constituintes e'rarn homens extremamente pragmáticos
e afeiçoados à afabilidade humana. Com todo
esse corolário de virtudes ~o temos, entretanto. ·
_jnformações sobre como ~dministrava os seus
talentos no di_a-a-dia da elaboração constitudonal
e isto é algo q~e só podemos avaliar a partir das
_:dific:uldades da conjuntura e. do precioso resul·
tado a que cll.egaram e bem assim pelos debates_
que s_e sucederam na fase da ratificação.
lnicíaram-se os trabalhos em 25 de maio sob
a presidência de á.eorge Washington. Iniciaram
atrav_és de um processo que depois se tomou
praxe em outras Assem_bléias Constituintes, a
apresentação de um doCumento prévio, uma proposta concrem, o cham_ado Pl~no de Virgínia, um
conjunto de 15 res.oluçóes, lidas por Edmund

Duras críticas se ergueram por essa época ao
projeto em todos os Estados, partin~C? por respei·
táveis estadistas, como Patrick Henry até Thomas
Jefferson. E elas variava.Tn da constestaç~o à própria legitimidade da _convenç~o- guand~Henry,
-por exemplo, indagava aos constituirites- quem
os autorizou a escrever "nós, o povo". Em vez
de "Nós, os Estados", pois qu_e o povo não lhes
der_a autorização-_até protestos contra o e}(.Cesso
de poder do Governo Federal, do Presidente da
República etc.
A mais severa reportava-se à ausência no texto
de uma declaração de direitos e garantias Bil
of Rlghts, situaçao que foi logo corrigida em
1791, com a· introdução das 10 primeiras emendas.
- -Os constituintes tinham plena çonsciência das
imperfeições de sua obra, mas argumentavam
que era o melhor que se podia conseguir, num
mundo imperfeito, e que sempre havia meio de
aperfeiÇoá-Ia pOr emenda e que, a_fanal de contas,

dad~
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o texto cumpria o propósito de criar um Ciovemo

pelo povo.

Algumas vezes ·ocorreu de entrarem pelo lado
errado da História, como no caso do artigo quarto,
sessão dois, cláusula três, que mantinha decidida-

mente a escravidão e foLrevogada pela emenda
treze de 1865, depois de uma Guerra Civil que
custou-meio milhão -de vidas.

De qualquer forma, uma convicção profunda
sobre a consistência do seu legado, fez com que
dificultassem deliberamente a apresentação de
emendas, submetendo-as ao crivo de dois terços
do Congresso e à ratificação por três quartos das

Iegislaturas Estaduais. Desde então pelo menos_
7.000 emendas já foram apresentadas, mas apenas 33_ aprovadas e 26 ratificadas,.

-·~

Estas 26 emendas marcam quase sempre uma
cronologia na evolução dos direitos políticos, onde se destacam as dez primeiras que compunham
o Bill of RJghts, a já citada emenda abolicionista
de 1865, a emenda 17 de 1913 que estabelece
eJeições diretas para o Senado; a emenda 19,
de 1920, que estende o direito de voto às mulheres; a emenda 22, de 1951, que limita o mandato
presidencial a dois termos; e a emenda 26_ que
concede o direito de_ voto a cidadãos de 18 anos
de idade. Há exceções menos brilhantes, como
a emenda 18, que introduziu a lei seca, nos tem·
pestuosos anos vinte, proibindo a manufatura,
venda e tranporte de bebidas aJcoólicas nos Estados Unidos, com as conseqüências que conhecemos, até ser revogada pela emenda 21, de 1933.
A Constituição tem evidentemente outros mecanismos de __expansão e adaptação, -como a revisão judicial. as decisões dos tribunais,_ a interpretação do seu texto pela Suprema Corte, em relação a qualquer caso específico, a ação de Presidentes da República, ampliando o entendimento
do artigo 29, ou mesmo dos Executivos estaduais.
A este respeito, Afonso· Arinos diz com sabedo·
ria:"A Constituição dos Estados Unidos é comparável ao seu território, base de engrandecimento
e transformação. EJa, como o território, foi-se
acrescendo de novos espaços insuspeitados, e
estes espaços foram-se modificando com o progresso humano".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a __Constituição
é, pois, um ente vivo, que cresce como tal, evolui
e se adapta. Durante 200 ãnos, porém, a sua
conformação básica acompanhou incólume todas as transformações sociais e políticas e deu
respostas a problemas grandes e pequenos, sem
jamais se deixar arranhar em sua majestosa credibilidade, sem se deixar tocar em Sua áurea sagrada, sem de leve franzir sua hierática compostura.
Nos últimos anos, temos visto pela televisão
e pela mídia impressa a sua aplicação em situações as mais diversas, inclusive de repercussão
Internacional, reconhecendo a mesma versatilidade e funcionalidade que são sua marca ou carisma.
A única pergunta que resta, pois, se volta naturalmente para o futuro. De que maneira a Constituição responderá às questões de uma época em
que tudo o que é sólido se desma_ncha no ar;
em que a mudança se tomou o modo permanente
de existir, em que os fatos marcantes serão cada
vez mais efémeros. COmO se insefe a Constituição
num contexto moldado pela engenharia genética,
pela inteligência artificia], energia nuclear, corporações multinacionais, poluição, comunic~ção de
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massa; fenômenos que os convendonais evidentemente não tinham a mínima condição de prever.
Juristas consideram que se toma cada vez mais
clifldl aplicar a "Intenção Ortginal" dos autores,
nos djas que correm. Que dizer, então, do futuro?
Poder-se-ia argumentar que esta constituição
ul_tr_apassou intangível urna guerra civil, toda a primeira .Revolução lndustJjal,_ o surgimento de noVQs sistemas económicos, duas guerras mundiais,
as turbulências dos anos sessenta mais tudo isto
ainda seria diverso do dilema que este ponto de
inflexão da civilização provoca,
Concretamente, as perguntas daqui a pouco
serão do_ tipo: é constitucional utilizar técnicas de
DNA recombinante para produzir quimeras bioló-gicas em série? E donesdo ser_humano? Como
assegurar a privacidade numa sociedade totalmente informatizada? Cómo regulamentar o uso
da energia nuclear quando este se tomar corrente
ou corriqueiro? Como se bbservará a_ hierl;!rquia
das leis no espaço exterior, para alé-m do controle
da cidadania?
___ Sr. Presidente, por instigante que pareça a_ pergaffifuho da Filã.délfia é consubstancial destes temas. Tem a mesma natureza. O juiz Oliver Wendell Homes dizia: "Nos_sa Constituição-é uma experiência, como tOda a vida é uma experiência."
Ao seu tempo, a Constituição também foi uma
- quimera- uma temerária construção do espírito,
- serri similar entre as espécies, vista com desconfiança e suspicácia.
Mas, cOmo toda construçao do espirita, ela ê
filha do otimismo filosóficO, cõlnO aquele que imperou no século das luzes; o otimismo dos que
acreditam que saberão manejar o que criam, e
que a criação é parte- iiídissodável, irrecorrível
e inarredável da transcedêriCia do ser humano.
como C:ónstriJção do espírito, ela o acompanhará pois, com naturalidade a toda parte onde
se desdobrar a aventura humana de existir: às
estrelas, ou ao fundo do mar, ou à intimidade
da matéria, encontrando ambiência natural nesta
época de fastígio do conhecimento e da informação,-qüe são exatamente as s_uas matrizes.E por ser cc-extensiva de toda a transcendência, dando suporte à realidade e à fantasia, ela
responderá à realidade de amanhã, com a antiga
expressão de terêncio: "nada do que for humano
me será estranho."
Sr:Presidente, Srs. SênãaOres, ao longo dã red~~º do texto constituciOnal, só uma vez, em
sua prudência, os autores se dirigiram à posteridade, referindo-se provavelmente aos seus próprios descendentes.
Hoje, a sua posteridade espalha-se por todos
os continentes, da mais recôndita à mais exuberante comunidade; pois que o seu legado, os princípios traduzidos em palavras disseminaram-se
de maneira onírnoda, e tomaram-se património
de todos os pov_os.
Neste momento, em todas as partes do mundo,
em todas as línguas e com a mesma reverência,
cerimônias semelhantes a esta se processam, celebrando uma causa que é comum a todos.
O Senado Fec;l.eral e o Partido da Frente Liberal,
por meu intermédio, associam-se ao regozija univef$8]__ pelo transcurso dos 200 anos da Constituição norte-americana, augurando perenidade
aos seus preceitos.
O Sé"na-di:>r"Af6riSõ Afinas, Presidente da Comissão de Sistematização da Asseffibléia Nacional
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Constituinte, ora_ reninda no Brasil, certa vez, escreveu em um livro intitulado ··o Som do Outro
Sino":

··A Constituição americana é o maior documento político da História humana. Uma obra
de criação, sustentação e equilibrio de um
regime no qual coexistem os ideais_ coletivos
-de todos os povos e os desejos de todos
os homens conscientes da sua natureza: os
-ideais de liberdade, ordem e justiça no seu
grau máximo, até hoje experimentado pefa
sofrida humanidade."
Sr.. Preside_nte, $_1'§.:_§ehadores, jjentro de algumas décad~s. caravelas de outro tipo estarão sin~do o espaço. Toda_repr~Sentação da realidade sensível ter~ pasSado de analógica a digital
e a própria Lei_ da Ciré!vid~de deixará de ser uma
lei imutável.
·
Mas onde quer que· se reúnam três ou quatro
pessoas para falar sobre direitoS humanos, liberdades cívicas, profilaxia de ações tirânicas, estado
de direito; ande quer que se reúnam grupos para
discutir os estatutos políticos de uma nação ou
o simples regimento de uma associação de cida-- dãos, ou de um agrupamento de moradores, estarãO, mesmo- sem Q perceberem, ouvindo vozes
de um outro 'sino; estarão recolh~ndo mensagens
longínquas_ enviadas há 200 anos aos pósteros,
que falam sobretudo de fé no prospecto humano,
de dignidade da pessoa humana, gravadas num
pergaminho, a partir do qual o mundo deixou
de ser o mesmo e, a partir do qual deixou de
ser o mesmo em qualquer parte do mundo, principalmente o seu subscritor maior que, a partir de
entãq, adguiriu maioridade e emancipação e se
tomou o sujeito da História, aquele que assina
no começo, aquele que assina no pórtico e no
frontispício: We the people. (Palmas. O orador
é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Com a palavra o nobre Senador Lavoisier Maia.

O SR. LAVOISIER MAIA (PDS- RNPronuncia o seguinte discurso-) -Sr. Presidente
do Senado Federal, Exm>? Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Exmo Sr. Pn::!sidente do Tribunal Federal de Recursos, Exm~ Sr. Presidente
do Tribunal Supertor Eleitoral, Srs. Membros do
Corpo Diplomático, Revm9 Sr. Arcebispo de Brasília, D. José Freyre Falcão; autoridades civis e militares, Srs. Deputados Federais, Srs. Senadores,
Exm 9 -sr-.-- Embaixador dos Estados Unidos da
América; minhas S~ e meus Srs:
O bicentenário da Constituição dos Estados
Unidas da América representa para a sociedade
po!ític:a modema um momento de reflexão e de
alegria
Há 200 anos, os norte-_amertcanos promulgavam uma constituição duradoura, firmando, destarte, um pacto político interno, q\Je o tempo não
conseguiria desbuir, por mais violentas que fossem as vicissitudes __ económicas, políticas_ e sociais.
Mas, para chegar a essa situação histórica, o
povo norte-americano vivenclou um processo sociológico que marcou definitivamente seu ingresso na comunidade internacional.
Após a confederação, que propiciou a independê~-~. surgiu uma nova realidade: a existência
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federação por meio de uma constituição, cada
vez mais moderna e presente.
Durante onze anos, os representantes das treze:: --Muito obrigado.-(Palmas. O orador é cumpri·
oolônias discutiram o pacto interno e, ao final in~h-~do.t
do longo debate, promUlgaram, em 1787, a cons~
O SR. PRESIDENTE (Humb~rto Lucena) tituíção iniciando, assim, uma nova fase- na Histó- 0.5eQ._ad_or Marcondes Gadelha falou como autor
ria do ConstitUcionalismo Moderno.
_cio reque~imento ê con1o mernbro da saneada
Os constituintes americanOs ·aaotaram, na prá- do PfL; o SenadoflaVolsie-r Maia -falou conio
tica, a teoria do "contrato social", de Rouseau, · membro da 6_a_t)_~ do PbS.
.
c:om a adoção, por quase todos os Estados do
Concedo a palavra ao n-obre Senador Mauricio
Mundo, de leis constitucionais firmadas num só _Cori'êã, que--ralarã pelo PDT.
código.
Os amerkanos instituíram a federação, o presf-- --OSR~MA.rnUCIO CORRÉA (Í?bT- DF.
dendalismo e a república, inaugurando, deste Prot1undi1- o SeQUtnte -discu~so. S~ revisão do
modo, uma nova e próspera sociedade, baseada orador.) -Sr. Pf~idente, Srs. Senadores, Exm?
na liberdade política e na igualdade econômica.
Sr. Miri_IStro do_.Supremo Tribunal Federal, MinisA federação foi produto de u_ma revolusão natutro L\J~.Rafaei-Mayer. Sr. Presidente Qo Egrégio
ral, de um consenso permanente, de uma vontade Tribunal Federal de Recursos, MinistrO Evandro
firme de manter a distribuição espacial do poder. Gueiros Leite, Presidente do Tribunal Superior
A república surgiu como uma forma de poder
EJeitoral, Ministro Oscar Dias Corrêa, Sr. Embaioposta à monarquia, criando a possibilidad~ _de xador dos Estados Unidos, que nos honra neSte
partk:ipação no processo político, sem a prévia rrlciii--ierito com_,sua presença, Sr. Hany W. Shlaumarca do sangue. O presidencialismo assomou deman, Srs. Me:m~ros_ do_ Ço~p9 _Diplomático,
corno um novo sistema de governo em que se Revmo_ Sr. ArG_ebispo de Brasllia, Dóm Josá Freyre
tem alguêm parecido com o rei, mas Sem ser FafCáõ, AUtOridades ciVis e militares, ·minhas Serei, com uma prova inconteste da capacidade crianhoras e meUS SenhoreS:
tiva dos constituintes americanos.
-MeL!. Partido, ~mbora na minoria, quer neste
instante Participar desta- solenidade em qoe se
A ConstitUição americana é uma con~tituição
sintêtica,_ orgânica, elaborada por 55 delegados,
comt:rnora eleinéride que transcende ao mom~n1Q presente.
sendo 34 destes formados em direito.
-ffaVerdade, a COnstituição dos Estados Unidos
Em apenas 7 artigos originais., a Constituição
dª América do Norte dá um exemplo a todo o
americana traça as diretrlzes básicas da sociedade
trl'Undó dã NUdez, da excelência daquele texto
polítk:a. albergando todas as posições necessárias
que os juristas enomens públkos, daquela época,
à eficácia do ordenamento jurídico-político.
Secundado por 26 emendaS, o texto consti.tu- compúseraril-para: á eternidade.
dona1 mantém vivas as formas iniciais da conven- - _-NóS~·que-\1vemos neste momento o processo
Çonstituinte, qUª-nto desej~riamos Que este País
ção de Filadélfia, atualizando-se ao longo do temmodelasse uma-carta política q-Ue pudesse perpo e servindo de exemplo a muitas nações civilizacorrer os anos:cg_mo·exemplo e como segurança
das do mundo.
para os noss~ filhos e para tranquilidade da nosA grandeza históric_a_d_a Constituição americana
extrapola todos os esquemas do direito constitu- -sa Pátria.
Recordo-me, ta( é o conceito de CQnstituição
cional contemporâneo e- demonstra, cabalmente,
que é possível elaborar uma ç:onstituição de pí-tn- nos- Estados Unidos, que cada pessoa tein, lá,
o dever, a obrigação até, de saber interpretar o
ciplos, isenta dos casuísmos cotidianos, livre das
textO constitucio~l e exercitá~Jo nos moinentos
questões c:onjunturais qUe, rriuitas vezes;· desvirmais críticos, a ponto de diz.er a qualquer soldado
tuam o verdadeiro sentiçio do arcabouo;:o Constiou a quem ·quer que seja do povo: "Eti invoco
tucional.
_
a Constituiç-ã_o àos Estados Unidos, para poder
Para nós, brasileiros, a CõnStituiÇão bicentefazer prevalecer o meu direito...
·
nária dos Estados Unidos da _América serve de
Desde _o_ Códig() de Hamurabi, desde todos os
paradigma e nos dá a lição grandiosa da Permaoutros ruUimerltOs das organizações dos povos
nência no tempo.
que nós con}J.ecem9s, que estão perdidos no lasO trabalho que os c:onstituintes americanos rea_fro d~ história, até hoje, não há nenhum exemplo
lizaram em 1787 continua vivo, resistindo, aSsirO,
da maravilha, da perfeição, da lucidez que é o
a todas as avalanches históricas, como se a constitexto da Constituição dos Estados Unidos. E motuição houvesse sido promulgada ontem.
delou, inclusive, instituições que permanecem inSaúdo, em meu nome e do meu partido cólumes, permanecem eternas e que dão essa
Partido Democrático Social - a grande nação
demonstração extraordinária para o mundo deamericana do norte, relembrando as lutas c(e sua
mocrático;
independência e enaltecendo a if!lportânc:ia de
Espedflc::amente gostaria de fazer uma referênsua Constituição, depo(s de 200 anos de sua proc:ia a uma instituição; também bicentenária, evimulgação.
dentemente, dos Estados Unidos, que é o seu
Conta-se que, após os delegados terem assi· Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte
Americana. Essa Suprema Corte Americana que
nado a Constituição dos Estados Unidos, uma
tem, durante esses s&ulos, e todos os anos, e
mulher aproximou-se de Benjamim Franklin e
tem· exercitado o seu poder de controle da constiperguntou: "Então, doutor, que é que temos, uma
república ou uma monarquia? -Uma república, tuCionalidade da lei americna, do texto americano,
e que tem serVido, a todo mundo, como -o mais
se a puderem manter, respondeu Franklin".
perfeito exemplo do exercício da democracia,
O testemunho histórico desses 200 anos tem
confirmado a capacidade dos norte-americanos
aqUeles que coil.hecem o exemplo dado pelas
em manter a república, o presidencialismo e a
interpretar;ões da Suprema Corte Americana, a
de colônias soberanas que deveriam

manter~se

unidas, sem perda de suas autonomias.
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tal ponto, tal é o valor da interpretação da Suprema Corte-, .~ é o seu vigor, o respeito que ele
tem, que foi' capaz:; num momento Crítico da vida
política norte-americana, de provocar a renúncia
de um Presidente da República.
E aqui ·no Brasil, neste momento em que se
-quer c_onstryjr_ U!Tl_a nova Constituição, proc::ura-se
trazer m_pdismos, a exemplo da provável institui·
çào_ no Brasil de uma Corte Constitucional. E é
necessário, que. ao reterilbrar a Suprema Corte
dos Estados Unidos, se recorde, tambérri, que
o nosso Supremo Tribunal Federal vai fazer os
seus Cem anos de existência. E na Europa, onde
as cortes constitucionaiS nasceram, nenhuma delas tem; sequer, a metade do que tem de eXistênc_ia o Supremo Tribunal Federal no Brasil. Quero,
portanto, neste mom'entO, asSOciar a esse poyo
extraordinário que, através das treze colônías, nãquele século, organiz~m _aqUtile PaiS, montaram
a sua Constituição, que está aí, a desafiar o tempo,
com a mesma linguagem, com o mesmo tipo
demOCrático que fOi eleito naquele século que
perdura, e tenho certe_za, que perdurará por muitos séculos aínc;la..
üxa"l~ nós 'consigamos~ ago~a, ~tentarmos para
que a grarideza de um_ texto cc;>TlS:titucional não
está, necessariamente, na vontade de transformar
revolucionariamente uma conStituinte bÍ'asileira
que, sem dúvida nenhurria, Toi outOrgada pela
graça, pela vontade das forças políticas até então
dominantes, pela vontade daqueles que detêm
o poder. '
OXálá cons_{gaffioS ur_na ConstitUição que possa
tambéin ·dai tranqüilidade, dar segurança, dar felicidade, a ~o~o esse pOvo brasileiro.
NeSte momento quero dizer qu_e, como advogado e córilo aigu(!ffi que conhec.e ·um pouco
de Teoria Geral do EStado, sintO inteiramente engrandecido como ser humano, co_mo partkipe
deste século, por presenciar esta extraoidinária
efeméride, este maravilhoso acontecimento que
é o registrar, em 1987, os 200 anos de existência
da Cmi.Stit.uLção doS Estados (Inidos__ da América.
Não quero, aqui, êdgitar e nem alardear fatos
relativos aós- Estado_s Unidos naquilo_ que foge
ou que refoge à sede dessã comemoraçao, principalmente nos seus aspectos, vafnós dizer, de
grande potência mundial, mas quero c:omo ser
humano, como integrante no Brasil, neste instante, deste Senado da República, congratular~me,
e ainda mais, c:omo integiarite do PDT, pela grandeza, pela excelência, pela grande maravilha que
é o comemorar-se, em 1987. repito, os 200 anos
da Constituição dos Estados- Unidos da América
do Norte,
Trago, portanto, em nome do meu Partido, ao
Sr. Embaixador, todo o meu entusiasmo, toda
a minha a1egria por ver que estamoS presentes
para participarmos deste grande acontecimento.
Felicidades àquele grande povo, felicidades ao
Embaixador dos Estados Unidos. por intermédio
de _quem, o meu Part:ido _remete ao povo dos
Estados Unidos o nosso mais fraterno ,atiraço por
esse exemplo de demociélcia em pleno século
que vivemos. Neste instante desejamos para- õ
nosso País, a exemplo do aconteceu nos Estados
Unidos, que tenhamos tambem- um texto sinté~
tico, sólido e fiexív~ para servir de e}(emplo, de
modelo para os nossos pósteros.
_
Multo obrigac;lo, Sr. Presidente. (Muito bem\ Pai·
mas.)
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Adaptação decorrente de _um largo espírito de
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) transigência e transação dos convencionais de
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Viana,
Filadélfia. "É que uma-constituição, disse-o_João
que falará pelo PMDB.
Mangabeira, salvo a hipótese da vitória de uma
O SR. LOIZ VIANA (PMDB - BA Pronuncia
revolução social, será sempre uma fórmula de
o seguinte discurso.) - Sr. PreSidente do coneqúilíbrio e transação entre idéias correntes e integresso Naciolial, Sr.- Presidente do Supremo Triresses, que atuam num meiO soda] determinado".
bunal Federal, Sr. Presldent.e do Superior Tribunal
"Não foi fácil aJçançar-se Eilaboraçâo de teXto
Eleitoral, Sr. Presidente do Tribunal Federal de
Recursos. srS:- Membros do ·carpO'- Diplomático, - que, repre-sentando a conciliação, fosse mais do
que um simples documento legal, que se leria
Reverendíssimo-- Sr. ArcebisPo de BrasTiía, Srs.
comõ um testamento ou um-contrato", conforme
Embaixadores, Sr. Embaixador dos Estados Unidiria Woodrow Wilson. Tão cUstoso fora chegar-se
dos Sr. Harry Shalaudeman, minhas Senhoras,
a um acõfclo q!Je _dos 72 convencionais primitivos
meus Senhores, Srs. Senadores: - -apenas_ 42 compareceram ,_ao encerramento da
Não fora a tradição que nos impõe niais de
Coiwenção. Os representantes de Nova Iorque,
uma palavra em solenidade_ como esta em que
exceto Hamilton, haviam se retirado, e outros, por
nos emgalanamos para celebrar duzentos anos
motivos_ vários, declararam não apor a s_ua assinada ConstitUiçãO dos Estados Unidos da América,
tura. Coub~. porém, ao ladino Governador Morris
e, certamente, pouco haveria a dizer após a oração
en~ontrat a fórmula d_~ _encerramento que emcom que os ilustres Senadores Marcondes Gadelha, Lavoisier Maia e Maurício Corrêa acabam de -prestasse uma aparência de unanimidade. E asenriquecer os nossos Anais. Mas, obediente àque- Sim condui_ a; Costitujção: ''Feita na Convençáo,
la tradição, acrescerei algumas palavras em honra - pel6 consenso unânime dos Estados presentes,
em 17 de setembro de 1787 ... E para não faltar
do extraordinário documento, cujo segundo cenuma nota: de bom humor, traduzindo o desarmatenário se comemora, sem dúvída o mais impor- mento_ dos espíritos, após tãO árduas lutas, Satante da História Política Contemporânea.
muel EJiot Morison, ao escrever a História do povo
É-possível, e até provável, Sr. Presidente _e Srs.
Americano, nos dá esta informação após se referir
Senadores, que uma visão superficial do aconteciàquele fecho da Constituição de Filadélfia: "Os
mento que ora nos reúne, suscite a impressão
membros transferiram-se para a Taverna da Cida·
de reverenciarmos antes de tudo a _ancíanidade,
ps dois séculos transcorridos sobre a Constituição - de, jantaram juntos, e despediram-se cordialmente uns dos outros." Selava~se assim o trabalho
de Filadélfia, que exalta a nossa emoção jUstifica
da Convenção.
nossas homenagens. Mero engano. Embora vi_Q tiaó~ho sobre o qual assenta precipuamente
gente há dois sé_culos e_ testemunha do desapare~
a continUidade da União. Conta_ Martin Landau,
cimento de inúmeras Constituição surgidas naprofessor da Universidade de Berkeley, que, na
quele lapso de tempo, o traço dominante da Conslegislatura de 1804-18Q_5,-TirnQthy Pickering, antitituição Americana _é não a sua vetustez, mas o
go Secretário _de Washington e Adams, passeava
viço de javentude, o vigor, a energia e, por isso
iia compã.nhia do Senador William Plumer, ammesmo, a capacidade_ de rejuvenescer, adaptanbos adve_r~rios de Jefferson, quando este lhe dis~
do-se às circunstâncias e nec.essldades de_ cada
hora. Nem era outra, em meio às imensas dificul- se acreditar que os Estados Unidos eram grandes
demais para permanecerem unidos. Ao que lhe
dades vencidas na Convenção de Filadélfia, senão
perguntou Pickering se não fora essa rutura da
uma pujante perenidade a ambição dos que pas(Jnião a preocupação de Washington. "Sim, ressariam à História como os "Pais Fundadores".
pondeu Plumer, esse temw _é um fantasma que
Nas vigorosas palavras de Harrington, não depor muito tempo atormentou a imaginação do
sejavam eles plantar uma débil planta de estufa
velho homem." O tempo e os fatos se incumbiram
e, sim, uma grande e frondosa árvore que tivess_e
de-ãpagar os temores de Washington. Não apenas
a terra toda para as raízes e o céu para os seus
a União _se tomou suficientemente sólida, capaz
ramos: "the earth for her root. and heaven for
the branches''. Hoje, volvidos_ dois séculos, pode- de vencer graves crises como a da Guerra de
_Secessão, mas tanlbém se _affipliar e alcançar
mos reconhecer que os geniais criadores da
a dimensão de clnqüenta Estad"Os, estendidos do
Constituição de 1787 lograram compor um con-· ·
junto de normas, que se renovam permanente- Atlântico ao Pacífico. _
O verdadeirinnente e. extraordinário e admlrálmente graças à singular capacidade de mudar
para sobreviver. Mas mudar, conservando imutá- vel na obra dos convencionais de Filadélfia, é havel a base sobre a qual foram forjadas, e que verem posto_ no breve texto todos os elementos
é o amor à Liberdade e à Democracia.
que lhe permitiram vencer o tempo. Escreveu WilLembremos este conceito de Marshall na mais son, o grande comentador do Direito_ americano,
que ~·a ConstituJção_ em si mesma n_ã_o é .um sistefamosa das suas decisões: "A Constituição foi
concebida para durar através dos tempos e por ma completo; é apenas o embrião de organizaconseguinte para se adaptar às diferentes crises ção". E desse embrião brotaria o documento que
dos negócios humanos." Que fazemos agora se- tem sobrevivido até hoje venc;:endo a todas as
não reconhecer e proclamar haverem os conven- tormentas. Dentro de um sistema que se chamou
de freios e contrapesos foi possível conservar~se
cionais de Filadélfia alcançado o alto e difícil objetivo? Meta passivei graças ao admirável espírito o equilíbrio do Poder._"O Presidente não corromde transigência e de transação, que permitiu se peu -ou submeteu o Congresso; o Congresso não
paralisou ou atemorizou o Presidente." E, como
transpor obstáculos, que se diria invencíveis. Ducerne do sistema, desenvolveu-$.e, _a partir da cozentos anos se passaram; e a Constituição, graças
aos mecanismos de evolução e transformação -nhecida sentença de Marshall, no caso Marbury
que a integram, tal como- o proclamou Marshall, V. Madison, a permanente presença da Suprema
Corte em toda vida na;donal. Uma presença que
logrou adaptar-se às cüferentes crises dos negóestá menos no texto _constitucional do que na
dos humanos.

a
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prática, e tem levado a Constituíçâo a sucessivas
adaptações atendendo aos reclamos de cada hora, e_ colocando na toga dos juízes a âncora_ das
garantias dos cidadãos.
Não faz muito que, numa das belas páginas
do nosso eminente colega Afonso Arinos, encontrava eu esta citação d~ D. W~ Brogan, o renoffiado
a!Jtor de An Intr_oduction to American PoUtics:
"O povo americano, ao cabo de mais de
um século e meio de experiência, está mais
convencido do que nunca de que somente
nos quadros da Constituição, e não em qualquer outra parte, está a sua salvação política."
Por isso o amor, sim o amor que devota à
Con-Stituição de 1787.
Do que é o vigor da obra daquela Assembléia
de semideuses, na expressão de Jefferson, "a
mais sábia, a mais feliz, a mais duradoUra de todas
as córnbiiiações liberais criadas até hoje pela inteligêrl_cia humana", aprend_iRo em Rui Baró-osa,
que, niiln doS SeuS rarqs discursoS perante a
Constituinte de 1890, assím retrata o-dOcumento
de 1787, então já com mais de um século:
"A Constitui_ção americana: não é uma
construção em decadência, corroída pela vetustez secular. É um organismo vivo, um or·
_ganismo renascente, um organismo juvenil
nos seus cem anos de adolescência robusta,
um orgª!1ismo que,ainda não cessou de crescer e agigantar-se, um organismo cuja força
medra medra _continuamente com o _perpas~
sar do tempo':.
Depois disso mais uni.- século transcorreú e a
Nação foi sacudida e experimentada pelas mais
graves crises que podem inquietar _a vida de um
povo:- E do mesmo modo porque lograra sobrepor-se à Guerra da Secessão e às graves conseqüências dela decorrentes, a América atravessou
as duas Grandes Guerras, a Guerra da Espanha,
a depressão de 1929, a crise do Vietnã, o assassinato do Presidente Kennedy e a renúncia do
Presidente Nixon, sem jamais se _interromper a
ordem constitucional. Em 200 anos,_ em 200 anos
que foram tanto de sofrimento Comõ- de prosperidade, a América mudou profundamente. Contu~
do, a Constituição de Filadélfia· iaí está, sempfe
jovem e sempre renovada, abrigo da grandeza
e das esperanças do povo americano.
Natural, portanto, Sr. Presidente_e_Sri;_. Seriado~
res, que pelo menos por um breve instante, nos
detenhamos na l:?lJsca dos fatores_ r:~sponsáveis
por tão singular acontecimento da vida política
contemporânea.
Certamente, acima de tudo está a_ formação
do povo americano que fez do texto de 1787
_alguma cousa viva, sensível às contingências de
cada época. Para W. B. Muro, dos m8is ilustres
constitucionalistas contemporâneos, a Corlstituição de 1787 terá sido-apenaS the starting point,
isto é, o ponto de partida para_o país se transformar no "grande laboratório de política experimental" que permitiu ser a Constituição um "organismo em contínua mudança, amadurecido pelo
processo interminável de experiência, de erro e
da correção:·~ E de tal modo se transforma a Constituição, que''não é estática, mas dinãmica; darwiniana e não newtoniana" porque "quaSê_se pode
dizer, acrescenta Muro, s.er ela emendada cada
manhã de segunda-feira, quando a Suprema Corte profere as suas decisões". __
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Mas, tudo isso ocorre há dois séCu_los graças
à vigilante participação do povo americano, ·que
mais do que qualquer outro tem est~do_ perma~
nentemente presente à vida constltt,~.çion~.l do se1,1
país. Fato que contribuiu para que uma Constt~

tuição elaborada para uma modesta sociedade
rural integrada pelos treze Estados -iniciais, se
transformasse no valoroso suporte jurídiCo da
maior sociedade _in_Q_y_~trial jamais c_onhecida.
Quando da sua viagem à América, e da qual emer~
geria o estudo De la democratie en Amerique,
Tocqueville escn~veu em carta ao pai:

"Mais eu vejo este País, mais-me cOnvenço
integrar ~me nesta verdade: quase não há instituições políticas radicalmente boas ou más

em si rnesmas, e que tudo depende das con~
dições físicas e do estado social do povo
ao _qual se aplicam."
Ao que .acresceria seis 'dias depois em carta
,
.
"Para esta sociedade sem raízes, sem lembranças, sem preconceítps, sem rotinas, sern
idéias comuns, _se:m traço naclona_l, cem yezes mais_ feliz que a nossa, a república funda~
da sobre o interesse de Ç,ada qual, bemjonge
das antigas repúblicas, é sem dúvida o governo melhor adaptado."

ao seu amigo Chabro!:

j

Não é exagero dizer-se ser isso decorrência nada ininterrupta participação do povo. "Cada cidadão - escreveu B[}iç:e ::- sabe. ter a sua parte
no governo, e que é .obrigado tanto pelo seu dever
quanto pelo seu inte~sse, a consãgtar-lhe uma
parte do sel! tempo e dos seus pensamentos~
Ele pode descuidar esse dever, mas ele sabe ser
um dever." Daí ter a consciência de que o govemõ
é obra sua, s~do ele individualmente responsável
pela maneira por que for conduzido.
Decorrência desse sentimento popular é haverem fa!ores qu.e poderiam levar a um distanciamento do povo, contribuído para uma singular
presença e participação dos cidadãos na vida e
nas permanentes transformações da prática constitucional. É que --e aqui novamente me valho
da correspondência de Tocqueville··a massa dos_ que têm o conhecimento dos- negócios públicos, conhecimento das
leis e dos precedentes, o sentimento dos interesses bem definidos da nação e a faculdade
de os compreender ê aí rnaior do que em
qualquer outra parte do mundo."
Corrió desconheceiJ'TlOS que a esse interesse,
a esse conhecimef!to, e a essa partiCipaÇão- Se
deveu os cam_inhos _que permitiram a sobrevivência da ConstituiçãO através de todas as intempéries que têm varrido a nação -r1orte~americana'?
No monumental estudo sobre a "República
Americana.. , James Bryce, escrevendo cerca de
meio século após T ocquevllle, assim começa o.
seu clássi<:::o livro: "Qu~ pensais de_ nossas instituições?
a indagação que nos Estados Unidos
dirige ao viajante europeu toda a pessoa que ele
encontra."
A um só tempo a pergunta revela não apenas
uma ponta do orgulho nacional pelas instituições
políticas, mas também o permanente interesse
peJa evolução acompanhada desveladamente, jamais se permitindo fossem elas deturpadas pelos
governantes. Combinação da qual resultou inviolável equilíbrio entre as aSpirações popUlares e
a condução dos negócios públicos, J::. arraigado
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sentimento da soberania do povo. "Na América,
este grande desafio, como ponto final da transição
escreveu T ocquevllle, o princípio da soberania do
político-institucionaL
Os Estados Unidos da América foram e contipovo nao é esc.onç:l.ida ol..) estéril em algumas nações~ -ele é recoobeçido pelos costumes, proclanuam~ sendo um rtoWvel_ exemplo de liberdade
para os povos de toda Humanidade e, por isso,
mado pelas leis; ele se propaga com-liberdade,
a inspiração -agora-eVOCada é mais um pÓnto Posie atinge sem obstáculos as úlitm_as conseqUências." E coriClui o consagrado obseiVador da vida
tivo nà atividade dos Cõnstituintes brasileiros, que
ameriéahã.:''"'Q ptiVO reina sobre o mundo político
já se aproximam das et.:ipas fmalS"àeSta grande
obra de consolidação democrátiCa. em -estreita
americano corTío Deus sobre o UniverSo. Ele é
vinculação com os mais caros anseios populares.
a causa e o fim de todas as coisas; tudo daí sai
e aí termin~.··
AÓ encerrar estã seSsão especial, cumprimento
o Sr. Embaixador dos Estados Unidos da América,
Justo,_ portanto, Sr. Presidente, que ao e>;altarrnos a Constituição de 1787, tributemos a nossa Sr. Harry W. Shlaudeman, congratUlax:tdo~-~~ Cô.m
o povo r:rorte-anledcano".p'elã grata-efe-méride, e
homenagem ao povo norte-americano, a cujo es-pírito cívico deve-se que, passados duientos anos,
agradeço, tai'nbém, a preSença dos derilais representantes do Corpo Diplomático e das autorida-permaneçam vivos, palpitantes, cheios de seiva,
des civis e mílítares que ehrfqueceram esta comeos ídeais que inspiraram os "Pais Fundadores",
moração histórica, altamente significativa para os
cuja Obra luminosa e duradoura não falta quem
democratas de todo Mundo.
chame o milagre de Filadélfia. Leitores de _Locke
e de Montesquieu, cujas idéias admiravam, eles
0- SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) se dedicaram principalmente âs aspirações da ciA Presidência vai encerrar a presente sessão, devil_ízaç~o iniciada _flO Novo Mundo, buscando, em
signando para a sessão ordinária de segunda~
grande parte; a_ cOnservação da Ubercfade. Rªzão
feira, dia 21, a seguinte
por que, como acentuou o Justice Brandeis,
o fim predpuo não foi o da eficiência, mas_ tomar
impos_sível o exercício de t,~m poder arbitrário. E
ORDEM DO DIA
is_so e(es o consegUiram impecavelmente.
Como bem disSe Arthur Schlesinger. "a ConstiM
_-,-ftuição era um documento extraordinário. Mas urn
Votação,
em
turno
único, dç Prqjeto d_e Lci da
_documeoto_n_ão é sen~o u.r:n documento. e_a sua
Cârt'rara n" 18, de 1987 (n" 8.384/86~ na Cá:Sa
sigf!i_~cação i'eã] ---vale dizer a sua signffícação
prática - somente a prática poderia revelá-lo. de origem), de ínféiatíva do Seiiho_r Presidente
Cabia, pois; ao regime instaurado pela Consti- da República, que dispõe sobre ·a liquidaÇão de
tuiçãO r~er Cad~ dia a experiência das possibi- débitos prevfdenciários de instituições educaciolidades que oferecia esse documento, de conciliar nais e culturais, tendo
PARECER FAVORÁVEL. prOferido em plenário.
as suas contradições e remediar as suas lacuna~".
Essa a adrri.ifável obra do povo americano no
-2curso de dois sécu1os. Nada rnudou e tudo se
Votação,
er:n
turno
único, do Projeto de ResolutranSformou. A grande árvore sonhada e plantada
ção no 101, de 1987 ("presentado pela Comissão
pelos convendooais de Filaà.élfia aí está, portende Constituição e Justi_ça como conclusão de seu
tosa, prOnta para vencer novos séculos. E nós,
Parecer no 12", de 1987), que suSperide -a eXecUção
diante dela, podemos repetir com emoção as palavras de Uncoln, no chão sagrado de Gettysburg do artigo 9"', da Lei n"' 2.322, de ~-de agosto
- "cf governo do povo, pelo povo, e para o povo de 1982, dá mU.riiclpro-de Paulista, do Estado
de Pernambuco.
não desaparecerá da terra".
Efa-o"q"ue tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
~3Bem! Palmas.)
Votação, em turno único, do Projeto de ReSÔluÇâo ·n<r-142, de 1987. qi...le autoriza a Prefeitura
O SR. PRESiDENTE (Humberto Luéena) Municipal de- Petrolina, Esta9-o de Pernambuco,
Sr- Presidente çi._Q Supremo Tribunal Federal, Mia contratar operação de crédito no v.a}or cciireS-nistro Lulz Ra[~~[Mayer; Sr. Presidente do Tribuporidente, em c;ruzados, a 80.000,00 Obrigações,
rial Superior EleitõfaJ, Ministro Oscar Dias Corrêa;
do Tescuro Nacional - OTN, tendo
Sr. Presidente do TrlbuMl Federal de ReCursos,
PAR~CER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
Miriistro Evaodro=Gueiros Leite; Srs. Membros do
CofPO Diplomático; Revm~ Sr. Arcebispo de Brasí---'4lia•. Dom.)~ Freyre Falcão; demais autoridades
Votação, em turno ~)nico, c;l.o P.rojeto de Resoluc:iVís ,e-minfãre:S; Srs. Senadores; Srs. Deputados;
ção, n" 143, de 1'987~ C}UEf autoriza a Prefe[ttii'a
Sr. E_rnbaixador dos Estados Unidos da América,
Municipal de Araújos, Estado de Minas Gerais,
Harry W. Shlaude!man, Senhoras e Senhores:
a conti'afãt' operação de crédito no Valor correSA Mesa Diretora associa-se às justas homenapondente, em cruzados, a 13.114,66 Obrigações
gens_ com que o .Senado federal saúda o transdo T escuro Nacional- OTN, tendo
curso do bicentenário da Constituição norte-amePARECER FAVORÁVEL, proferido em p!enârlo.
ricana, um docurriellto que, atravessando; já, dois
séCulos, r~presenta, sem dúvida, uma das mais
-5expreSsiVaS- âerUõriStrações de sabedoria p-olltica
VotaçãO, em turno único, do Projeto de Resolue serviu de roteiro à democracia nos Estados Unição n"'- 144, de 1987, que autoriza a PrefeitUra
dos da América.
Municipal de Belérn, Estado do Pafá, a COntratar
A comemoração e a homenagem do Senado
operação de crédtto no valor correspon-d.Emte, em
coincidem com a fase em que o Brasil se empecruzados, a 440.996,24 Obrigaçõ_es do Tesouro
nha no processo~de elaboração de uma Carta
Nacional - OTN, tendo
ColiStirudonal pela Assembléia Nacional CoristiPARECER FAVORÁVEL, proferido_em plenário.
tilinte, eleita pelo voto direto do povo para cumprir
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-6-

-14-

Votação, em turno único, do Projeto de ResoluM
ção n~ 145, de 1987, que autoriza a Prefeitura

Mensagem n" 156, de 1987 (n 255/87, na origem), relativa à proposta pãra que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Estado
do Ri~ Grande do Sul, d contratar oPeração de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 80..000,00 Obrigações do T es_ouro Nacional OTN. (Dependendo de parecer.) ·

Municipal de Buritis, Estado de Minas Gerais, a

contratar operação de crédito no valor correspon~
dente, em cruzados, a 39.935,78 Obrigações do
T escuro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

1

-7Votaç_ão, em turno único, do Projeto de Resolu~

ção

n~

146, de 1987, que autoriza a Prefeitura

Municipal de Coromandel, Estado de Minas ae~

rais, a contratar operação de crédito no valor equi~
valente, em cruzados, a 46.992,48 Obrigações do
Tescuro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

~IS-

Mensagem n 9 175, de 1987 (n~ 276/87, na orígerO), rélãtiva à proposta Para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Perdigão, Estado de Minas Gefais, a contratar operaÇão- de crédito, no
vã10_r _correspondente, em cruzados, a 25.000,00
Obrigações ao Tesouro Nãcional- -OTN. (Dependendo de parecer.)

-8-

-16-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~
ção n? 147, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de lguatama, Estado de Minas Gerais,
a contratar operação de crédito no valor corres-pondente, em cruzados, a 18.796,99 Obrigações
do T escuto Nacional--OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido ern plenário.

" f!lensªgem n~ 193, de 1987 (n" 302/87, na origem), relativa à prOposta para Que seja autorizada
a Pr~feitura Municipal de Bom Jesus da Lapa,
Estado da Bahia, a contratar operação de crécüto
no- valor correspondente, em cruzados, a
20:676,69 Obrigações do Tesouro Nacional OTN. (Dependendo de parecer.)

-9Votaçâo, em turno único; do Projeto de Resolu~
ção n9 148, de 1987, que autoriza a Prerertiua
Municipal de Moema, Estado de Minas Gerais,
a contratar operação de crédito no valor equiva~
lente em cruzados, a 13.114,66 Obrigações do
T escuro Nacional - OTN, tendo
_ ___
-PARECER FAVORÁVEL, proferido em pie~
nário.
-lODiscussão, em turno únfco, do Projeto de Lei
da Cllmara n• 31, de 1987 (n• 180!87, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que reorganiza o Corpo Auxiliar Fe~
minino da Reserva da Marinha- tAFRM.- (depen~
dendo de parecer).

-11Dis_cussão, em turno ónico, do Projeto _de Lei
da Cllmara n' 32, de 1987 (n• 7.782/87, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que fixa os valores de retribuição
do Grupo-Atividades de Fiscalização de Combus~
tíveis e dá outras providências. (Dependendo de
parecer.)

-12Discussâo, em turno únfco, do Projeto de Lei
da Câmara n 9 33, de 1987 _(n? 130/87, na Casa
de origem) de iniCiativa do Senhor Presidente da
República, que acrescenta e altera dispositivos da
Lei n"7.301,de29 de março de 1985,que reerga~
niza os quadros complementares de oficiais da
Marinha. (Dependendo de parecer).

-13Mensagem n 9 131, de 1987 (n" 22'2.787, na origem), relativa á proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de TrêS PasSos, Estado âo
Rio Grande do Sul, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
80.000,00 Obrigações do T eScuro Nacional OTN. (Dependendo de parecer)

--17Mensagem n? 196", de 1987 (n? 305!87, na origérriJ: relativa à proposta Para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Teresilla, Estado do
Piauí, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 439.743,04 Obrigações do T escuro Nacional - OTN. (Depen·
dendo 9e_l?arecer.2_

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

(Levanta-se a sessão àS--i 1-horas e 50 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
JOÃO MENEZES NA SESSÃO DE 14-9-87
E aaE, ENTREGUE A REVISÃO DO 0/MDOR, SERIA PGBIJCADO POSTERIORMENTE.

O SR- JOÁO MENEZES (PFL- PA. Como
Uder, pronuncia o seguinte discu_rso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acabo de chegar da Sibéria, onde estive por
seis dias. Nesta viagem descObri uma coisa muito
interessante, é que, no Brasil, acho que por espírito de imitação, está-se falando muito em abertura e transparência. Isso não é mais do que vem
usando Gorbachov quando fala na glasnost e
na perestróika. ou seja, abertura e transparência
na União Soviética. Só que lá é bem diferente,
porque esta transparência e abertura são todas
sujeitas ao poder do governo,
No Brasil, com a transparência e com a abertura, chegamos às conseqüências mais diferentes
possíveis, aos_res_ultados mais inesperados, basta
se verificar que há uma verdadeira luta - por
que não dizer até uma ação sem precedentes
- em torno de prazo de governo do Presidente
da República. E isso nos parece um verdadeiro
absurdo, se transferência e abertura é is::,;o, se
a discussão da Constituinte vai se centralizar em
torno disso, então para onde vamos e para onde
partimos? O que acontece com o PMDB, partido
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.que teria como objetivo principal manter a estabilidade, o bom condicionamento e desenvoMmento
da coisa pública? Esse partido lutou pelas ··Diretas
já'', e quer o mais rápido possível, criar uma situa·
ção de instabilídade no País, pois, em determinada
hora, sustenta 4 anos de mandato para o Presidente da República; depois, 5 anos; agora, finalmente, aparece atê uma proposta de 6 anos levando tudo na maior confusão. Acho que a Nação
estã estarreçida com esse posicionamento desabusado e sem nenhuma orientação dos componentes do PMDB na Assembléia Nacional Constituinte. Parece-me que essa questão de prazo de
Governo náo é umã questão fundamental; develÍamos discutir assuntos necessários e indispensáveis, tais como: greve, problema da terra, estabilidade, definição da empressa nacional, enfim, de
todos esses instrumentos que deveriam constituir
a base fundamental da Constituição que iria traçar
as nonnas e princípios, dentre _as quais iria se
movimentar toda a Nação. Isso, entretanto, não
acontece, porque há quase que uma idéia fixa
em relação ao mandato do Presidente da República, onde cada um procura encontrar uma fórmula- para usar uma "expressão corriqueira",
porque a ·~discussão é c-orriqueira" -para puxar
a brasa para sua sardinha-. É realmtinte um espetácuJo triste o que acontece na discussão desses
assuntos na Assembléia Nacional Constituinte.
Por outro lado, há discussão quanto ao sistema
de governo. Vejo Constituintes que nunca falaram
em parlamentarismo, que frzeram uma campanha
eleitoral e não se lembraram que existia no voca~
bulário a expressão parlamentarismo. Evidentemente que respeito aqueles que sempre foram
parlamentaristas e que o defende. Mas esses que
estão falando por aí em parlamentarismo, nunca
ouvi, nas campanhas eleitorais, na disputa do voto
popular,_defender tais principias. Então, o parlamentarismo passou a ser o _quê nesta oportunidade? Com as ressalvas necessárias, o parlamentarismo passou a ser usado por uma- m-aioria
do Congresso para a satisfação de interesses pessoais, de interesses que venham dar uma segurança numa continuação de participação no governo. Enqua-nto alguns Constituintes defendem
realmente com sentido de querê-lo outros o fazem
por querer se defender pessoalmente.
Esta é a realidade nacional, e disso não pode~
mos-fugir, porque os fatos_estão aí todos os dias
e todos os momentos.
_Parlamentarismo puro, parlamentarismo de
barganha, parlamentarismo de ajeitamento, tudo
existe aí. Não pretendo entrar nessa segunda vez.
Quando João Goulart_ teve que assumir a Presidência da República se fez um parlamentarismo
para salvar uma situação para encontrar um meio
de resolver problema de equilíbrio nacional, de
vez que havia a ameaça quanto à posse de João
Goulart. O que aconteceLG. Logo depois, o parlamentarismo não caminhoü, porque o Presidente
da República não _aceitava a nomeação de todos
os Ministros, quis ficar com a nomeação de alguns
Ministros e Jogo depois o parlamentarismo foi por
água abaixo e não se sustentou. Ele não se sustentou por quê? - Porque o parlamentarismo foi
implantado para solucionar imediatamente um
problema e o mesmo quer se fazer agora. embora
a situação seja diferente._ Naquela _época havia
_uma situação de ordem nacional,_ uma situação
onde se procurava evitar o mal maior, agora não.
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Muitos estão defendendo - faço réssalvas aqui
aos eminentes Senadores Afonso 1\rinos e Nelson
Camelrõ que são pessoas que vêin_lutal).élo -e procurando dar uma solução dentro âas idéias que
pensam mas a maioria
quer um parlamen:

nao--

tarismo de "'ajettamento"-e que não vai funclonãr,

porque o Brasil estâ sem estrutura-para ete. Como
vamos fUncionar, numa situação- como essa,
quando a Assemblêia Nacional C:onstituiõte não

tem nem calma, nem _capacidade e nem sequer
força para estabelecer um regimentõ parà-o lrábãlho da Constituinte. É tudo .uma confusão geral.

lhor. O momento melhor ê este. Há os que querem o parlamentarismo e os que querem o presidencialismo. Mas, como precisamos de maioria,
é natural que haja transigências de ambos os lados para que- se chegue a uma fórmula geral.
Pode ser qu-e seja o presidencialismo o vitoriOso,
pode ser que seja- o parlamentarismo o vitorioSo.
De qualquer forma, este serã-o momento próprio
para se traçarem as linhas que devem presidir
os destinos do País pelos anos adiante.
O SR. JOÃO MENEZES -

Muito grato a

E querem fazer essa confusão geral por qU€:7 - - V. Ex" pelo aparte. Como bem disse, a situa_ção
Porque grupos preten®m disputar a PreSidência
da República encontra uma forma fácíl de chegar
ao Governo, por isso dg-se que é contr~ o presi~
dencialismo e se quer derrotá-lo. Mas derrotá-lo
desta maneira, por esses caminhos, não pOde
ter o nosso apoio, não pode ter a nossa sanção,
porque não vamos - repito - cometer aquele
erro que cometemos na oportunidade do governo
Goui.:)rt. Trata-se de um parlamentarismo quando
o que se quer é fazer- já ressalvei, com devidas
exce_ções, uma acomodação, para se chegar com
facilidade ao poder ludibriando o povo.

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex•
um aparte?

O SR. JOÃO MENEZES- Pois não!

é cOmpletamente diferente. Naquela oportunidade, hã:vla uma-situação nacional em ebulição, havia ·necessidade de se evitar que este País caminhasse por _outros rumos. Então, fez-se o···ajeitament:o" daquele parlamentarismo, para que a Na-.ção não seguisse para um sistema revolucionário,
para um sistema de força. Estã ·foi a razão de
ter sido aceito o parlamentarismo. Houve um ajeitarnento.
Agora, o ajeitamento ê diferente, porque não
há convulsão nacional. O País está em paz. O
que se:está querendo é fazer um ajeitamento para
pessOas penetrarem mais no Oovemo do que estão. Essa é que é a diferença, essa é que é a
realidade. Não é que se queira derrotar o presidencialismo, não é- que se queira impor o parlamentarismo-desta ou daquela forma. O que se quer
é uma maneira de se c:hegar ao comando do
Governo. Está nos jornais de ontem, dito por wna
pessoa da responsabilidade do porta-voz do Presidente da República, o seguinte: "Ulysses não deixa
Samey governar....

O Sr. NeJson Carneiro- V. Ex" mesmo mostra que os dois momentos são diferentes. Em
1961, foi preciso uma solução imediata para evitar
uma crise militar. Daí um parlamentarismO que
foi uma transação com todas as correntes do
Congresso Nacional e que principalmerite posSiO Sr. Gerson Camata- Permite V. Ex" um
bilítou ao _Presjdente João Goulart, Impedido até
~parte?
de saltar no Território _t:'fadonal, de chegara BraO SR. JOÃO MENEZES - O porta-voz do
sma e assumir o poder. S. Ex" apenas não comPresidente da República, num outro joma1, diz
preendeu que somente no sistema. parlamentar
que não é Ulysses; diz que é o PMDB que no
poderia governar, tanto mais quanto tinha conhefim dâ a mesma coisa, porque o Partido é o Presicimento préVio das disposições, da emenda que
dente UJysses Guimarães. Tanto faz ele ter dito
foi aprovada, do famoso Ato Adicional. No discurque -é -o- Partido ou que é o- Presidente Ulysses
so que fez, no dia 7 de setembro, assumindo
Guimarães, no fundo, dá tudo no mesmo.
o poder, Sua Excelência já anunciava o plebiscito
O que está havendo, na realidade, é uma sede
que deveria se realizar 9 meses antes do seu mando poder. Está-se impedindo que este P~s trabadato. O que aconteceu? Em outubro, o Deputado
lhe, que tome seu rumo, porque determinadas
Nestor Duarte ofere_ceu à Câmara um projeto,
pessoas estão demais sequiosas e inquietas atrás
resultado de um trabalho conjunto com o Depudo poder de mando. Esta a grande realidade den~
tado Oliveira Brito e_ _meu, cordgindo as naturais
tro da conjuntura. nacionaL
deficiências daquele estatuto, que era obtido num
dificil consenso entre as diversas correntes. Mas
O Sr. Gerson Camata - Pennite V. Ex" um
o President.e não deu ,apreço a isso, quis precipitar
aparte?
contra o texto con?t[_tucional realizando o plebisO SR. JOÃO MENEZES- Com prazer!
cito antes da hora, ~assim reconquistou a possibilidade de ser o Presidenté: O que ocorreu? Ele
O $r._Gerson Camata- Quero agradecer
viveu mais tempo no parlamentarismo do qtie e àii:er qu-e ConcordO corri. a tese de V. Ex! Efetiva~
no Presidenc::ialismo; ele próprio cavou a sepultura
mente, a introdução do parlamentarismo, a nosso
do sistema que defendia. Agora, não! Agora é_ , ver, não deve ser feita agora e principalmente,
o momento em que a_ Nação examina os seus quando O PMDB tem maioria na Assembléia Nainstitutos juridicos e políticos. Este é o rilorilefll.9 - cional Constltuiilte~ Como é que vamos explicar
próprio, em que todos discutimos, uns a favOr · a_Q ~povo brasileiro, nós do PMDB que durante
e outros ~entra, mas esse é o trabalho da Coitstitantos_ e tantos anos lutamos pela eleição direta
tuinte. Quantos são a Jçwor da imissão de posSe do P!-eStdente da 'RePUblica, o Partido que foi para
no caso da reforma agrária? _Quailtos são c-ontra?
as ruas, --na mâior movimentação de massa que
Isso é a própria Constituinte, é o debate das idéias,
este Pais já teve, pelas Diretas já e, de repente,
do choque das opiniões. Mas este é o momento
o mesmo PMDB vai dar ao povo brasileiro o direito
próprio. Se não instituirmos um sistema, seja pre- -de escolher o seu Presidente da República, que
sidencialista ou parlamentariSta,-no momento em
setà- i.Iffi _boneco, um Presidente que não vai manque redigimos uma ConstituiçãO~- nâo será em
dar: um Presidente que não Vai fazer, que não
outra oportunidade que haverá um momento me~
Vai ti!r proPostas e O-chefe do Governo continuará,
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tal como nos tempos dos militares, eleito indiretamente, processo. que o PMDB abominou tanto,
tanto verberou contra e agora a grande maioria
do nosso Partido envereda pOf esse- canifr"lho, que
levará o Brasil a uma grande crlJie, ca'roinho que
fárá essa Constltúiçãô, que está por vir; durar,
no máximo, dóis anoS-:- Há tim caminho mais plano se se quiser chegar até aiL Seria -a -mu-dança
de regTme s6 mediante plebiscitei. PorqUe- se O
povo brasileiro implantar a mudança de regime,
implantar o parlamentarismo, um Presidente eleito na esteira de uma vontade popular muito acentuada não terá a ousadia de tentar retirãt _-o -parlamentarismo através da convocaçãO de Um plebiscito, como o Presidente JoãO__Goulart o fez. O
plebiscito é O grande caminho que se oferece
para que· a Assembléia Nacional tonStituinte, sem
o apoio ào poVO, não dê um-·passo ~m fãlso e
faça com que esta Constituiçãõ venha durar menos tempo do que demorou pa:ra- ser leit~.
-

-

-- -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Can:t~.iro) -A
Presidência comunica a6 ilustre orãdor que s_eu
tempo já excedeu em seis_ minutos.

O SR. JOÃO MENEZES-.:..:_ Vou terminar,
Sr. Presidente.
Como vêem V. EX", o ·parlamentartsffio é um
grande regime, que atê poderia ser aplicado amanhã no Brasil, mas não neste m.omen~ e nestas
circunstâncias.
- Dizem os jornais: "Ulysses não deixa Samey
governar"; enquanto outro anuncia: "Comando
volta a Ulysses através da Liderança de Fernando
Henrique".
_ O Partido não tem S%J!Jrança na sua orientação.
Numa hora, o Presidente Ulysses _GuimarãeS acei·
ta; noutra, não aceita. S. Ex" foi um grã.nde presidencialista; agOra, já aceita o parlamentarismo,
que é uma excelente forma de governO, mas não
nas condições que o PMDB está sugerindo.

O Sr. Cid Sabóia de CaJValho- Permite-me
V. Ex' um aparte?
O SR. JOÃO MEI'IEZES -

Pois não!

O Sr. Cid Sabóla de CalValho -

Gostaria

de, no final do seu discurso, considerar que a
abordagem que V. Ex• faz do parlamentarismo
é puramente sobre fenôm~f!OS momentâneos,
sobre fatos de um momento passageiro e sobre
pessoas, que também são passageiras, todos nós
o somos. Quando pensamos
regime de gover~
no, devemos pensar nos pósteros, devemos pensar, acima de tudo, numa projeção do País num
ordenamento jurídico duradouro. Não é penSando em Ulysses GUiffiarães, em. -Femanao-Henriqu.e Cardoso ou em Jos~ LourEiriÇo qU~ deveincis -.
fazer ou nãO fazer alguma coisa. Na verdade, ç
que sei do parlamentarismo, que é a· fortalecimento do Parlamento, é um modo de se governar
sem que uma pessoa s6 tenha ~_ntas aptidões,
de tal Sorte que, ressalvado o Presidente da República na sua competênda, resSalvadaS as Competências do PrimeirO-Ministrà; o Parlamento tem
um papel digno, uma responsabilidade maior nos
destinos da Nação, que não seja apenas a tarefa
de tão simplesmente legislar. -Mas; uma tarefa fiscal, uma tarefa administrativa, uma tarefa Complementar. O parlanleii.t.arlsrrio, ao que sei, é essa
junÇão de fo~ças, é essa maneira de ampliar o
leque ae mando, de comando: o poder de império

em
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se dilui mais entre as pessoas e fugimos. então,
de uma pessoa só ter todas as aptidões e todos
os mandos sobre o País, de_ tal sorte que se essa

pessoa for má, o País está mal; se essa pessoa
for boa, o País está muito bem; se o Presidente
tomou porre, o País se embriaga. Evidentemente,
isso não é possível. Temos que dividir essa res·
ponsabilidade por um sistema mais maduro. Esclareço a V. Ex• que a defesc.: do parlamentarismo
não é feita apenas por pessoas que querem proje·
tar, como fala V. Ex', um partido dentro de um
sistema de governo, porque isso é passageiro.
0- parlamentarismo é mais a defesa dos juristas
que estão na Assembléia Nacional Constituinte,
é mais uma defesa dos professores de Direito,
é mais uma defesa dos parlamentares experientes

-

é mais uma defesa dos que acompanharam
o parlamentarismo- como- o instituto do Direito
Constitucional e não como o inStituto de um ca~
suísmo,_de uma casualidade política nacional. Se
o Brasil puder ingressar no parlamentarismo, estará dando mostras, acima de tudo, da sua maturi~
dade. _Com _essa maturidade capaz de esquecer
Ulysses, capaz de esquecer José Lourenço, capaz
de esquecer Nelson Carneiro, capaz de esqueCer
Samey e· PenSar nós que virão depois 'de nós
que são os que vão viver o Brasil real, verdadeiro_.
liberto, após uma transição, não apenas democrática, mas o amadurecimento jurídico, o amadurecimento lógico de uma Nação que já tem
tanto para isto. Era este o aparte que queria dar
a V. Ex'
O Sr. Mauro Benevides nobre Líder?
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Pennite, V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cametror- A
Presidênda comunica ao ilustre Otador que já
ultrapassou em mais de cem por cento o seu
tempo regimental.
O SR. JOÃO MENEZES - Quéro âizer que
sobre o regime parlamentarista, há trabalhos notáveis versando este assunto. Por exemplo, o meu
Líder Carlos Chiarelli já apresentou um trabalho,
o Senador Nelson Carneiro Já apresentou Um trabalho. Do que reclamo é que se está fazendo,
é que se está querendo andar de cambulhada.
Esse é um assunto fundamental que nenhum Partido ~stá integralmente consciente, se será parlamentarista ou presidencialista. O que discuto é
a forma com que a maioria, o Partido majoritário
PMDB está querendo empurrar o parlamentarismo. Agora mesmo, neste fim de semana, começou-se a falar em parlamentarismo com seis anos
para o Presidente da República. O que _quero ressaltar é a instabilidade dos homens do PMDB
ao defender sistema de governo. -sei que, por
exemplo, na Uderança do meu Partido, o Líder
Carlos Chiarem é um dos defensores maiS i-mp"ortantes, Uder dos mais preparados na defesa do
parlamentarismo. E nem eu sou contra o parlamentarismo. O que acho ê que, nesse condicio~
namento _em que se encontra, é que não se pode
chegar a um frrn determinado.
O Sr. Mauro Benevides - Permite V. Ex~
um aparte? Serã6-2iPenas-30 segundos...
--- O SR. PRESIDErfi'E (Dirceu Carneiro. Fazendo soar a campainha) - Quero lembrar ao
ilustre orador que já ultrapassou em cento e vinte
por cento· o seu tempo regimental. De forma que

apelaria para o bom senso e em respeito ao Plenáw
rio...

Resolve designar Maria Carmen Castro Souza,
Técnico Legislativo, Classe "Especial", Referência
NS-25, do Quadro Peimanente do Senado FedeO Sr. Mauro Benevldes- Nobre Uder, com
ral,
para, na forma do artigo 288, inciso lX, do
a permissão do Sr. Presidente, serão apenas 30
Regulame:nto Administrativo, aprovado _pela Resosegundos...
lução IT' 58, de 1972, e demais disposições legais
O SR. JoAO MENEZES -Passaram a s~r
_que regem a matéria, na fonna adotada pela Ad12~%~ mas não posso negar o aparte a V, EX"
ministração do Senado Federal, freqüentar, pelo
Honrawme ouvi-lo.
prazo de 4 anos, a_ partir de 19 de outubro de
1987, cóm ·ônüs parcial para o Sénado Fedêl-a!,
O Sr. MaUro Benevides- Nobr~ Uder Joà~
Curso de Oêndás Políticas, a nível de Doutorado,
Menezes, reain1ente, V. Ex", no curso do seu proriunciamento, talvez tenha cometido injustiças no - na London Science, na Universidade de Londres,
Inglaterra.
julgamento de Um homem público que se tem
Senado Federal, em 17 de s_etembro de 1987.
portado, neste momento, com a maior dignidade,
que é o Presidente Ulysses Guimarães, pessoa - José Passos Pôrto, Diretor-Geral.
com· que~_ V. Ex!' conviveu tão de perto, ..
O SR. JOÃO MENEZES- Convivo...

O Sr. Mauro Benevides ~ ...e convive tão
de perto. Era V. ~ uma das figuras - recor·
do-me muito bem, eu era Deputado Estadual nessa época e, depois, tive o privilégio de conviver
com V, Ex• -no Parlamento -uma das pessoas
que desfrutava da maior confiança e intimidade
do Presidente Ulysses Guimarães e sabe que não
é homem público para levar de cambulhada com~
panheiros de Partido em decisões desse porte.
O que S. & tem feito, isto sim, é uma tessitura
hábil e competente, olhando, sobretudo, para os
interesses nacionais. Eu queria que V. ~ exatamente em nome de uma amizade e de um conhecimento exato· de um homem público que é U1ysses Guimarães, V. Ex'!, antes fnesmo de mfm, que
o conheceu mais proximamente, fiZesse justiça
a esse comportamento exemplar da vida pública
do Presidente Ulyss.es G_u_imarãe~:
O SR. JOÃO MENEZES -:-_Quero agradecer
a V. Ex• a intervenção e dizer que, realmente, eu
tinha e tenho grande amizade ao Presidente Ulysses Guimarães. O que fiZ --aqui fof ler o que os
jornais publtcaram e que toda a Nação sabe: que,
realmente, o PMDB está atrapalhando o desenvolvimento do País. Esta é a realidade. Levou o País
á maior dUiculd.ide ecoriômicowfinanceira, está levando o País á maior dificuldade política, a uma
situação da qual não conseguimos ainda sair.

COl'USSÃO l'USTA DE ORÇAMENTO
- INSTRUÇÕES

A Presidência da Comissão Mista de Orçamento; no uso de suas atribuições regimentais e normativas, resolve determinar e divulgar as seguintes instruções a serem observadas no processamento de seus trabalhos administrativos e técnicos, especialmente no que diz respeito à apresentação de Emendas e Boletins de Subvenções Sociais, relativos à tramitação do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 1988:
19 A dotação global para Subvenções Sociais
estabelecida no Projeto é de Cz$ 560.00'0.000,00
(quinhentos e sessenta milhões de cruzados), que,
dividida pelo total de Congressistas (559), resulta
na cota de Cz$ 1.000.000,00 (hum milhão de
cruzados) para cada um, obedecido o disposto
no item 5 9 destas instruções;
2 9 O saldo ~rificado será ratea'do pelas entidãdes do âmbito do Congresso Naclonal, registrado
no Conselho Nacional de Serviço Social, da se- guinte forma:
Q$

- Oube do Congresso
-Associação dos Servidores
da Câmara dos Deputados
-Associação dos Servidores
do Senado Federal

500.000,00
250.000,00

250.000,00
1.000.000,00
3 9 O quantitativo mínimo das subvenções sedais por entidade é de cz$-7.000,00 (sete mil
cruzados);
4 9 Fica determinada a data de 30 (trinta) de
setembro de corrente ano, impreterivelmente, como ténnino do prazo para entrega de boletins
de subvenções sociais e apresentação de emenO SR. JOÃO MENEZES- V. Ex' está olhandas;
do_ de outra forma. Ele pode até não querer. O
5" As entidades a serem subvencionadas deveqúe se da é que ele não tem comando do Partido.
rão estar registradas no ConseJho Nacional de
Porque o que está acontecendo é esta cambu- Serviço Social (CNSS), ou averbadas, no caso
lhada que está dentro do PMDB, atrapalhando
das mantidas, exceto as do Poder Público, os sincompletamente a ação do Governo.
dicatos portadores de Carta Sindical expedida peSr. PreSidente, -desculpe-me ter ultrapassado
lo Ministério do Trabalho, as entidades da Campameu tempo, mas foi apenas para arrematar o
nha Nacional de Escolas da Comunidade, as Asque tinha_~_ dizer. Multo grato a V. fXi' (Muito bem!)
sociações de Pais e Mestres e as Caixas Escolares
-de Escolas Públicas Munidpais, Estaduais ou FePORTARIA N• 24, DE 1987
derais (art. 11 das Normas).;
O Diretor-Geral do SenadO Federal, no uso das
suas atribuições e considerando o despacho auto-rizativo do Presidente do Senado Federal no Processo n" 015273 87 3,
(•J Republica-se por haver saldo com lncorreçilo.
O Sr. Mauro Benevldes -V. ~ chancela,
V. Ex!'_a~bª _que o Deputado Ulysses Guimarães
seria capaz de conduzir o seu Partido para este
rumo? V. EX" que o corihecelúà:Cide perto, conviveu com ele nos momentos rriaiS difíceis, acha.
V. Ex" que Ulysses Guimarães conduziria o Partido
para este rumo? V. Ex"_ comete uma injustiça clamorosa, nobre üder.
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6o Quahdo a entidade a ser subvencionada for
mantida por outra- deverá cànstar no bolêtim àe
subvenções apenas a ~ntiçlad_~ ma~ttél:a, obédecido o d_i~posto no art. 11 çlas Normas;
~- --

79 Local de entrega, pelOs

Srs~

Pã:rlamentares,

de emendas e boletins de subvenções:

Srs. Deputados: Assesscirlã de Orçamento e fis~
calização Financeira da CãmaM
ra dos Deputados (Anexo_ ln);

Srs. S.enadQres: Subsecretaria_ ele Orçamento
do Senaao federal (Anexo u:
Bloco A, térreo);
----·89 Os boletins de subvenções deverão ser

preenchidos com a máxima atenção e respe1tádos
os pra2:os, tendo em vista o procéssamento-das
subvenções pelo Centro de_ (nformática e Proces~
sarnento de Dados do Senado Fede[aJ - PRODASEN;
-.
. -·.
-· .
gç Na apresentação

d~

.emendas deverá estar
rigorosamente observ_ado o dis<:iplinado nas Normas, especialmente o di_sposto em seus artigos
7ç,&e9~;

_

1Q. As emendas e os boleti_ns _9e _sUbvenç~,
este.s quando se tratar de Deputados, deverão ser
datilografados, obrigatoriamente, e assinados .erí-)
tod_.,_s as vias; _ _
_
_
_
11. Os boletins de_ Sl!byeriçõeS _dos. Sénhor.~s
Senadp{'es serã9 ~mitidos ein 3 (três) viaS Pelos
terminais do PRODASEN de--Cada gabinete,-e dé~
verão ser assinados em todas _as vias;' 12. A AssessOria .~a Co_rQ~:S~9 provid~ndãrá
a classificação e a numeração das emendaS admitidas (arts.. 5a e 8" d~s Normas) na forma estabe~
lecida nas Normas; - ·
-"
13. O Presidente da Cqmissào designou:
a) José Carlos AJve_§_ dÕ~ Sarltos: Diretor da
Subsecretaria de OrçameT)to do Senado federal,
para Assessor Geral;
- -· · · b Luiz Vasconcelos, Chefe da- AsSessoria de
Ot~amentó- e Fiscalização FirÍanteTra da Cãmara
dos Deputados, para Coordenador da ComissãO
na Câmara dos Deputados;
- c) --Francisto GU:ilh§.rme- T. Ribeiro e Sérg!o Augusto Goovea Zaranella; func_ionários dâ -SUbsecretaria de Cotnissõe~Ao- SenaO.o Fedeial, para
Assistentes da ComisS.ã_ó;
,. __
d) Dirceu Vieira Machado F'ilho e Maria Eugênia Vitodno, funcionários da Subsecretaria de Comlssôes do Senado Federal, para Auxiliares da
Comissão.
Brasília, 3 de setembro -de 1987. -Deputado
João Alves, Vice-Prestdente da Comissão Mista
de Orçamento, no exerdtlo da Presidênda.

ATA DE COMISSÃO

valho, Nabo r Júnior ,João Lobo e Lourival Baptista
(Presidente em exerddo), reuniu-se a Comissão
Parlamentar-de [nquérito, destinada ã apurar as
irregularidades e seu_s- responsáveis pelas importa_ções de alimentos por órgãos governamentais.
Deixa_de comparecer, por motivO justificado, o
SEmhor Senador Dirceu Carneiro. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos da Ccitnlssão e franqUeou a palavra aoS-Se_rihOres Membros, no sentido de indicarem rfõrtres ligados ao assunto em- estudo ora
-na Cofi'lissã6. Usaram da palavra os Senhores
Senadgre~ Mauro Borges Cid Sabóia de ca·rvalho,
-Joãó Lobo, Merides Canale e Nabor Júnior. A
seguir, o Senhor Presidente submete ao Plenário
da Comissão os nomeçdos Senhores Fernando
CeútT Me-Squita, Wagner -aonçalves e Sebastião
Baptista Afônso para que sejam convocados para
prestar esdaredmentos ante à Comissão na próxima reunião. Aprovados os indicados, e nada
mais havendo a tratar, em:erra-se a reunião, convocando para o dià 9 de Setembro às 15:00 horas
a próximã reunião para que se possa ouvir os
convcrcados para cofistat eu Oeide Maria F'er~
reirà-da Cruz _;:Assistente de COmissão, lavrei
a presenre~~fta qUe, lida e afirovãda será assinada
pelo Senhor Presidente e irá a publicação juntamente cofu os ·apanhamentos taquigráficos.

e.

•h11;;,~~~~:;;,:~~~~~'irg:
CRIADA ATRAlfS DARESOWÇÃO N'059,
· DE: L987, DE:STINADA A APURAR ASIRRE:G(JJARI[)ADE:S E: SEUSRE:SPONSÁVEIS
PElAS IJ1P0RTJfÇÕE:S DE ALIMENTOS
POR ÓRGÃOS GOVE:R!YAMENTAIS REAU~A NO DIA 2 DE SETEMBRO DE 1987,
NASAI.ADEREUNIÕESDACOMISSÃODE
-' REU.t;õE:S.EXTE:RIORE:S ÀS 16:08 H0-

~5'g:s=~~ORf'c~~lJffsr/i

()(]E SE PUBUCA COM A DEVIDAAUTORI-Z'\ÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE

Presidente: _S~fl._ador Dirceu Carn·etro
Vice~Presic:;lent~: -SenadOr L6Urival Baptista

Relator: Senador Mauro BorgeS
.(Íntegra do apanhamento taquigráfico da reu~
nião.)
~USK. PR~IDENTE (Lourival Baptista)- Está
?be-rta a s"eglirid.3_ reunião da COmissão Espedal
para a lmpõrtãÇãfi'de Alimentos.
ConCedo a palavra ao nobre Sr. Senad9r Mauro
Borges, Relator da Comissão.

O SR. RELATOR (Mauro BorgeS) --Sr. Presidentes_. Srs. Senadores Membros_ da Comissão:
COMISSÃO PARLAMENTAR
A nossa reunião de hoje, ainda, de ac;ordo çorn
DE INQUÉRITO
a sugestão da pauta, tratará das medidas preliminares para que possamos, na terceira sessão que
Criada através da Resolução no 059
deverá se realizar dia 9, quarta-feira da próxima
de 1987, destinada a apurar as irregulasemana, iniciar propriamente, se chegarmos a
ridades e seus responsáveis pelas imporuma conclusão favorável, a parte de audiências
tações de alimentos por órgãos governadas pessoas que têm correlação com o problema.
mentais.
Que_r~mos informar, primeiro, aos membros da
2• REUNIÃO, REALIZADA
Comsisão, que fÓi.solidtado do Sr. Presidente do
EM 2 DE SETEMBRO DE; l.987
Senado Federal que se dirtgisse ao Presidente
do Tribunal de ·Contas da: Uníão, pedindo a S.
Aos dois dias do mês de setembro de ano ·de
mil novecentos e oitenta e se!te, às dezesseis horas
E• que fornecesse uma auditoria para o des_envole oito minutos, na Sala de Comiss-ão de Relaç:ões- - Viiiiêrlto-~dos trabalhos, já que seria praticamente
Exteriores, presentes os Serihores Senadore-s:
impossível ç:fiegar a condusõ~s precisas, sem que
Mauro Borges, Mendes Canal e, Od Sabóia de Carhouvesse o ap(lio' de uma auditoria. O Sr. Ministro

do Tribunal teve, inclusive, a gentileza de além
de responder ao Presidente do Senado, telefonar
dizendo que daria to·do o apoio. Estabelecemos
uma combinação de colocar à c:;lisposição ,da Comrssão um elemento permanente de ligaç-ãÕ, um
canal aberto, para diminuir a burocracia para lá
e para cá. Assim, S~ EX vafmaiidar um elemento
de ligação dessa auditoria de contato perinanente,
para ouvir todas as reuniões que forem fettas aqui.
Temos os relatórios -da sindicância feita, por
ordem do -SenhOr'Presidente da República ao Gabii'tete CiVil,- e -tiramos Xerox para-cada um dos
Srs. Senadores;_- todos receberão, os Suplentes
tar'nbêm iiã:o-receber, para ficareTribem inteirados
da questão. Sugestões para convocação de pessoas--respOnsáveis do Governo, participantes das
irilportações.
Coi-n leitura -do relatório, os Srs. Senadores
poderão verificar as pessoas e órgãos qúe foram
ouvidos e sugerir a vinda a esta CPJ,- de muitos
dos depoentes anteõor·es ou, também, convocar
outros. Acho que será necessária a cõnVocaçào
de pessoas que não Jor~m ouvidas pela sindlcànda do Gabinete Civil. Então, pediria aos Srs. Sehadores que_ hoje
mesmo, ou na prõ;odma reunião. trouxessem sugestões para que fossem ouvidas nesta CP! pess_qas_ que poderiam oferecer esclarecimentos ou
depoimento_s para que chegássemos ao fim que
todos almejam_os, de apurar os prejufzos e as circunstâncias em que foram reãJlzadas essas imM
portaçôes maciças de alil"f!entos, como diz o rel_at6ilo do Gabinete G\ríl, muitas- delas desneces-sárias; outras, como o caso de queijás e pescados
finos, caros, que foram comprados, inclusive com
subsídios, como se fossem gênero de primeira
necessidade.
Então, temos de ouvir as sugestões dos Srs.
Senadores.
·
Dentro dessas tndicações, par~e-me que seria
útil ouvirmos a QBRAZEM, porque, embora ela
não tenha fetto importaçào, é uma entidade da
maior importância.

a

o SR. CONSTITUINTE. JOÃO lôl3tJC::.: v: Expoderia nos dizer quais- Os orgã6S-que-'fiz.erain
essas importações? _
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Posso.
Neste relatório do Gabinete Civil tem tudo issq~
ele dâ esclaredmentos completos. Na página 4
diz o seguinte: "Re<;!llizaram~~e mais de 30 reu·
niões para ouvida de representantes de órgãos
govem_i)m~ntais e da iniciativa prlvada, inclusive
pessoas ligadas ao Departamento de Polícia F'edera], à Carteira de Comércio Exterior do Banco
do Brasil - CACEX, à Divisão do Departamento
de Câmbio do Banco CentraL'' - e por aí vai.
Menciona todas as pessoas e: os órgãos que foram
ouvidos.
De maneira que acredito que nem todos pr~ci
sarão ser ouvidos. Eu queria que cada Senador
analisasse o Relatório e, se. for necessário, nós
repetiremos. Mas, há outros órgãos que não foram
ouvidos e que acho que é ab~olut_amente conveniente, porque o problema não é só apurar responsáveis, mas também propor medidas que venham impedir que haja novamente fatos como
esses que aconteceram. Nós estamos com sérios
problemas, porque rouitos armazéns airida estão
abarrotados com alimentos importados, e nós já
estamos em plena colheita. No momento, por

,,/
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exemplo, estão colhendo milho no Brasil; o arroz
já foi colhido, já houve a colheita de feijão, e não

há onde colocar esses alimentos.
O SR. CONSTITUJNTE JOÃO LOBO-~ Per-

mite V. Ex!' um aparte?
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Pois não!

Ouço o aparte_ de V. EX"
O SR. CONSTITUINTE JOÃO LOBO -

Isto

causa uma certa admiração, porque tive a oportunidade de ouvir, anteontem, o Sr. Ministro interino

da Agricultura, o ex-Senador Lázaro Barboza,
quando abriu a Exposição de Uberlândia, dizer
numa espécie de desafio, que queria que alguém
apontasse onde estava o grão produzido no Brasil

que não tivesse armazém para ele. Então, esta
coisa vai quase que se chocar com a preocupação

de V. Ex'
OSR RELATOR (Mauro Borges)- Na verdade, muita coisa ainda não foi colhida- está sendo
colhida - e os grandes armazéns estão lotados.
Houve, na verdade, importações acima das necesM
sidades previstas para o abastecimento interno
e esse relatório explica minunciosamente. De maM
neira que acho que convém ouvir a OBRAZEM,
porque é um órgão da maior importância no depositárío -dessa produção do Brasil. Não só a 0BRAZEM corno as entidades estatais também,
pois há grandes armazéns da Companhia do Estado de São Paulo, em Minas Gerais e, em Goiás
mesmo, tem a Companhia de Armazéns e Silos
do Estado de Goías- há uma porção de Estados
que têm. Acho que há uma necessidade de se
fazer, talvez, um levantamento - o Ministério da
Agricultura deve ter isto e nós poderemos pedir
-da capacidade de estocagem em silos, a granel
e em sacarias, nos armazéns simples, bem como
a armazenagem frigorificada, também, que é da
maior importância. N6s fizemos uma importação
maciça - quase que 600 mil toneladas de carne
- e o Brasil não é rico em instalações frigorificadas.
De maneira que, acho de toda conveniência
que se solicite um levantamento completo da capacidade de estocagem País e quem pode dar
essa informação, mais precisamente, seria o Ministério da Agricultura que, natura1mente, deve
tê-Ia.
Acho também que convém ouvir a Portobrás,
que é uma entidade que controla, também, os
portos do Brasil. Há portos aqui do Sudeste com
grande movimentação, alguns com uma movimentação acima da sua capacidade, como é o
caso dos Portos de Santos e de Tubarão, que
é um porto destinado mais à exportação de minérios e não é muito preparado para importações.
Quase todos os nossos portos são mais prepaM
rados para exportar do que para receber cargas
de navios. Portanto, acho também que um levantamento das capacidades portuárias do País é
muito importante e devemos ouvir o órgão espe-cífico que é a Portobrás. Parece-me que um órgão
que não foi ouvido aqui, ainda, e que acho também da maior importância, porque ele praticamente tem o controle de toda a agricuJtura nacional é a Organização Central das Cooperativas do
Brasil, OCB. Já estamos recebendO pedidos de
entidades de ecologia, porque, naturalmente, no
caso dos alimentos que continham radiação, eles
acham que isso pode ter efeito negativo sobre

(Seção II)

a vida do meio ambiente. Acho que se houver
alguma entidade expressiva no setor de meio ambiente. poder-se-ia ouvi-la também, e naturalmente, os ministros_ que estão ligados de forma direta
ou indireta a essa questão de produção, de compra de alimentos, de coordenação. Seria o_ caso
do ex-Ministro da Fazenda, pOrque qUase tudo
isso ocorreu no tempo da sua gestão, que seria
o Ministro Dilson Funaro. O Ministro da Indústria
e do Comércio tarnbéln, porque não houve_ape.nas a importação de grãos in natura, houve muita
coisa beneficiada, alimentos beneficiados, já industrializados. Então, acho que, em relação aos
reflexos disso, deveria ser ouvido o Ministério_ da
Indústria e do Comérclo. O Ministro da Agricultura, certamente. também precisaria ser ouvido.
E o Ministro Chefe do Gabinete Ovil deveria ser
ouvido, porque, como V. Ex~ pode verificar, através
do relatório, nas recomendações_ do Relator há
uma série de providências da maior importância,
das quais há não noticia se elas já foram tomadas
ou se já foram concluídas. Enfim, há _uma necessidade de que a CPJ tome conhecimento da realidade_ do atendimento das solicitações feitas pelo
Relator. E.a ún1ca peSsoa realrTiente, é o Relator
da ComisSãO de Sindicância, instaurada pelo próprio Gabinete Ovil. Não sabemos se essas recomer:tdaç6es estão sendo cumpridas ou se _estão
em curso de cumprimento, enfim, não temos nenhuma maneira mais válida de saber, senão atrayés do próprio Chefe do Gabinete Civil.
O SR. CONSTITUINTE MENDES CANALE-

Sr. Relator, -gostaria aqui de lembrar também a
V. Ex', com a permissão do nosso Presidente,
que noticia aqui O Estado de S. Paulo, na sua
edição de_25 de agosto último, intitulada "Senado
vai investigar as imPortações fraudulentas", em
que aparece até um cliché que mostra hoje o
nosso _Governador Fernando César Mesquita, e
diz aqui: "Conversa dele com Samey'', Então, foi
o que levou o Dr. Fernando Mesquita, ainda na
sua função, ao Presidente José Samey: uma série
de documentos que vinha recebendo e denúncias. E daí é que surgiu, entãO esta Comissão
Especial Para aPurai a importação d-e alimentos.
Não obstante estarmos aqui recebendo, hoje,
da Presidência, esse relatório, acho que temos
que apreciar o assunto, de forma que ele possa
ir se desenvolvendo tendo úm ponto de partida
fundamental. Ora, o Dr. Fernandp Césai Mesquita
sabemos também que foi ele quem iniciou e, depois, o trabalho foi conclutdo ainda pelo Dr. Sebastião Batista AfonsO-.:__- seriam -talvez os dois
primeiros elementos a depor, porque eles nos
dariam aqui, através dos seus depoimentos, subsidias valiosos que, às vezes, até não estão aqui
contidos neste resuma· que estamos recebendo
da Comissão EspeciaL Acho que os membros
da Comissão- poderiam, através do depoimento
dos dois, inicialmente, ter os ·desdobramentos e,
aí, poderá a nossa Comissão ir promovendo a
convocação, o convite para que aqui compareçam o ex-Ministro, outras autoridades e pessoas
implicadas, não só de acordo com o que consta
aqui já do resultado da sindicância, mas também
daquilo que no decorrer dos vários depoimentos
aqui na nossa Comissão, nós poderemos ir arrolando e _então convocando novas autoridades ou
novos elementos. Assim, a minha sugestão sería
arrolarmos esses dois nomes. Parece-me que tal-
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vez o Dr. Fernando César Mesquita e o Dr. Sebastião Batista Afonso seriam os primeiros a serem
convocados como um ponto de partida até porque eles é que presidiram aquele trabalho. É a
sugestão que eu tenho.
O SR RELATOR (Mauro Borges_) - PerfeitaM
mente. Seria o caso do Presidente. decidir.
O SR. CONSTITUINTE OD SABÓJA DE CAR-

VALHO- A audiência também com Sr. Wagner,
que seria o Relator que acompanhou o Sr. Presidente. O depoímento fem que ser substituído pelo
que foi feito, que é uma leitura muito certa, pelo
Dr. Sebastião. Mas esse relator continuou até o
final. O problema é o seguinte: essas importações
correspondem a algumas infrações, vamos dizer,
entre aspas:- porque houve autorização. Mas há
uma mudança de sistemática de cobranças de
impostos, taxas etc. Há um reflexo que envolve
o Conselho Monetário Ncicional, o Minlstério da
Fazenda etc. Como_ eu soU advogado e fui funcionário faz.endário durante alguns anos da minha
vida, conheço muitos danos que foram feitos oficialmente, ora pela isenção, ora pela redução de
impostos, ora pelos despachos livres de direitos
alfandegários etc. Então; a gente tiota Sr. Presidente e Sr. Relator que há, na verdade, correspondendo a incoveniênda das importações, ao aspecto de armazenagem, etc., um aspecto fazendário muito grave. Eu acho indispensável a presença, aqui, do Conselho MonetáriO Nacional.

O. SR. RElATOR (Mauro Borges)- Cetta'rilente é uma ótima sugestão: O Presidente do Conselho Monetário Naciorial.
O SR: CONSTITC!II'ITE MENDES CANALE -

É o Ministro da Fazenda.
O SR. RElATOR (Mauro Borges}- Quando
for convocado __o Ministro da Fazenda, naturalmente ele falará; rião só como Ministro, mas também como Presidente do Conselho Monetário_Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

Ini·

cialmente, seriam ouvidos o Dr. Fernando César
Mesquita, o Dr. Sebastião Batista Aforlso e o Relator, Dr. Wagner Gonçalves.
O SR. CONSTITUINTE MENDES CANALESr. Presidente, poderia até ser estudada, se achar
incoveniente, que_ seja no inesmo dia, porque eles
vêm aqui nos oferecer um depoimento em que
ós dois são ex-Presidentes da Comissão e o outro
Relator; então, são depoimentos que vão se completar. Acho que não são longos assim e nós
poderemos, então, ouvir talvez os três ou dois
__._ s_eria o caso do nosso ilustre Relator estudasse
a matéria.

O SR. RElATOR _(Maw:o Borges) - Pert'eitamente, eu acho que isso é muito J:,om.
O SR. CONSTITUINTE MENDES CANALE -

Aquilo que eu estava há pouco conve(sando, antes de_ n_ó_s_ __começarrnos a nossa .re.~niã.o com
o nosso Relator, seriam nós mesmos, e principalmente o ilustre Relator, essas pessoas que nós
estamos arrolando_. esses órgãos para serem ouvidos, é mais um trabalho para o nosso ilustre Relator de ir promovendo estas convocações -:":::" de
acordo com o que nós sabemos que se_vai_ desenvolvendo: um órgão é que autorizou, outro procedeu à .compra, outro armazenou, outro entregou.
etc., - e_ procurar dar uma seqüência, porque
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aí nós estaríamos ordenando melhor os nossos

trabalhos. É uma_ sugestão apenas, porque eu

sei que o nosso Relator faria isto sem até nós
sugerirmos. Mas é uma lembrança apenas,
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- É urna excelente sugestão, Senador ~des Canale, Aqui no relatório, eles tomaram um procedimento que me
parece poderia servir também, e já conversei com

outras pessoas ligadas a esses assuntos de importação e seria melhor, depois, tratarmos de cada
item específico, como por exemplo, a mais volumosa. a que gastou quase 6_00Inilhões de dólares,

foi a implantação de carne. Então, poderíamos
começ<:lr por isto e esgotarlamos completamente
este problema. Depois, passariamos para o se-

gundo item, que seria, digamos, a importação
de milho --. foi uma das maiores, com quase
3 milhões de toneladas de mi1ho - e assim sucessivamente, estudando item por item, em ordem
decrescente dos valores representativos.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO LOBO- Sr. Re·
lator, por favor.
_
Eu me arriscaria a chamar a atenção da Comissão para as conclusões e o resumo de!?se relatório
feito pelo Sr. Wagner Gonçalves.
Queria saber, Sr. Presidente, exatamente o que
vamos fazer nesta COmissão de Inquérito, porque
o assunto foi exaustivamente estudado e os erros
foram objetivamente localizados pelo Sr. Wagner
Gonçalves, inclusive os procedimentos e as recomendações a serem adotadas. O que vamos fazer
além disso?

OSR. RELATOR (fv\auroBq_rges)-Nós vamos
fazer, creio eu, salvo melhor juízo, um exame crítico do que foi feito.
O SR. CONSTITUJNTE -iOÃO LOBO - Do
que ele está dizendo aqui? Quer dizer, então, que
vamos julgar somente o relatório dele?

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Não, não.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO LOBO-Porque
veja, Sr. Relator, diz ele o seguinte:

"Conclusões e Resumo:
Ein face do exposto, pode-se assim resu·
mir as conclusões... ·•
Eu acho que essas conclusões serão, no máximo, aquelas a que chegaremos.
Diz também o seguinte:
"Não houve efetivo planejamento, coordenação e controle das importações. Os quantitativos a importar foram definidos em notas
técnicas, cujos dados não são confiáveis."
Esse é o maior problema que existe das estatíticas brasileira, ou seja, não há um dado confiável,
não s6 __ relativamente à agricultura, Sr. Relator,
Senador Mauro Borges, mas também no IBGE,
nos outros órgãos, na LBC, no Banco Central
- não há nenhum dado confiável. Então, o Sr.
Wagner Gonçalves já identificou, já "colocou o
dedo em cima da ferida.''
Continua ele:
"A carência de dados e informações de
consumo..."
Ninguém tem isto no Brasil.
A expressão: "A norma1idade do abastecimento
_interno e a normalizaç_ã~-~o mercado "'justifica,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
por si s6, qualquer ato o.u providência quanto
à importação.
E continua:
"Os portos brasileiros eSsencialmente ~
portadores não estavam preparados para receber o volume de produtos importados.
Não houve qua1quer preocupaçã_o com a
segJJ@Jl.Ça de informações. Autoridades de~
dai-ava-m à imprensa os· quantitativoS a írhportar, causando sérios reflexos nos preçOs
dos aliinentos. __
A maioria dos votos da ONAB foi elaborada sem qualquer preocupação com os dispêndios governamentais."
Quer dizer, ele já fez a crítica a que iríamos
chegar.
Outra coisa:
~·os·pratos· de internação dos alimentos
importados foram estabelecidos sem qualquer justificativa e alterados aleatoriamente,
com grave~n·epetc:us-sões-na produção interna. Foram feitas importações de 25 mil toneladas de leite em pó, sem autorização do
Conselho ou dos Mini_stf9s.
DeScaracterizou-se o órgão intérministerial, houve excessiva centralização de poder
nas mão do secretário executivo, o CINAB
mostrou-se ineficaz parã. implantar e coar-denar a polltic·a naê::ioi-ial de abastecimento,
o transporte de carne no POrto do Rio de
Janeiro revelou uma séri.e cte irregularidades
e os relatórios da lnterb_r_.ás evidenciã.m o favorecimento de determinadas empresas."
Eu acho, Sr. Relator, que o Sr. Wagner GonçJl]ves já conseguiu identificar tudo aquilo que
vamos rastre9r n_e.s:ta. Comissão.

Sexta-feira 18

2037

O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Eu gostaria
que V. E-x' terminasse. (Pausa.)
Então, parece-me que esse relatório é da maior
importância e, realmente, a meu ver já deve ter
realizado 60ou 70% do trabalho quepoderían,os
fazer. Realmente merece toda a nossa confiabilidade e pelas pessoas que participaram da sua
elaboração, ao Relator não paira dúvida alguma
sobre a veracidade_ desses fatos. Entretan~o, apenas o que está aqui não é suficiente e uma das
razões, por exemplo, de se ouvir o Min_istro Çh~fe
do Gabinete Civil é exatamente pelo fato de haver
uma série de_ proposições e _recomend_a_ções do
Relator-...;....·o relatório fpi unanimemente aprovado
- e que dependeriam de uma série de provi·
dências do 9ovemq. E -~~-é _e~_ata_mente a fase
mais importante, a fase Qecisória, em que a Polícia
Federal, o Procurador Geral da República, o Minis-tério da Fazeod_a e outros órgãos teriam que tomar
providências. Nós não sabemos se essas providências foram ou não tomaçl~.s. Cabe-nos yerificar
como tudo foi feito, uma vez que faz parte da
nossa ftsealizaç_ão administrativa. Mas, reconheço-que esse_ relatório. é de extraordinária valia para
qós, Provayelrnente.. 7.0%- dq ,que iriamos faze_~.
está aqui, rrias teremos ainda que Checar, comple-mentar e verificar onde parou_ O grande problema
do Brasil não é_ apenas definir o fato, mas é saber
?t~..on~ vai a impunidade. PreciSaJTlOS ir até o
fim, porque a impunidade é a principal razão do
descrédito dos poderes públicos de nosso País,..

0 SR. CONSillUJNTE do sABÓIA DE CAR·
VALHO- Pérí-nite v. ~um aparte?
. .
O SR RELATOR (Mauro Borges) -.Ouço V.
Ex' com mui~o praze_r.

O SR. CONST[fUINTE OD SABólA DE_CARVALHO - Ouvi- com atenção as ponderações
do nosso companheiro e eu gostaria de dizer o
O SR. CONSTITUINTE JOÃO LOBO ~ Eu
quero só tomar ur:n minutinh_p_.do Relator, porque - seguinte: uma Comissão Parlamentar de Inquérito
tem, evidentemente, uma função diferente de
entendo _a _sua preocupaç-ão e quero que haja
uma Comissão de (nquérito no âmbito do Poder
um rendimento efetivo nesta Comissão de Inqué- Executivo. Essa comissão que funcionou e cujo
rito.
_trabalho nós hoje recebemos, para a nossa ale~
O SR.: RELATOR (Mauro Borges) - Perfeitagria, esteve a critério_ d_e uma- determinação da
mente.---------- - ---· -- ---·
Ca-sa CIVil que, pOr Sua Vez, -atendeu ao Pr~_tdente
di República. Aqui no Senado Federal_ e no ConO SR._COOSTfTUJNTE JOÃO LOBO- Então,
gresso Nacional, no âmbito do Poder Legislativo,
estou apenas colocando em disCussão a minha
idéia.
- -~todos estão sujeitos a essa investigação, tndusive
as autoridades que determinaram_ esse inquérito,
_O SR. RiLATOR_(Ma_~ro -13orges)- Perfeitaas autoridades que fizeram o· inquérito e as pesmente. A opinião
V. I:Xt é muito valiosa.
soas referidas nesse _inquérlto. O _âmbito de uma
O SR. CONSTITUJNTE JOÃO LOBO - Ele_. Comissão Parlamentar de Inquérito _é bem rnai_s
termina nas recomendações, ou seja, faz exataamplo e cabe perfeitamente denU'oda aüvidade
mente o que esta Comissão vai fazer. Esta Comisfiscalizadora d<iPoder Legislativo. Mesmo que tusão de Inquérito vai identificar esses erros que
do estivesse concluído - e eu gostaria_ de dizer
ele identificou, e vai fazer as recomendações que,
isso ao nobre Senador João Lobo- mesmo que
possivelmente, serão as dele. Finalmente, ~um
tv<iP_ ~stives_se pert_:eitamente concluído, irretocáprindo a missão que nos foi confiada, recomen~1 e se esgotasse:_ o_ assunto, faltaria formalmente
damos ao Exmo. Sr. Ministro Chefe do Gabinete
o aspecto de inquérito parlamentar para dar a
CIVil extinguir o Conselho lntei'ministerial de Abasforça de que se precisa para a punição, para não
tecimento.
deixar, ç:omo_ disse o Relator, as pessoas culpadas
iverso da iinpunibilidade, no universo da dispensã
O SR RELATOR (Mauro Blorges) -A matéria
de suas faltas, o que_ ~eria evidentem-ente muito
foi distribuída a todos os Senadores~ e li tudo
grave, mais grave do que a própria importação.
atentament~.
Parece-me, por exemplo, que as_fnfrações fiscaiS
que tqui devem existir, as licenciosidades do PoO SR. CONSTITUINTE JOÃO LOBO- Sei
der EKecutfVo;-lidando com os direito~ do povo,
que V. EX' leu, e estou__lendo rapidamente, sem
o direito de arrecadar e cobrar certo, de acordo
nenhum detalhe, só para chamar a atenção da
com os percentuais que a lei indica e outro procecomissão, sobre q que vamos fazer além ·disso.

·o SR_. RELATOR (Mauro BOrgeS)- Senador...

ae

·.

I
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dimentos dessa ordem indkam que essa comis-

há Uma- série de recomendações feitas pelo Rela-

são, no âmbito do Poder Executivo, não tinha

tor que cabe exatamente a esta Comíssão apurar.
Alêm de ouvirmos todos os comprometidos nesse
processq, teremos também que prosseguir no trabalho de_ averiguação das recomendações aqui
inseridas há mãis de um mês, porque esse trabalho foi concluído em 13 de julho. Então, teremos
áí üm vaSto-caminho a· percorrer e providências
devem ser adotadas e.xatament~ _nesse _sentido.
V. Ex• lembrou bem, disse ·~ser necessária a preseliça do Sr. Ministro-Chefe da_ Casa Civil para
vei se essas recomendações foram de fato cumpridas...

corno estender o seu ângulo apurat6rio para abri-

gar a complexidade dessa monumental infração
com a qual estamos nos depáraildo neste instante. Por isso, a CoffiíSSão. Parlamentar de lnquérfto
não visará revelar o "novo", porque, como disse
o Senador que me antecedeu, isso já está muito
bem revelado e caracterizado. E S. ~ pergunta:
"O que vamOS fazer?"VàrTios cumprir a atividade
físcalizat6ria do Poder ExecutiVo sObre os demais
poderes. É isSo o Qúe"vambs fazer. Vamos dar
um "colorido" parlamentar àquilo que poderia até

estar esgotado no âmbito do ExeCutivo, mas sein
a fo.rça, sem a imponênciã, sem "a eficácia das
medidas no l!lmbito parlamentar.
Por isso, 'aCho que devemos prosseguir nesse
trabalho com muito ímpeto. É algo vergonhoso,
o que aqui está denunciado. Uma rápida vista
sobre esses documentos mostra que é _um acontecimento da maior gravidade. A importação deve
ter favorecido a muita gente, deve ter favorecido
dentro da advocacia adminístratiVa,- deve ter favorecido a atravessadores, e o Brasil é o País dos
atravessadores, as pessoas que se "atravessam"
para auferir lucros. ISso envolve muitos órgãos,
o Banco Centfãl, o conselho Monetário Nacional,
o Ministério da Fazenda em si, o Ministério da
Agricultura, e envolve também uma crise alimentar no Brasll, porque, daqui a pouco, estaremos
desperdiçando a nossa produção pórque ocupamos a nossa capacidade de armazenar com produtos importados dos quais não necessitamos
a esse ponto. Tanibém nos preOcup-a-o problema
da qualidade dos produtos importados, o que parece que aqui não está muito bem expliCado, pelo
menos nas conclusões oferecidas não se fala nessa qualidade. Afinal de contas, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, estamos- diante de bens perecíveis e
fungíveis. E só por serem perecíveis, exigem um
exame técnico muito sério para orientar, também,
esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Gostaria
até, Sr. Presjdente, que V. Ex• se lembrasse da
presença de técnicos para averiguarem também
essa condição da perecibiltdade dos bens de que
trata este relatório que estamos examinando.
Quero apoiar as palavras do Senador João Lobo, que achei muito bem fundamentadas, e quero
apenas complementar, com a minha experiência
de advogado, a_ minha visão de jurista, esse aspec:;.
to formal, porque, do contrário, terminado inquérito policial, não precisaria o pro-cedimento judicial
na apuração dos crimes, quando tudo recomeça
e tudo se (az outra vez. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Muito obrigado, Senador Cid Sa.bóia, realmente é isso. Esse
relatório, que V. Ex"" vão le-r- com m8.is calma,
é uma peça essencial no nosso trabalho, facilitando-o muito, metiCuloso, e pareceu-me muito correto. Entretanto, há setOres que poderiam ir mais
a fundo e precisamos ouvir setores que não foram
ouvidos. Porque não é s6 ·o problema de se apurar
a responsabilidade de quem fraudou, de quem
desobedeceu instruções, quein prevaricOu, não
é só isso, isso é importantíssimo.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO LOBO .:..:._ f'lõ-bte
Relator, permita-me. A parte relacionada aquí de
"Recomendações Inseridas" não finaliza a primeira parte da sindicância do que foi apurado, mas

O SR RELATOR (Mauro Borges)- E há outro
aspecto, me permita Senador João Lobo, por
exemplo, com referência a essa questão de armazenagem, creio que houve uma espécie de entusiasmo por parte do Secretário-Geral do Ministªio, na exposição de Uberlándia. Porque está
em curso a organização de um vasto plano de
armazenagem com_ recursos _do Poder Público,
o- que mostrando, realmente, o que temos não
ê suficiente. A nossa previsão de safra ainda é
muito pequena. Tivemos uma série de fatores
favoráveis, melhores recursos de crédito, melhores tempos, e chegamos a uma safra da ordem
de 60 milhões de toneladas. Ainda é muito pouco
para o Brasil, nosso consumo per capita de alimentos; e provavelmente teremos que dobrar em
poucos anos__ essa produção. É muito importante
verfficar a situação de armazenagem, silagem não
s6 de gra_néis, mas ensacados, problemas de frigoríficos, e também verificar o problema dos portos.
O BraSil tem p-ossibilidãde de se tornar um
grande exportador de grãos; e os nossos portos
são mais de exportação do que de importação.
Temos que adaptar, por exemplo, o Porto de Tubarão, no Espírito Santo- as estradas estão sendo canalizadas para o porto - mas é mais apropriado para o embarque de granéis de minério;
e precisamos mandar para Já granéis agrícolas.
Então, precisamos ouvir, possivelmente, até o
próprio Ministério aos Transportes, porque é uma
oportunidade do Congresso Nacional interferir
com legislação adequada para que os fatores de
estrangulamento, não só da produção como dos
transportes. sejam -redimidos,

--A questão -da FerroviãNorte-Sul, que é um problema de grande conflito de opiniões em nosso
País; p"oucos se lembram que ela virá descongestionar os portos congestionados de Santos,
do Paraná e de outros lugares. O Brasil não pode
fi_ç;ar preso aos portos _9o Sudeste, ele tem que
abrir uma nova área portuária no Norte, de grande
.capacidade. Estamos respirando apenas com um
pulmão, precisamos respirar com os dois, a análise dos aspectos estruturais de economia é importante, porque vai dar-nos os rumos certos. O
CongreSso cada vez mais irá participar da vida
administrativa desta Nação. As responsabilidades
crescem, e acho que é útil que vejamos essas
partes.

o- SR. CONSTITUINTE JOÃO LOBO mite V. ~ um aparte?

Per-

O SR RElATOR (Mauro Borges)- Com prazer, a interferência de V. Ex" muito nos honra.

O SR. CONSill(JJNTE JOÃO LOBO - Não
sou advogado, não tenho a mentalidade juridica-

mente organízada como a do colega Od Sab6ia,
e vejo sob outro aspecto. DeSde a primeira VeZ;
manifestei a miiiha de"scrériÇa- nãs· COrriisSôes de
Inquérito, porque jUlgo-as verdadeiros mantos
protetor_es de impunidades~ Quando se quer deixar um assunto impune, bota-se sobre ele uma
Comissão de Inquérito; este é um procedimento
usado neste País.
O SR. RELATOR (Mé'iuro Borges)- Não será

o·nosso caso.
O SR. CONSillUINTE.JOÃO LOBO--Espero
que não. Estou verido a VIbração da Comissão,
a garra de seu Relator e, inclusive, dos membros
_que estão dispostos a ir até o fim.
Acho que todos esses aspectos, inclusive
abrangendo a parte da infra-estrutura do próprio
País ná reformulãÇãõ dos pontos corredores de
exportação, tudo isso é muito válido. Não quero
mais criticar, o assunto já está esgotado. Quero
pedir a atenção de V. EX' d1.,1rante toda a Corolssão
de Inquérito; quero chamar a Cltenção _---:- replto
- e o tenho feito_até cqm L,u:n~ c~lt!l irr~erênda,
_porque o que desejo é que se torna.?$em_co:Ofiáveis os dados estatistjcos__qest_e P.aís. Não há_possibilidade de se confiar ~m nada qy~ espalh~. _c;ssa
safra de 60 milhões de toneladas, isso para mim
é u-~ chute; não há nenhum dado formal a esse
respeito. Esses dados brasileiro~ são todos jo_gados irresponsavelmente, como o próprio Relator
desta Comissão de Inquérito vai_ mostrar durante
todo o desenvolvimento de seu relatório. As quantidades, as faltas, as produções, as necessidades,
os volumes de equJlíbrio, tudq é inventado, ou
criminosamente para satisfazer interesses escusas ou irresponsavelmente pelas ignorâncias.
O SR. -RELATOR (MaúrO-=Borges) -Temos
que apurar os responsáveis. Quem não cumpre
seu dever, n:âo é?
O SR. CONSTITUINTE JOÃO LOBO_:_ Exato.
Então, eu gostaria que esta Comissão insistisse
na veracidade dos dados que são postos à disposjção do poder político. O poder politico tem co-metido, seguidamente, erros horríveis neste País,
principalmente pela falta de veracidade dos dados
que lhes são fornecidos. Qllero parabenizar o Relator, e tenho grandes esperanças na garra e na
combatividade de nossos colegas durante esta
Comissão de Inquérito.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Contamos
<:om a larga experiência de V. Ex_.,_nã() s~ nesta
Casa do Coilgresso Nadonal, cOmo- Pelo nosso
relacionamento, quando sabemos que V. EJcf é
um homem profundamente prático e com conhecimento de rrossa realidade pobre, das nossas
dificuldades do interior e a participação-de V. Ex'
será muito importante para que cheguemos a
um bom resultado.
Q SR. CONSillUINTE JOÃO W!>Q- Muito
obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Então, de acordo com as indicações feitas, serão
convocado-s para a próxima reunião, a realizar-se
no dia 9 de setembro, Dr. Fernando César Mesquita, Dr. Seba5üãci Batista Afonso e Dr. Wagner
GonÇalves. Agora, perguntaria aos Membros da
Comissão, a que horas?

::Se:::t=em=b;.::ro:..:d::e:..:1:.:9.:8.:_7_ _ _ _ _ _ _ _ ~D::_IAR:._·=IO:...::D.:O_CO=:..;NGRESSO NACIONAL (Seção II)
O SR. CONSTITUINTE JOAO LOBO- O Dr.

E cada depoente poderia ter d(! trinta a sessenta

Fernando, permtta-me IembJ.ar a V. Ex" já é Governador do Território Femàndo de Noronha. Era

minutos, na- próxima reunião, para fazer uma exposição e, sobretudo, acredito que o mais signifi-

preciso,antes de marcar,eu acho que consuttá:Jo.

cativo para nós seria verificar nas suas opiniões

O SR. PRESIDENTE (Louriva! Baptista) mos oito dias, não é?

Te·

O SR. CONSTITUINTE JOAO LOBO - ' Perfei-

tamente.
O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -

deremos fazer essa _consulta,_ e verificar

Pose ~le

poderá vir.
O SR. CONSTITUINTE JOAO LOsO - Acredito que se S. S• tiver dificuldade, poderia, nessa
primeira fase, pelo menos mandar um substituto.

o que não pôde ser tão bem feito, o que faltou
e o que é que poderia ser complementado pela
Comissão V"arlamentar de Inquérito. .As suas sugestões_ também, porque são pessoas que merecem toda fé.

Evidenteinente, poi-ffiais- QUe tenham trabalhado, eles não puderam fazer tudo. Acredito que
eles poderão, rea1mente, nos dar boas sugestões
para que possamos trilhar alguns caminhos que
estes por algumas razões talvez até que não possamos adivinhar, no momento, não o puderam.
A Comissão Parlamentar de InQuérito tem poderes m!Jito grandes, acima inclusive do que a Co-
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missão de Sindicânc:ia teve, c:omo ouvir Ministros
etc.
O SR. PRESIDENTE (Louriva! Baptista) -

En-

tão, na próxima reunião, ouviremos o Governador
Fernando César Mesquita, como deseja o nobre
Sr. Senador João Lobo, Se~stião Batista Afonso
e Wagner Gonçalves. Quanto aos-outros nomes
sugeridos pelo Relator e pelos Membros da Comissão, estão anotados.
O SR. REW\TOR (Mauro Borges) -

Depois,

Ex', poderíamos fazer um escalonamento.
O SR. PRESIDENTE (Louriva! Baptista) - É,
e outros nomes. Então, está colocada uma reu-

niãO para o próximo dia 9, às 15 horas. Está encerrada a sessão.
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l-ATA DA 63• SESSÃO, EM 21 DE
SETEMBRO DE 1987
1.1 -ABERTURA

12-EXPEDIENTE

1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da RepúbUca
N• 202/87 (n" 311/87, na origem), de agra-

decimento de comunicação.
1.2.2 - Comunicações
Dos Senadores Odacir Soares e Rachid SaJ-

danha Derzi, de que se ausentarão do País.
1.2.3 -Requerimentos
-

N9 144/87, de autoria dQ Senador Jamil

Haddad e outros, requerendo homenagem especial ao Jornal do Commerdo, do Rio de

SENADOR IRAM S4/M/VA -

CP! sobre a

licitação da Ferrovia Norte-Sul.

SEJYADOR LOORIVAL BAP71STA- Homen~gem

e SilVa.

póstuma ao General Golbery do CoutQ
·

1.2.5- Requerimento
N9 146/87, do Senador Humberto Lucena
, e outros, requerendo homenagens ·de pesar
pelo falecimento do ex-Senado_r João aeofas.
Aprovado, após usar da palavra o Senador
Nelson Carneiro, tendo o Sr. Presidente se associado em nome da Mesa.

1.2.6 -Fala da Presidênda
Visita ao Senado de Comitiva da República
da Coréia.

Janeiro, pela passagem dos seus 160 anos
de fundação.

- N9 145/87, de autoria do Senador Teotónio Vilela Filho, requerendo ao Poder Execu-

tivo informações sobre ene~a elétrica.
1.2.4 -Comunicação da Presld~da
Convocação de sessão especial a realizar-se

no próximo dia 24, às 10 horas, destinada
a homenagear o ex-Senador Francisco Menezes PimenteJ, pelo transcurso do centenário
de seu nascimento.
1.2.5 -Discursos do Expediente
SENADOR MAUR/00 CORRiA, como lider- Venda de apartamentos funcionais em
Brasília.

1.2.7 -Requerimentos
-N9 146/87, do Senador Humberto Lucena e outros, requerendo homenagens de pesar
pelo falecimento do ex-Senador João Geofas.
Aprovado, após usar da pal8vra o Senador
Nelson Carneiro, tendo o -sr. Presidente se associado em nome da Mesa.

- N9148/87, do Senador_Irapuàn CostaJ(t.
nior, requerendo a prorrogação, por 90 dias,
do prazo concedido à Con:tissão Especial destinada a levantar o grau de estatização da eco~
nomia brasileira e a participação das empresas
e~tais no endividamento externo e interno
. do País. Apl'<Mldo.

1.2.8- ComuiÚcação da Presidência
Indicação dos Senadores- Guilherme Palmeira e Gerson Camata para, juntamente com
o Senador Rachid Saldanha_Derii, integrarem
a DeJegação do Grupo Brasileiro à VIl Assem-_
bléia Geral da Organização Mundia1 de Turismo e à XIV Reunião do Comitê de membros
afiliados daquela organização. Aprovada.

L2.9 - Comunicações
Dos Senadores GersOn Camata e Guilherme Palmeira de que se ausentarão do País.

13-0RDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n"' 18, de 1987
(n~ 8384/86, na origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre a liqUidação de débiios previdenciários de
instituições educacionais e culturais. Aprova~
do. À sanção.
Projeto de Resoh.iÇãO-n" 101, de 1987 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu P.ar~c;er n~ 12,
de 1987}, que suspende a execução do artigo
99 da Lei n9 2.322, de 2 de agosto de 1982,
do Município de Paulista, do Estado de Pernambuco. Aprovado.
Redação final do Projeto de Resolução n"
101/87. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução n"' 142:, de 1_987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Petrolina,
Estado de Pernambuco, a contratar operação
de crédito no va1or correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Aprovado.
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CENTRO (;RÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONI>RESSO NACIONAL

PASSOS PÓRTO
'Oiretor·Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
'Diretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
J?iretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOR!;_IRA
Oiretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Diretor Adjunto

Redação final do projeto d~ Resolução n"'
142/87. Aprovada. A promulgação.

Projeto de Resolução n 9 143, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Araújos, EStado de Minas Get"ã1s, a contratar operação

de crédito no valor correpondente, em cruzados, a 13.114,66übrigações do Tesouro Nacional - OTN. Aprovado.
Redação final do Projeto de Resolução no
143/87. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Re.sol_ução n 9 144, de 1987, que
autoriza a Prefeítura munícipal de Belém, Estado do Pará, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
440.996,24 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN. Aprovado.
Redação fm_al _do Projeto de Reso_h.J.ção no
144/87. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução n? 145, de 1987, que
autoriza a Prefelturã. Municipal de Bunlis, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 39.935,78 Obrigações do Tesouro Na_cional
- OTN. Aprovado.
Redação f10-al do Pr9jeto de Resolução n 9
145/87. Aprovada. À promulgação.
__
Projeto de Resolução n~ 146, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Coromandel,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 46.992.48 Obrigações do Tesourõ_ Na-_
cional- OTN. Aprovado.
Redação final do Projeto de Resolução no
146187. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução n9 147, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de lguatama,
Estado de Minas Gerais, a Contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 18.796,99 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. Aprovado.
Redação fmal do Projeto de _Resojução n 9_
147/87. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução

n~

148, de 1987, que

autoriza a Px:e.teit!IJ:a_Municipal de Moema,

Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

ASSINATURAS

Semestral ·················~·-···············""'u·············~-264,00_
Despesa d postagem ............... H·-··-······· .. ····· Cz$ _66,00
(Via Terrestre)
330,00
TOTAL
Exemplar Avulso ···························~············ Cz$ 2.90
Tiragem: 2.200.exemplares.

Estado de Minas Gerais, a contratar opera·
ção -de crédito no valor equivalente,-em cruzados, à. 13.114,66 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN. Aprovado.
---Redaçâo fmál do -"Projeto de Resolução- _ n1>
148/87. Aprovada. À promulgação.
. Projetp de Lei da C~mara n1> _31 ;-de 1987
(n918Q/87, na origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que reorganiza o Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha
- CAFRM. Dicussão encerrada, após parecer proferido pelo Senador Nelson Wedekin,
~evendo a votação ser feita na sessão seguinte.
Projeto de Lei da Câmãra n" 32, de 1987
(n9 7.782/87, na origem), de iriidat,iya_do senhor Presidente da República, que fJXa os valores de retribuição do Grupo-Atividades de_ Fiscalização de Combustíveis e dá outraS providências. Discu~ão encerrada, !'!pós parecer
proferido pelo SenadOi' Jai"bas Pãs-sarinho, devendo a votação ser feita na próxima sessão.
Projeto de Lei da Câmara n'1> 33, de 1987
(n9 130/87, na origem), de iniciativa do _Senhor
Presidente _da República, que acrescenta e altera dispositivos da Lcinç 7.301. de 29 de março
de 1985, que reorganiza os quadros complementares de_Qij~_iais da_ Ma~riDha. Discu.sS:ão
encerrada, após pcirecer proferido pelo Senador Francisco Rollemberg, devendo a votação
ser feita na sessão seguinte.
Mensagem n9 131, de 198'7 (n9 222/87, na
origem}, relativa à propOsta- para cjue seja autorizada a Prefeitura Municipal de Três Passos,
Estado do_ Rio Grande de Sul, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 80.000,44 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN. EnceJTada a discussão
do Projeto de Resolução n9 149/87, oferecidO
pelo Senador Mário Maia em parecer proferido
nesta data, devendo a votação sedeita na sessão seguinte.
Me~_agem

n1> 156, de_1987 _(J;l 255/87, na
oiigen1), reratrva àprõposta para que seja aútorizada a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, _a contratar
0

operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados. a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN. Encerrada a disCussão do Projeto de Resolu~o n~ 150/87, ofere-cido pelo Senador Nelson Wedekin em pare- cer proferido nesta data, devendo a votação
ser feita na sessão seguinte.
Mensagem n9 175, de 1987 (no 276/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Perdigão, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 25_000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Encen-ada a discussão do Projeto
de Resolução n 9 151/87, oferecido pelo Senador Itamar Franco em parecer proferido nesta
data, devendo a· votação ser feita na próxima
sessão.
Ménsagem n9 193, de-t9_81_(ré 3D2t87, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Mui1icipal de Bom JeSUs
da Lapa, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 20.676,69 Obrigaçóes do Tescuro
Nacional - OTN. Encerrada a discussão
do PrOjetO âeResOh.iÇao-n~ 152/87, ofei-eddo
pelo Senador Leopoldo Peres em parecer proferido nesta data, devendo a votaç_ão ser_ feita
na sessão s:eguinte.
Mensagem n9 196, de 1987 (n9 305/87.- na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Teresiria, Estado do Piauí, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
439.743,04 ObriQ"ações dO TeSoUro Nacional
- OTN . .Encenada a discussão do Projeto
de Resolução no 153/87, oferecido pelo Senador Chagas Roddgues, em parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser fetta na próxima sessão~
-_ -_
1.3.1 -Matéria apreciada após a Or·

demdo Dia
Requerimenro n~ 144/87, lidO no Expediente da pi'esente sessão. Aprovado.

Setembro de
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13.2- Discursos após a Oniem do Dia
SENADOR DIRCEG CARI'II;JRO -.,. Devastação norestal no País. Protesto pelo não provimento de cargos no IBDF de Santa Catarina.

SEJiADOR AURE;O MEI.LO -- Protesto da
Associação Comerci_al_d_o_Amazonas em face
de declarações prestadas pelo Sr. Ministro da
Fazenda.

SENADOR JOSÉ JGNAao FERREIRA Piscicultura no Espírito Santo.
SENADOR lA VOIS/ER M-IM - Solicita à
Caixa Econômica Federa] empréstimo para
o Hospital Dr. Luis Antônio, ern Natal- RN.

SENADOR F71AJYOSCO ROLL.E:MBERGVISita à EStação Antártica COmandante Ferraz.

Ata da

63~

SENADOR JUTAHY MAGALfiAEs - Efi·
ciência da Bolsa de Mercadorias da Bahia.
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"AnáUse da ação do Governo Federa] sobre_

a Economia do Nordeste".

SENADOR EDISON LOBAO- Resultado

1.33 - Comunicação da Presldêm:ia
Convocação de SesSãõ extrã.Ordinária a rea-

da CPI da Ferrovia Norte-Sul.

lizar-se amanhã, às 14 horas e 30 minutos,

SENADOR NELSON WEDEKIN- Campanha por ~ições presidenàais em 1988.
SENADOR ODAC!RSOARES -IV Encontro de Dirigentes de Associações Comerciais
do Estado de Rondônia. O problema da segurança pública, em Rondônia.
SENADOR MARCO MACIEL - Seca no
Nordeste.

com Ordem do Dia que designa.

1.4 - ENCERRAMENTO 2-A10S DA COMISSÃO DIRETORA
DO SENADO FEDERAL ~- 49 A 55, DE
1987.
3 -ATO DO PRESIDENTE DO SENA-DO FEDERAL N• 202, DE 1987
4 -ATAS DE COMISSÓES

ITAMAR FRANCO - Homenagem póstuma a funcionários da TV Alterosa de Belo Horizonte.

5 -II'IESA DIRETORA
6 - ÚDERES E VICE-ÚDERES DE PARliDOS
7 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES

SENADOR MAURO BENEVIDES- TrabalhO elaborado por técnicos do BNB, intitulado

PERMANENTES

Sessão, em 21 de setembro de 1987

1~ Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Jutahy Magalhães e Dirceu Carneiro.

ÀS 14 HORAS E 30 MINC!TOS ACHAM,$E
EXPEDIENTE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
MENSAGEM DO PRESIDENTE
Mário Maia -Aluísio Bezerra - Leopoldo PeDAREP(mUCA
res - Áureo Mello - Odacir Soar!'!s - Oiavo
Pires - João Menezes - Jarbas Passarinho De agradecimento de comwlicação
Alexandre Costa - Edison Lob_ã:o -·João lobo
N9 202/87 (no 311/87, na Origem), de 15 do
- Otagas Rodrigues -Virgílio Távora--= Mauro
corrente, referente à promulgação das ResoluBenevides -José Agripino - Lavoisier Maia ções n.,. 135 a 143, de 1987.
Humberto Lucena - Raimundo Lira __ - Marco
Maciel -Antonio Farias - Mansueto de Lavor
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O
- Francfsc:o Rollemberg- Lourival Baptista- expediente lido vai à pu?licaçã<?.
Jutahy Magalhães -José Ignácio Ferreira- Ger- Sobre a mesa, comunfcações que vão ser lidas
son Camata - João Calmon - Jamil Haddad
pelo Sr. Primeiro-Secretário.
- Afonso Arinos - Nelson Carneiro - Itamar
Franco:-- Ronan Trto -Severo Gorrfes--=- FerSãO lidas as -Seguú-ttes
nando Henrique Cardoso --Mauro Borges · - Brasília, 17 de setembro de 1987
Iram Saraiva - Irapuan Costa JúniOr- Pompeu
de Sousa~ Maurício Corrêa --Meira FilhoSr. Presidente,
Roberto Campos_ - louremberg Nunes Rocha
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce- Márcio Lacerda -:- Rachid Saldanha Derzi lência, de acordo com o disposto no art. 43, alínea
Wilson Martins -.José Richa - Dirceu Carneiro __ a, do Regilnentõ lntemo, que me ausentarei dos
- Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli - José
traba1hos da Casa para viagem aos Estados UniPaulo Bisai-José Fogaça.
dos e_ Canadá, do dia _21 cfe s"e_tembro ao dia
11 de outubro, atendendo conVite formulado pelo
Diretor do Grupo de Estudos F3rasüeiros da UniO SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiio) -A
-versidade de Lavai, em Quebec, e pela Univerlista de presença acusa o comparecimento de
sidade_ do Canadá no Brasu.
51 Srs. Senadores. Have_ndo número regimental,
Atenciosas saudações - Oda.dr Soares.
declaro aberta a sessão.
Em 21 de setembro de 1987
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra.. sr: Presidentg,_ . _
_
~
_
balhos.
Tenho a honra de comunicar a Vo~ Excelência -qU.EúTie- imsentarei do País a partir de 23 _
O Sr. Primeiro-Secretádo frá proceder à leitura
do corrente mês, para, na qualidade de Presidente
do EXpediente.
·
·
da Associação lnterparlamentar de Turismo, cheÉ lido o seguinte
fiar i!l Delegação do Grupo Brasileiro da Associa-

ção ln}.erparlamentar de Turismo à Vll Assembl~ia
q~r~ _da Organização Mundial de Turismo e ã
XIV Reunião do Comitê de Membros .Afiliados da~
quela organização, a realizar-se.em Ma_drid_-Espanha, a partir do dia 22_de setembro de 19à7.
Atendosas saudações - Rachid Saldanha
Denl.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- As

comunicações lidas _vão à publicação.
Sobre a mesa, reqi.u!riiitEmto cuja leitura será
feita pelo Sr. Primeiro-Secretário.
É lido o seguint~

REQUERIMENTO
N• 144, de 1987
-Sr. Presidente,
Nos termos do art. 185 do Regimento Interno,
requeremos que a hora destinada_ ao. expediente
de sessão do Senado Federal, a ser oportunamente marcada, seja dedicada a prestar homenagem especial ao "Jornal do _Cominercio.. do
Estado do Rio de__Janeiro, pela passagem dos
160 (cento e sessenta) anq~ Qe s.ua f~.:~nçlação,
a ser comemorada no próximo dia 1~ de outubro
do corrente.
Sala das Sessões, 2l de_ setembro de 1987.
-::-JamD Haddad -Itamar Franco- Pompeu
de Sousa- Afonso Arlnos-Saldanha Derzi
- Meira Filho -Nelson Carneiro.
O SR~ PRESIDENTE (Dircor;:tú Carneiro)- De
acordo com o art. 279, inciso I do Regimento
Interno, este requerimento será objeto de deliberação após a Ordem do Dia.
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em muitos casos, são até afrontosos. Mais que
wna injustiça contra os demais consumidores residenciais, comerciais ou industriais - solicitados cada vez_ mais ao pagamento de tarifas asseguradoras de rentabilidade real, esses subsídios

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -So-bre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
Primeiro-Secretário.

·

É lido o seguinte

REQUERIMENTO
N• 145, de 1987

no setor elétrico comprometem, talvez irremediavelmente, sua própria capacidade de investimen-

to.E essa possibilidade de expansão auto-susten·
tada é mais do que nunca imprescindível no setor
elétrico brasileiro. Temos, no momento, uma pctência insta1ada de 44 gjgawatts, mas, pelas projeções-da Eletrobrãs, o Brasil deverá instalar, até
o ano 2.000, mais de 67,4 megawatts. Ou seja,
em rnen9s de 2Q ªD_O$, te~mos de expandir em
uma vez e meia toda a potência que levamos
40 anos para instalar. Teremos que investir 135
bilhões de dólares aos custos atuais de geração,
transmissã-o e distribuição. Em menos de dois
anos, é preciso aumentar em 30% nossa potência
elétrica, a um investimento de 24,3 bilhões de
dólares.
Tais somaS Já-constituem, de si, um gigantesco
desafio para as empresas do setor elétrico e para
a ec_onomia_brasileira, como um todo. Um quadro
de tarifas irreais e subsídios afrontosos, e de desw
manlelamento financeiro, o desafio se _tranforma
em barreira intransponível. O ·comprometimento
dessas metas, no entanto, é a inviabfiização do
próprio desenvolvimento naciOnal.
O exame da política de tarifas e subsídios, dessa
forma, é tanto mais importante nesse momento
em que se busca diagnosticar as reais causas
dó défidt púBiiCõ,-cüfo combate e redução prati- camente Se têm constituído em objetivos maiores
da política económica atual.fv\ais ainda, tais inforw
mações são- fundamentais- nesse momento em
que, de um lado, se deve delimitar no próprio
texto constitucional, a presença do Estado na economia e, de outro, se cUmpre o dever inarredável
de assegurar, na Carta Magna, a defesa absoluta
dá soberania nadonal coiltra investidas de todos
os gêneros. Mesmo contra atentados menores,
cons-ubstanciados em subsídios ou favores imM
póstós- como contrapãrtida a meras transações
bancárias ou comerciais.
Sala das Sessões, 21 de setembro de _1987.
-Teotónio VIlela Filho.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Este requerlmento será·<puõlicado e incluído na
Ordem do Dia, de acordo com o art. 239, item
'\11 do Regimento Interno.

ExceJentíssimo Senhor E'residente do Senado
Federal
Requeiro, nos termos do art. 239, inciso I, alínea
"a" do Regimento Interno do Senado Federal,
sejam solicitadas ao Poder Executivo as segUintes
__ ___
_
informações:
_
_
r_ quais os incentivos. na área de energia eléw
trlca, concedidos aos grandes consumidores industriais, os valores rea1S -que eles pagam pela
energia consumida e 0 que esses valores representam percentualmente em relação às tarifas pagas pelos demais consumidores industriais;
n- quais as empresas eletrointensivas dos se-tores siderúrgico e de a1umínio que recebem sul>
sídios tarifários diretos e _lndiretos (tarifas, linha
de transmissão, etc.), quais os valores dessas tariw
fas em termos absolutos e qual a sua relação
percentual com as _tatifas_ dos demais consumidores;
m_qual a base legal de concessão dos berl~- _
ficios de que tratam os [tens 1e !L
Justificação
O setor elétrico tem sido utilizado, freqUente-mente, nos últimos anos, como instrumento de
política económica: ora são suaS tarefas que per~manecem comprimidas em nome do combate
à inflação, ora são suas empresas que se endiviw
damnoexteriornacaptaçãodosdólaresindiSpensáveis ao fechamento da balan_ça de pagamento
do País.
Mais perversa e nefasta para 0 setor elétrico
só a união destas duas fórmulas: 0 endividamento
externo para o fmanciamento de tarifas irreais e
subsidiadas. É isso, infelizmente, 0 que parece
estar ocorrendo na área da Chesf e da Eletronorte, sobretudo na d~:;sa Yltima, onde operam
eletr~intensivas dq alumíl)jo, que têm garantido
o fornecimento contrat_uªl de energia a preços
subsidiados. Apenas duas fábricas de alumínio,
quando concluídas as plantas industriais já aprevadas, consumirão 65% da energia atualmente
produzida pela hidroelétrica de Tucuruí- 1/3
de toda a potência instalada no Nordeste.
A política de subs_ídlo~ merece, hoje, reparos
de todos os setores _ 0 Ministério da Fazenda,
porexemplo,temsidoi~ed~velriocortedesubsídios mesmo em setores vitais para a população
brasileira como 0 abastecimento de trigo ou a
produ-ção agrícola. Os organismos internacionais
de monitoramento dá economia_ 0 FMl à frente
-têm exigido crescentemente -o corte de subsídios até em nome do combate ao déficit público.
E 6 Banco Mundial convertido hoje em solitário
financiador externo da economia brasileira, especialmente do setor elétrico tem condicion~do seus
empréstimos a um retomo_míniino_de 10% sobre
o capital aplicado no setor elétrlco.
A rentabilidade mínima exigida, que longe de
ser apenas uma imposição dos organismos internacionais de crédito, se constitui na garantia indispensável de expansão do próprio setor elétrico,
_ ê incornpaúvel com um modelo de subsídios que,

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Atendendo à deliberação do Plenário, ao aprovar
o Requerimentro n~ 123, de 1987, e de acordo
OOfh enteridimen_tos havidos entr~ as lideranças,
a Presidência comunica ao Plenário que a sessão
especial destinada a homenagear o ExwSenàdor
Fr"imC"iSco Meneze_s Pimentel, pelo trans-curso de
seu centenário de nascimento, será rea1izada no
próximo dia 24. às dez horas.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Há
orador~s inscritos.
Concedo a pa1avra ao nobre Senador Mauricio
Corrêa, cOmo Uder do PDT.... ... ,jl.,:...
O SR. MAURiCIO COKI'U::.Ã. (POT :._ DF.
COrriõ Uder, pronuncia o seguirite discurso) Sr. Preside_Qte, Srs Senadores.
Volto à trlbuna para pedir a atenção de V. Ex"
sobre um problema que há muito está a tirar
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a tr_aoqüilidade de milhares de pessoas na Capital
da República: distribuição, utilização e aquisição
de imóveis funciOnais.
A política habitacional de Brasília esteve, desde
a (un_da_ç_a_o, marcada por um caráter de_ex~_epcio
nalidade. A garantia de boa habitação foi uma
das primeiras providências tomadas pelo Governo
com o obj~vo de _atra!r _os funcionáriC?s públicos
que relutavam em deixar o Rio de Janeiro e outras
CapitaiS para virem Somar esforços na aventura
da transfêrenda da máquina administrativa do
País para o Planalto CentraL
Por isto, já em 1956, através do Decreto 111'
64.767, o Governo da União. !:stabeleceu normas
para celebração de contratos ou convênios sobre
o arrendame!lto c;le .imóve~- residenciais aos ór·
gãos da administração indireta. Dois anos após.
em 1958, era criado o Grupo de Trabalho de
Brasília, incumbido da administração dos imóveis
(eSidenciais construídos, adquiridos ou arrendados pela União em Bfasíiia. &n 1964, pelo disposto no § 59, do artigo 65, da Lei n9 4.380, foi insti· _
tuído o Fundo Rotativo Habitacional de Brasília e_ autorizada a venda de algumas unidades resiQg_nciais. Era o in(do de uma nova política: o Governo ent~ndia, então, que ·a melhor maneira de
fiXar os seús funcionários na nova Capital era tor·
náwJos proprietários dos im6veis no$ quais residiam.
Em novembro de 1966, pelo Decreto-Lei IT-'
76, o Governo prorrogou o prazo para venda das
unidades residênciais até m.arr;o do ano seguinte
e, em fevereiro de 1967, peJo Decreto-Lei n~ 302,
crio~ a Coordenação do Desenvolvimento de Brasz1ia- Codebrás, ençarr~gada de executar a polí·
tica habitacional do Governo do DistritO Federal.
no que se refeda à habitação para o pessoal-dO
Se:rviço Público Federal.
Em dezembro de 1968, pelo Decreto~Lei n 9
391, criou-se o Grupo Exe_c_utivo da Complementação da Mudança de Órgãos da Administração
Federal para Brasília, o Gemud, ao qual caberia
supervisionar as apilcações Ao _Fundo Rotativo
e verificar a observância das normas estabeleddas
para a a1ienação e ocupação dos imóveis residenw
dais construídos, adquiridos, _arrendados ou locados no Distrito Fed~ral pelos órgãos ou_entidades
da Admiminstração Federal.
Em 29 de janeiro de 1975, o Governo Federal
baixou o Decretawlei n"' 1.390, que dispunha saw
bre o Fundo Rotativo Habitacional de Brasília, e
o Decreto n 9 75.321, que o regu1amentava. Estava,
pétfSavawse, deflagrado definitivamente o processo de alienação dos imóveis residenciais d_e praw
priedade da União aos funcionários O!J empregados da Administração Federa1, direta ou indireta. Aliás, o art. 59, do citado D_ecreto n~ 75.321,
trazia a seguinte redação, por si só esclarecedora:
"Art 5"'- A alienação de imóvel residencial, regulada por este decreto, tem por finalidade_ possibilitar a fixação do funcionário ou
empregado no Distrito Federal, sem permitir
qua1quer forma de especulação imobiliária."
Em janeiro de 1981, pelo Decreto n? 85.633,
o Governo procurou cOnsOlidar a legis1ação sobre
o assunto até que, em 1985, pela Mensagem n9
611, o Presidente da República enviou ao Conw
gresso Nacional o projeto de lei que recebeu, na
Câmara dós Deputados, o n? 8, e que: "Dispõe
sobre a_ utilização de imóveis residenciais de pro-· ..
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priedade da União, das entidades da Adminis·

Estou disposto doravante a cobrar, em toda:s
dos que aqui chegaram e para aqui transplanas sessões_, que _o Senado promova _a votaçao
taram a sua vida e o seu destino e~ afinal. sofrem
as agruras da incerteza. Cada _dia que passa, em
desse projeto. Estou disposto, inclusive, a usar:
Porém, na Câmara dos Deputados a propo- vez de ser de alegria, é um dia de tristeza, porque
da faculdade que me é assegurada regimental·
sição recebeu um tratamento mais abragente. é-menc;sum diá erri -que o fuhdonário público
mentet de obstruir ~é votação porque não vejo
Certos dos anseios de_ milhares de funcionários
terá _casa. Ele sabe que, no dia em que completar _ ou~a solução para que esse projeto seja deferido
públicos quanto à compra dos imóveis onde resiaqui nesta Casa.
setenta anos, lerá dois_, três ou quatro meses para
.
_
Prossigo, então. As mais- incoerentes e antagódem, os Parlamentares daquela Casa acrescen- deiXar·o imóVel que ocupa, ele e sua família. Louvo
o esforço de V. EX" e SOrrio ·os meuS pequenOs. niCas desculpas têm sido dadas_aos interessados,
taram dispositivo assegurando o_ direito de aquistçã.o aos ocupantes~
esforços a essa tentativa de se trazer ao Plenário
tanto no -~bito da Secretarl~ de Administração
Vindo ao Senado Federal, como não poderia
Pública, como, também, pelas Lideranças do
do Senado Federal essa proposição. Precisamos
deixar de _ocorrer, o projeto mereceu a maior aten- acabar, _nós ·que brigamos tanto pelas prerrogaPMDB nesta Casa: Ora imputa-Se ao Executivo,
ção e, em todo o curso da sua tramitação, recebeu
na fig1,.1ra do Sr. Ministro ~a S~ap,_ a inconfortivas .do Cori.gresso Nacional, devemos a!=abar
sugestões de servidores, os quais, isoladamente
midade _ç:Q_m as emendas sobre a alienação de&-_
com essa idéia de que 56 há um legislador brasiw
ou em grupos organizados, muito fizeram no sena leiro que é á Presidente da R"epública. Se esse
ses imóveis, ora aSsegura~se não_baver obstáculos
tido de aprimorá-lo.
projeto fosSe de iniciativa do Prl'!sidente da Repúà votação desde que alguns pontos s_ejam negoE lá nas Comissões, dentre as emendas apreblica já estaria votado; RQrque não é da iniciativa
dadoS.entre o Governo e-Os .servidores, represensentadas, recordo-me de algumas que melhora·
tados pelo Movif. Soma:..se_,_ flinda, as _declarado Presidente da República náo anda, porque nós
ram o projeto, dentre as quais as apresentadas
ções públicas do próprio Ministro da S~dap, afirmesmos é que criamos essa restrição contra o
pelos ilustres_ Senadores Alexandce Costa, Mário voto de alguns, entre os quais me iriduf. De modo
mandq_ que há interesse do Governo_ Em1 vendê- -· qué é preciso que-_o SenadO nesta- oportuniaade
Maia e Iram Saraíva.
los, desde que corrigidas as irregularidades.IrreTodavia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, após
retome suas prerrogativas e não se deixe manter
gularidades que foram engendradas pela própria
ser aprovado com mais emendas nas Comissf>E:;s
Sedap qu_e, desrespeitando o direito a-dquirido
nessa situação incômoda, porque na hora em
TéCnicas, o ·projeto agUarda inclusão na Ordem_ que era possível retomar as suas prerrogativas,
e o ato_jurídic_o perfeito, deseja estabelecer, de
do Dia para ser apreciado por este Plenário. Po- ele próprio as abandonou para-se cingir ãpenas
forma ínconstitudomü, riovaS regras às ocupader-se-ia atnbuir às circunstâncias de um ano-atià iniciati"ª. do único legislador brasileiro, quando
ções, cujos contratos datam de mais de uma dêpico para o funcionamento do Senado Federãl
todos n6s criticamos exatamente isto, o Poder
---·
cada'-o fato de ainda não o termos votado. Todavia, Exeç_utivo mandando sucesstvos projetos de lei
Os discursos públicos do_ Governo e _das U_denão o é: Tenho tentado, inultimente, sensibilizar ao exame do Congresso Nacional e o Congresso
ral1ças do PMDB não_combinarri com a situação
a liderança do PMD6 e até do PFL para que tome
Nacional tolhido na apreciação ·.deles. Agora nós
de: fato. Vêw.se, ao contrário, que o Gové'mo, em
as providências necessárias à -deliberaç_ão-da malugar de aUériai' esseS imóveis, como significativa
s, ou se propomos eles ficam parados aí. E Os
téria.
que critivavarn os ahos passados do predomínio
demonstração de interesse em corrigir o déficit
Da mesma forma, ba1dados foram os esforços militar hoje não dizem nada quando sentimos que
público, promove, por intermédio de seus agentes
despendidos pelos integrantes do Movif- Movi- s6 um homem_, o Presidente da República, o Poder
- notadamente Caixa Econômlca Federal, GnB,
mento para a Venda dos (móveis Funcionais, em
Execu_tivo _é _que pode tomar a iniciativa de projeBanco do Brasil- a especulação imobiliária em
Brasília, composto por servidore& de diversos mi- tas de l~i nesta Casa. A própria abertura recente
Brasíliª'_ pela alienação homeopática das projenistérios, os quais têm recebido as inais diversas que se fez exige tais condições que dificilmente
ções de terren9s de sua propriedade no Plano
explicações para o retardamento da colocação
qualquer proposição de parlamentar andará nesta
Piloto, ou com ela compactua ao adquirir, de apeem pauta e discussão plenária.
nas três empresas imobiliárias, 328 iirióve"is resiCasa. De modo que felicito V. E>r (Palmas.)
denciais ao absurdo preço de quase Cz_$_ 30.000O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex' uma
O SR MAURiCIO CORftêA - Agradeço
o m 2 , para abrigar funcionários do lapas e, assim,
aparte? .
o- aparte de V. Ex' e gostaria, apenas, de dizer,
onerar ainda mais o déficit governamental, com
O SR- MAURiCIO CÕRRU Com o que tenho falado constantemente com o Senador
despesas evitáveis de co~rvação e manutenção.
Fernando Henrique Cardoso, Uder do Governo,
maior prazer, Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Alexandre Costa- Permite V. Ex' um
üder do PMDB, portanto maioria nesta Casa, e
O Sr- Nelson Carneiro - V. Ex' fez aí um
aparte?
S. ~ telri-me dito qu~ está
dependência_ de
histórico dessa velha aspiração dos servidores -- urri.a cõlwersa com o MiniStro Extraordinário para
O SR- MAURÍCIO CORRU - Pois não.
que aqui chegaram deixando os seus Estados Assuntos de Administração, o exwDeputado e exOuço. c-ºrn muita honra, o aparte de V. Ex';-nobre
e que depois de longos anos acabam despejados
Senador Alexandre Costa.
dos imóveis que ocupam, seja em conseqüência Governador Aluízio Alves. Mas a verdade é que
este povo que habita esses apartamentos está
da aponsentadoria compulsória, seja por morte
O Sr. Alexandre Costa - Nobre Senador,
numa situação de desespero, e estamos aqui nue, assim, numa cidade onde não há imóVeis para ma tramitação normal do Senado, porque a matévenho acompanhando a luta que V. ~ vem travando, aliás, quase que permanente, para consealugar e os poucos que existem o são por um
ria que foi proposta pelo Senhor Presidente da
preço astronômlco, incapazes de serem locados
guir que esse projeto, já passado em todas as
República, embora com um fim um pouco difepelos servidores públicos aposentados-que não
comissões técnicas, venha à Ordem do Dia. O
rente,
já
foi
aprovada
na
Câmara
dos
Deputados
encontrou ainda uma s_olução nesta Casa. Tive e ba_sta que digamos "sim" ou "não'~.mistério que o Senador Nelson Carneiro chama
oportunidade de oferecer, há muitos anos, projeto
de "caveira~de-burro", não tem nada disso, é a
O
que
é
de
se
salientar,
e
aí
também
concordo
neste sentido, que transltou por várias Comissões,
ditadura das Uderanças.
também
profundamente
com
V.
Ex',
é
que
quanmas acabou encalhado nu_ma__delª-s_,___bpesar das
O Sr. Nelson Carneiro- "Caveifa..:de-burro"
constantes_ ~::eclamações que fiz desta tribuna, do se quer votar alguma coisa aqui e há interesse
é isso!
nunca consegui que chegasse à votação do Plená- do Governo, se Vota. Por exemplo, na negociação
da dívida dos Municípios e dos Estados, flagranterio. Mais tarde, veio o projeto da Câmara dos DeO Sr. Alexandre Costa- ~-a ditadura das
ménfeln.e.onstituciona1, como tiVemos oportUnipt.1.ados, que encontrou aqui o apoio decidido
lideranças que se implantou dentro deste Senado
dade
de
salientar
aqui,
não
houve
quorum
num
Ferleral. 86 entra na Ordem do Dia o que interessa
do nobre Senador Alexandre Costa e_ de todos"
e os Senadores, que são a grande maioria, são
nós, principalmente liderados por S. Ex". O Sena- determinado momento;-não foi possível a votação
para votar se assim o desejarem porque se não
do manifestou o seu aplauso a essa iniciativa. num segundo momento e, num terceiro, votDu~se
projeto que veio do Governo porque havia intedesejarem, a Ordem do Dia não será votada por
Este é um problema dificil de ser resolvido por oresses.
__
·
falta de número, como vem acontecendo em quaesta Casa. Não sei que caveira-de~burro, para usar
Esses milhares de brasilienses que vieram de
SE: todas as sessões. Sou um .dos autores de __um
uma expressão popular, se pôs no caminho_ dessa
desses projetas a que se referiu o Senado_r Nelson
proposição. Se V. Ex' conseguir o milagre de ar- fora, muitos em vésperas de se aposentar, chefes
rancá-la para trazê-la à Ordem do Dia, terá a grati- de famllia, estão na dependência apenas de que_ C<liTI,efro,já posterior ao dele, e logrei que o meu
dão de todos nós que acompanhamos o esforço o Senado decida ou sim ou não.
viesse à Ordem do Dia. ~sive, para honra mi-:

tração Federa] e das Fundações sob supervisão
mintsterial, localizadas I1Q Distrito Federal".

r-

na:

--

'
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nha, recebeu o voto de S. EW Esae projeto foi

à Câmara Federal e Já, ao que sei, a pedido do
DASP, foi engavetado. Isso já há dois anos, porque
não interesse ao DASP que um projeto de autoria
de um parlamentar seja aprovado para que os
apartamentos funcionais de Brasma sejam vendi-

dos aos seus ocupantes. Acontece que o Dasp
manda para o Congresso Nacional um projeto,
para vender? Não, mas para regulamentar o uso.
Ora. Sr. Senador Maurido Corrêa, pergunto a V.
EX há quanto tempo existe o Dasp e há quanto
tempo existe apartamento funciomll? A regulamentação do uso vem sendo fejta através de decretos-leis há muitos e muitos anos. 56-@g:ora

se lembraram do Congresso Naciona1 para fazer
uma lei regulamentando, com artigo semelhante
àquele art. 89, draconiano, em que dava o poder,
eJes não quiseram fazer o decreto, mandaram
para que nós fizéssemos a Jet - para a rescisão
uru1ateral no momento que desejassem. Podiam
despejar qualquer um dos que neles habitam. Foi
aprovado na Câmara sob acordo, veio ao Senado, e aqui foi emendado. Eu sou um dos autores
das emendas, emendas essas, algumas rejeitadas,
outras aprovadas nas comissões técnicas. Isso
já há mais de seis meses. V. Ex' foi um dos que
tomou parte nos debates. teve interesse para que
isso fosse tocado. E de lá para cá ele veio para
o Senado e não se sabe nem onde .se .encontra.
Ao que sei, encontra-se em mãos d_o Senador
Femarido Henrique CardoSo agUardando, possivelmente, ou ordem para rejeitar, ou ordem para
aprovar, ou ordem para que pennaneça o resto
da vida na gaveta, como se encontra na gaveta
o meu,. na Câmara dos Deputados. (Palmas.) Mas
V. & que, como eu, e um homem de Brasília,
vive há mais de vinte ano_s_ nesta terra, sabe que
não é mais possível continuar sendo o Governo
Federal a maior imobiliária do mundo, com cerca
de quinze mil apartamentos funcionais, muitos
deles caindo aos pedaços, sem nenhumª segurança para os que neles habitam. Uns pagando
nada; viúvas, sem nenhwna segurança; funcionários a protelarem suas apOsentadorias com medo de perdê-los, parque sabem que sendo aposentados e despejados dos apartamentos onde
residem, suas aposentadorias sequer darão para
pagar um apartamento na Ceilândia, nem uma
casinha sequer no bairro mais bumild_e dQ DistritQ_
Federal. (Palmas.) Um grande brasileiro, que foi
o ex-Presidente Humberto de Alencar Castello
Branco, deu um grande exemplo a Brasília, e devido a esse exemplo a Capital da República pôde
crescer e se desenvolver, mandando em 1964
que todos os apartamentos funcionais - e eram
mais de vinte mil apartamentos- fossem vendi~
dos a todos aqueles que os ocupavam, e o fez
até sem correção monetária. E há ainda os que
vivem e moram aqui em grandes apartamentos
pagando quantia ínfima sem juros e sem correção. Está agora o Dasp com toda essa quantidade de apartamentos, dando um prejulzo mensal
imenso à Nação, os apartamentos se estragando,
se desvalorizando a cada dia e não permitindo
que se construam novos, porque os que lá habitam não saem, mesmo porque já estão ligados
e interligados à lei do inquilinato, não poderão
ser despejados, a não ser que nós cometêssemos
a leviandade e o absurdo de voltar à famigerada
lei que permite o despejo... (Palmas.) ... o despejo
puro e simples num contrato bilateral tomando-o

unilateral, numa injustiça que nãQ é possível um
parlamentar, um representante._ do povo cometer.
PéiraP-erlizo- V. Ex" que faz jus· aos votos que o
povo lhe deu, senQ.o o Senador mais votado de
Brasília, lutando por essa causa que é justa. (Palmas.)
O SR. PRESIDEN'IE (Dirceu Carneiro):___ A
Presidênda comunica ao. ilustre_orador que o seu
tempo regirnentaJ já está esgotado.

Ó SR. MAQJÚCIO CORa& -·Peço a V.
EJCI' paciência para concluir, sobretudo porque
agora acaba de chegar o ilustre Senador Feman::do Heõ.rique Cardos0,1Jder do PMDB ilesta Casa,
com quem já havia conversado a respeito desse_
projeto e que, a meu ver, se nos honrar com
a sua pa]avra, seguramente estará dando uma
garantia, uma tranqili1fdade a esses milhares de
brasilienses que estão na dependência dtreta da
sua i_nterferência.
O Sr. João Lobo -Permite V. Ex!' um rápido

aparte?

a· sR.. MA.tiRIC!O CORa&
Sei)_ador João Lobo.
-- -_,

Pois não,

~-

0 Sr. João Lobo ---Apenas para me solidarizar com V. Ex'P pelo corajoso pronunciamento
que faz levantando um assunto que parece ser
uma espêde de tabu, nesta Casa. Há mais de
6 8 meses envidei todos os esforços possíveis para inserir na Ordem do Dia esse projeto --e
não foi possível. Falei com o Uder do meu Partido,
falei com o üder do PMDB, com os organizadores
da Ordem do Dia e nada consegui. Aproveito esta
oportunidade para me solidarizar com V. Ex', inclusive, fazendo toda a obstrução passivei itesta
pauta, a fun d~ que ess_e projeto venha a votação.
(Palmas.)
O SR- MACRiCIO CORa& - Agradeço
o aparte de V. Ex', que em muito enobrece_ o
meu pronunciamento.
O Sr. JÕão Menezes um aparte?

Permite-me V. E>r

o SR. MAtiRíCIÓ coaR&-:..._
ilustre Senador JOão Menezes.

P~is

não,

O SR. JOÃO MENEZES -V. EJr realmente
traz, neste_ cfiscurso, dois assuntos da maior importância, da maior gravidade. O primeiro é o
que s_e refere à venda de apartamentos funcionais,
que_ realmente ê um assunto terrível e que cria
situações as mais diversas, as mais imprevisíveis
no Distrito FederaL Nós que vimos acomparihando, desde a fundação de Brasília, o seu desenvolvimento, sabemos que o problema é grave. O
que não estamos entendendo é que, por um lado,
quando o Governo sustenta em não querer negociar esses apartamentos funcionais, por outro lado, __adquire, sem concorrência pública, sem nenhum instrumento legal, perto de 400 apartamentos e não dá a mÚlima satisfação à opinião pública.
De maneira que acho que o discurso de V. Ex'
tem essa grande importância porque focaliza duas
maneiras diferentes da condução do Governo, em
relação a imóveis.

O SR- MAQJÚCIO CORa& -Agradeço
o aparte de V. Ex'
O Sr. Chagas Roddgues- V. Ex' rrie permite
um aparte?
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O SR.JIIIi\.ORiCIO CO~- Ouço V. Ex'
com muito prazer.

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senador
Maurício Corrêa, eu quero trazer também a minha~
pa1avra de soUdariedade. Entendo que há muita
irregularidade e há muita injustiça; há apartamen·
tos cujos titulares estão em outras Unidades da
Federação. Então, o Governo deveria imediatamente providenciar o despejo, porque não é possível que apartamentos sejam concedidos a determinadas pessoas que estejam em outros Estados
e aqui terc;eiros prejudicados. Por outro lado, há
aqueles que estão, realmente, residindo nos apartamentos. São seMdores, de um modo geral; a
grande maioria. De modo que sou inteiramente
solidário a esses servidores públicos que estão
ocupando esses im6veis fuclonais e que precisam
ter garantias, ou seja, tornarem-se, na forma da
lei, proprietários dessés imóveis com juras módicos, porque o problema de habitação é um problema social. (Palmas.)
OSR. MACRICIO CORa& -Eu. agradeço
a ·colaboração de Y._ E.Jr, através de _sua intervenção. -Não .adVÓgam os servidores a aquiSIÇão dõs
imóveis a preços privilegiados como se fez no
passado, quando muitos dos_ que hoje ocupam
cargos _importantes, até mesmo na Constituinte
e na Presidência da República, se benefici~am
da compra de apartamentos funcionais a_ preços
históricos, com financiamentos a prazos longos
e sem correção monetária. Defendem o direita
à moradia a preços justos, ou seja, ao preço equivalente ao custo a_tual da construção,
Na verdade propugnam pela extinção de um
privilégio, qual seja, o de morar quase gratuita·
menti ãs Custas do Governo, haja vista os valores
das taxas de ocupação cobradas, insuficientes pa·
ra a conservação e manutenção dos prédios.
Aliás, SrS. Senadores, nó que tange- à conser·
vação e manutenção dos prédios admin_istrados
pela SUperihtendência de Consfrução é AdminiS~
tração de Imóveis, Suc:ad, a situação é simplesmente ca1amitosa. Só para dar dois exemplos,
cito os cas:os do bloco ~ d"- guadra 1205, no
Cruzeiro· Novo; e do bloco D, da 307 Norte. No
primeiro caso, os pr6prfoS téCnicos da Suca~
interditaram a cãixa.- aágua enquanto- SUrgem -ra.
chaduras nas paredes e a_umentam_ as dificuldades-parãSe- fecharem j)ortãS e janelas, em razão
dos defeitos _de nivelamento que crescem a todo _
instimfe. A sitUaÇãO se repete no bloco D, da 307
Norte, com os moradores vivendo em pânico per~
manente.
Mas, ãrmal, por que a trariiitação -do projeto
continua emperrada? "O que Sãbe a Uderança do
PMDB nesta_ Casa à respeito daS Ceais intenções
do Poder Exec;Utivo? Terá fundamento o boato
segundo o qUal o Presidente da República estaria
decidido a vetar o -dispõsltiv(Úelativo à alienação?
E por que isto? Comenta-se que, pelo menos-lO% dos referidos imóveis e&tariam ocupados irregularmente. Ora, em primeiro lugar, se isto for
verdade a responsabilidade é da Sllcãd. em outras palavras, do próprio Governo e, em segundo,
tal ocOITência não justifica QUe se criem ob_stáculos aos 90% restémtes, ocupantes legítimos!
Resumindo, Srs. 5eftãâores, Brasi1ia é hoje uma
cidade-plenamente consolidada. Nada mais justifica, portanto, que o Goverho cOntinue proprie-
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tário de mais de 10.000 Imóveis que são oferecidos a seus funcionários ou_ -~mpregados a pre·

ços quase simbólicos. Pior, ainda, que mantenha
uma estrutura sabidamente onerosa para administrar, e mal, um patrimônio considerável que
está sendo paulatinamente dilapidado.
O Sr. Fernando Henrique ea:raoso-- Permite-me V. EX' um apàrte, nobre Senador Maurício
Corrêa?

O SR. MAaRÍCIO CORRÊ\- Concedo a
palawa a V. Ex" e estou ansioso, como sei que
todos aqui estão ansiosos também, et:n conhecer
a palavra de V. EX'

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- .. .legalmente, é sanável, é possível avançar nessa direção. Confio que se- chegue a essa ne_gociação.
Se essa negociação não se efetivar num prazo
razoável até ante? do final dessa sessão, neste
ano, eu ponho em votação de qualquer maneira
esse_ projeto. Só que eu gostaria de pôr em votação de um modo que depois valesse_ e não fosse
apenas um cumprimento às galerias. Tenho cerw
teza de que V: Ex- me acompanha nesse pensamento, no sentido de que yafe a_ pena colocar
em votação não apenas para agradar, mas para
ser efi~. E comQ ~el que es.se é ·a pensamento
de V. Ex' e o meu também, podemos estar certos
de que vamos resolver esta questão.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Agradeço a V. EX' o aparte e saiba que, quando ouvi
que V. Ex'! fazia um discurso _sobre este assunto,
fiz questão de vir pessoalmente ao Plenário do
Senado, pela atenção que V. Ex" merece e pela

O Sr. Meira Fllho- Solicito um aparte ao
nobre Senador MaUrício Corrêa.
_

atenção que os postulantes nesta questão dos

prazer, Senador Melra Filho.

imóveis funcionais também merecem. Gostaria
de poder dispor dos poderes que me foram atri- buídos aqui, porque resolveríamos isto imediatamente. Seria muito fácil! Sabem V. Ex- - e já
conversei particularmente com V. -~ e OOin o
Senador Alexandre Costa - que temeS nos empenhado numa solução. Credenciei o Senador
Meira Filho para que, em nome do PMDB, conversasse com o Ministro Aluizip Alves~ eu, pessoalmente, conversei c_om S. ~ e__com o Ministro
Ronaldo CoslàCó.uto. A razão pela qual não coloquei na Ordem do Dia esta questão é. que, em
primeiro lugar, não foi urna decisão só minha
- vejo, agora, que o PFL se dessolidariza do
Governo e, para mim, lsto é novidade. Sempre
o tive na conta de mais forte sustentáculo do
Governo do qUe o próprio PMDB que, vez por
outra, às vezes pela boca de seu próprio üder,
faz críticas ao Governo. Vejo que pelo menos para
Isso serviu esse movimento: para mostrar e chamar a atenção do PFL para que ele se pronuncie,
talvez com mais independência, quem sabe? Mas,
vejo, portanto, que há uma vontade muito grande
de todo o Se_nado da República. Então, a-razão
pela qual não foi posto na Ordem do Dia esse
projeto foi porque em conversa_s-1/árias, indusive
com as outras Lideranças, pareceu-me que seria
um recurso fáçij, porém demagógico, autorizar
a aprovação de alguma coisa que, depois, não
viesse a ser concretizada e não seria concretizada
pela razão que V. Ex!' apOntOU: que haveria um
veto. E ·eu não quero Isso. Não quero dar uma
solução apressada que dê uma_ ilusão que se
avançou e que, na verdade, se retro-ced_e, .e..muito,
na matéria e que, então, iríamos para a estaca
zero. Acredito que se nos empenharmos nas new
gociações, eu já disse que credenciei o Senador
Meira Filho pai-a, pelo PMDB. S. Ex' entrar em
cantata com V. & para que possamos ter uma
solução adequada. Adequada, quer dizer, que
atenda aos interesses legítimos, às aspirações legítimas daqueles que postu1am a compra desses
imóveis e que se resolvam alguns empecifhos
para essa compra. Disse V. Ex- que 1O% desses
imóveis têm ocupação irregular. verdade, e essa
situação tem quer ser sana$, de outra mane1ra
não se pode evitar... É sanável, é possível avançar
nessa direção,

e

O Sr. Alexandre Costa -Mas a lei manda
vender a quem esteja legalmente ocupando o
imóveL.

OSR. MAURICIO COiiR&-Com o maior
O Sr. Melra FUho- Venho ratificar as considerações feitas pelo nosso Líder. Solicitei de S.
Ex" uma audiência e conversamos sobre o assunto. S. EX imediatamente se enterideu com·o Ministro Aluízio Alves, e hoje, às 17h,_estarei presente
conveisaitdÕ-Com OMinistro. Devo diZer que, numa conver_sª que mantive com o Presidente da
República, lembrei a Sua Excelência que eu, co- _mo funciOriário fedel'ãl, fui beneficiado pela lei
do Presidente Castello Branco e me senti imensaw
mente feliz de, como Senador, trabalhar em cima
deste assunto. O President~, sensibiliza_dó, lemw
breu que ele, Presidente, também, foi beneficiado
por aqUele decreto do Presidente Castello Branco
e que dá maior testemunho de sua simpatia para
que a venda desses imóveis aconteça. Era o que
eu tinha a diier. (Palmas.)

O SR. MAaRÍCJO CORRÊ\ -

Agradeço

o aparte de V. Ex!' Espero sinceramente que nessa
entrevista hoje com o Ministro Alufzio A1ves V.
Ex" traga para todos nós respostas que esperamos, quer dizer: o apoio do Governo. a essa me- .
didajus~.

Assim, fere-se o lídimo direito do servidor à
moradia própria; onera-se a União co~ despesas
evitáveis; retira-se a oportunidade de incremento
das receitas patrimoniais do T escuro Nacional;
e eliminam-se novas fontes de receita tn'burária
para o Distrito Federal, concretizáveis pelo pagamento do IPTU dos novos proprietários, além do
!CM e do ISS que, certamente, seriam gerados
com a explosão de obras e serviços de engenharia
para recuperação de prédios que se deterioram,
pondo em grave risco a integridade dos seus ocupantes.

Esses imóveis podem e devem ser alienados.
Medida nesse sentido só traria benefícios a todos:
ao governo federal, ao governo do Distrito Federal
e aos seus ocupantes. -carece de fundamento a
a1egação, segundo a qual uma minoria estaria
residindo irregularmente em al_guns imóveis. Havendo boa vontade e disposição a solução para
tal problema sai em questão de horas. Como em
questão de minutos, havendo boa vontade e disposição do PMDB, a indusão do Projeto de .Lei
n9 8, de 19"86, na Ordem do Dia, pode ser decidida.
-:t: ·a que peço e o que esperam milhares de
servidores públicos na Capital da República.
Agradeço aos que ofereceram seus apartes. Estou convencido de que agora o PMDB, através
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de delegação que já havia sido dada ao ilustre
Presidente da Comissão dp _Dis~to Federal, que
o assunto possa ser esgotado e que aqui não
tenhamos de usar de artifícios-e_de propôSitos
de obstrução para defender essa população de
Brasília que habita em próprios da União e que
têm direito à aquisição, como milhares de outros
brasileiros_ tiveram. Do contrário,· estaremos aqui
ftrmes na tribuna na defesa dos interesses desses
milhares de brasileiroS qué eSperain apenas a palavra ofi.cial do Governo.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senã.c;lores.
(Muito bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cámelro) Concedo a palavra ao nobre Senador Iram Saraiva, pelo tempo de 15 minutos.
O SR. IRAM SARANA (PMDB -GO. Pronuncia o seguinte dfscurso.) - Sr. Presidente,
Sr.s. Senadores, sempre tive o mais profundo respeito pelos instrumentos que regem e que norteiam o Poder Legislativo no Bras~. Primeiro, pela
minha própria origem. Venho da primeira Casa
Legislativa que ê a Câmara de Vereadores, não
sem depois passar pela Assembléia Legislativa,
e durante 8 anos _na Câmara dos Deputados. E
agora, para a minha alegria, participando desta
augusta Casa
.
Mas, srS. SenadOrei há momentos na vida nacional que temos que repensar as nossas funções,
temos que debateutS nossas próprias instituições
e, sobretudo, levar muito a sério os nossos organismos para que o Poder Legi$lativo não se _enf(a-_
queça cada Ve?; mais. Entendo que a Comis~Q
Parlamentar de (nquérí_to se constituí em peça
fundamental na existência do Legislativg. _Tadas
as vezes_que convocado para partic:ip-ar de Comissão Parlamentar de Inquérito; o faço com_ Q: maior
respeito e entendo que é este veíc:ulo _o ~minho
mais correto para se apurclr irregularidades e para
se levantar fatos,
_ __
_ --~
_
~ a Comissão Parlam_entar
lrlqllérito qu~ me faz vir nesta tarde, Sr. Presidente e Srs_._Sena"
dores, a fãlar pOi-- alguns ii'lStarife, porque Uma
das ComissõeS que ainda está em fundonamento, nesta Casa, çorrieça a dar mostras de _que
nós me_$mos poderemos deixar a Comissão Parlamentar de Inquérito cair no vªzio e arreb_entar
com a instituição.
A exp-eriência do Senado_ Feder~- precisa ser
considerada em todos os seus aspectos, quer nes.ta Casa, quer na C"amara dos Dep_utados, __toda
vez que_se_desejar instalar uma Comissão Parla~
mentar de Inquérito._ Faço esta obseryação, Srs.
Senadores, considerando os episódios qUe precederam a instalação da CPI que dev_eria _apurar
as irregularidades que viciaram, :;;egundo s.e afirmava, _a licitação_ .re_alizada para a construção da
Ferrovia Norte-Sul, _devendo a mesma CómiS:
são examinar a viabilidad_e_do projeto_e a oportunidade de sua realização.
A instalação da mencionada Comissão se en·
volveu em procedimentos passionais, emotivos,
sob alardes de c:orrupção; de desones.tidé!:d~ de
imoralidades que não encontrariam prec~entes
históricos, de acobertamento de interresses escuses, voltadOs para enriquecer a-- alguns poucos
corrompidos e corruptores situados na Administração Pública e na iniciativa privada.
Iguais condicionantes moveram os episódios
que antecederam à instalação de uma Comissão
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cern:m qualquer reparo. Suas colocações foram
.e se lance realmente como uma Nação grande
assimiladas e aceitas sem maiores restrições ao
procurando abrir novos portos e aumentando sua
ponto de um dos membros da Comissão afirmar
produção agrícola que será, sem dúvida nenhuque, se o Ministro fosse _o primeiro a depor, a
ma, associada à agroindústria, a chave do nosso
voMdos em conlUios indignos, corno se todos
Comissão- teria encerrado· os seus trabalhos já
progresso. V. Ex"' me.rece, pois, os parabéns de
fossem assaltantes contumazes dos cofres púno nascedouro.
todos nós, esPecialmente de outro Senador geiablicos.
Portanto, Sr. Presidente. o equívoco da CPI se
no, pela lucidez em verificar a· necessidade e o
Entretanto, como assim não ocorreu- Ctfm cr - _in~lou, exatamente, neste plenário, quando nós,
apoio, e quebrar os precoriceitos, as antipatias
relatório da aludida Comissão de Sindicâncias, -. Senadores, concordamos com aquela Comissão
e a oportunidade- de fazer ataques ao governo,
todos voltaram às mesmas e draconianas espeParlamentar de Inquérito; porque é bóm lembrar
que pode merecer mas não ileste aspecto. Multo
ranças para a CPI do Senado Federal, órgão que,
que fora neste_ plenário que ci Ministro José Rei~
obrigado.
natardedelldesetembrodel987,praticamente
naldo veio expor sobre a viabilidade e s_obre o
O SR. IRAM SARAIVA- Agradeço o aparte
caráter correto da lid~ção para a construção da
concluiu os seus trab_alhos ouvindo os depoimen~
do co_estaduano, Senador Mauro Borges, que só
tos dos Ministros .do Planej.:;u:nento e çlos_ Tr~nsFerroVia Norte..Sui_ e no entanto, mesmo assim,
vem enriquece"r o meu pronunciamento nesta tarportes.
_
concordamos e ln criar -a- Comlssão Parlamentar
de: primeiro, pelo brilhante Senador que é, e, seE o que ocorreu ao longo da trajetória "decep~
de_ Inquérito e eu, em particular, subscrevi aquele
gundo, pelo ex-Govemaçlor de Golás, _portanto,
donante" daquela Comissão_ Parlamentar de Inpedido para dar oportunidade para que o Senado
conhecedor profundo das nossas potencialidãprovasse o nada.
quérito? De corrupção e corruptores, nada se prodes.
vou, posto que inexistentes. De irregularidaçl.es __
0 Sr. Mauro Borges _ Permite~me V. Ex'
O mais importante, Senad_or Mauro Borges, é
no processo de lícítação das obras da Ferrovia
um aparte?
que tivemos a oportunidade, no bojo da Comissão
Norte--Sul, nenhuma noticia, uma vez que as círParlamentar de Inquérito, de debater sobre o Jio
cunstâncias situaciôriáis eram perfeitamente factíqsR~ IRAM"SARAIVA- Com muito prazer,
Araguaia, emb_ora precariamente, porque muitos
veis, não demonstrando culpa ou predisposição
ouço V, Ex' - - -· dos membros ali instak!dos ~tavam preocupados
à concussão de conlui_o, rumado sob a ética da
_O Sr• .Mauro Borges- V. Ex" aborda o a,ssunem impedir a construção da ferrQVia Norte-Sul)'
vantagem pessoal, no interesse de s,ervidores e
to da maior importância, não só para nós goianos
lamentavelmente, não querendo abrice_sse ma~
de empresários, qualquer resquício.
mas para todo o Brasil Quando o Presi®nte da
nancial de. crescimento, de desenvolvimento do
Restou somente provado que a Fer~i"6Via NorteRepública manifestou a sua intenção de fazer a
C.en~Oe..s.te_ Col-no __ bem-éõiOCOu V. EX é-para
Sul é wn projeto sério, correto em suasTnteflçõés,
Fe_r:rovia Norte-Sul e nós, goianos, nos pusemos
uma nova saída para o Atlântico, que_n6s_n_~e~.
viável em todos os seus aspectos e oportuno,
em campo para dar .,_ cpbertura política e apoiar
tamos para o Brasil, nào apenas para o interior
posto que de interesse para o desenvolvimento
a suª idéia, muitos pensaram que era uma quesde Goiás, não apenas para o Centro Oe'ste mas
do País.
tão de defesa em causa própria; ledo engano.
para o País, porque a FeiTovi~orte Sul é urna
No transcurso da CPI, n;;t medidji em que a
Essa ferrovia interessa muito mais ao Brasil do
ferrovia d~ integração. No entanto, o que pude
razão que_a motivoJl caí~. no vazio, _hq_uve um __ que propriamente ao Est.adq do Ooiás e aoMarasentir naquela Corii.issão Parlamentar de Inquérito
desvio do tema central e passou-se a discutir a
nhão. Na verdade os portos do Sudeste, o porto
foi que, pelo menos, nestes 25 anoS futuros nã_o_
navegabilidade do rio Aragua ia.
de Tubarão é um. porto preparado mais para exteremos condições de navegabilidade no AraSr. Presidente, como goiano, quero dizer que
portação de granéis, de minérios em grande
guaia. Primeiro porque já está provado que não
esse foi para mim o único" mérfto- da" ã1,igUsta- quantidade. O porto de Santos é um porto supertemos calado; segundo, há ali uma depredação
Comissão na medida em que me permitiu denuncongestionado, como é o porto do Rio de Janeiro
violenta que temos que agora corrigir e aL sim,
ciar a alarmante sltuação em que se encontra
e, ao sul, o porto de Paranaguá, e mesmo o Porto
instalar-se uma CPI nesses parâmetros, é que seé1QUele rio, pela devastação das matas dUares,
do Rio Grande, que são portos muito excêntricos,
ria importante.
_
pela destruição da sua fauna e pelo aumento do
que servem mais à Região Sul. Mas, na verdade,
Outro asp'ecto, que até mesmo o Ministro José
número e- do volume dos bancos de areia (fato
o Brasil respira por um s6 pulmão, atrofiado, seus
Reinaldo Tava_res teve Qportunidade de se referir,
comprovado por imagens aerofotogramétricas
portos de exportação atraem produções agrícolas,
o que teoricamente já havíamos afirmado, que
pelo Ministro José Reinaldo em seu depoLmento),
sobretudo, de grandes distâncias, e constituem
os bancos de areia se movimentam com muita
E aproveitar a oportunidade para fazer um apelo,
o maJor empecilho ao nosso poder de compeveloddade imp~dindo naveQaÇão; -tUdo isso nos :
que retterO aqui neste momento, em favor de uma
tição. Na verdade não é o problema de tecnologia
permitiu deixar claro que realmente a Ferroviamobiliu.ção, a níVel nacional, para que o Araguaia
agric_ola, e_ outras coisas, que diminuem a nossa"
Norte Su1 é fundamental,
seja salvo.
cqmpetltividade, é exatamente o custo elevado
Eu já teria, Srs. Senadores, uma-ãssertiva a
do trCHlsporte. É uma diferença bárbara, nós não
OSr._João Lobo-Permite V. Ex• uma parte?
apresentar a esta Casa: o Araguaia é praticamente
podemos, à medida que levamos a civilização paO SR. IRAM SARAIVA- Concedo a V. Ex"
ra o Oeste, para o Noroeste, ficar ainda presos
inavegável, e, no entanto; muito se tem discutido,
o aparte.
teoricamente, quando na prática nós, goianos, c-oidade que abramos um outro pulmão para o Branhecemos: primeiro, que seu caráter de navegasil, nos portos de_Belém, e nos portos de São
O Sr. João Lobo - Nobre Senador, V. Ex'
bilidade é quase que impossível pelas secas, pelos
Luís. Isso não é bairrismo, e ainda que o fosse,
honra não só o Estado de. Goiás, como disse
mananciais que nutrem aquele rio, que acabam
é uma obrigação clara do Governo, indlclsive no
o. nobre Senador Mauro Borges! mas todos os
pela devastação que o homem vem promovendo
último projeto constitucional, no segundo substimembros desta Casa.
às margens dos seus afluentes.
tutivo, do nosso Relator Bernardo Cabral, está
O SR. IRAM SARAIVA- Muito obrigado._
Eis por que, Sr. Presidente, entendo, agora, que
bem claro, que é uma responsabilidade, uma abriOSr.JoãoLobo-Querosolidarizar-mecom
nenhuma Comissão Parlamentar de Inquérito degação do Governo procurar diminuir os desníveis
os pontos de vista de V. Ext, antes fazendo apenas
va ser instaJada a partir de notfci;:ss n5.o_fuodadas,
regionais, desníveis de cM1ização, de padrões de
uma pequena observação, de que os malefícios
vida. Portanto, é de absoluta necessidade, para
de informações sobre as quais nem mesmo os
causados por essas Comissões de Inquérito do
delatores assumem responsabilidades como
o nosso Pais, abrir outro "pulmão" no Norte e
Senado não inspiram muitos cuidados. Porque
ocorreu no caso$ CPI dá Ferrovia Norte-Sul.
Nordeste, na região de São_Luis, o que vai trazer
já SabelnoS'Ctue qUãrido se quer estender o manto
benefícios enestimáveis ao noss_o Pais. Não podeMas, Sr. Presidente, de importante, como já
dã iiTipUtlidade sobre qualquer assunto, faz-se somos pensar em aumentar a safra agrícola de ôO
disse antes, restou a certeza da necessidade !nadiável de se construir a Ferrovia Norte-Sul. Neste
milhões de toneladas, para 80, 90 ou 100 milhões _ bre ele uma _Coml_ssão _de Inquérito; centão, nã_o
era motivo de muita preocUpação para nós- qúe
dtt!_qp_eladas, estando presos a um sistema rodosentido, convencendo a_os ilustres Senadores
a Ferrovia Norte/Sul estivesse Sujeita ·a üfná CP!.
Membros daquela CP! contribuiu de forma clara· ferr_oviário precário e portos ainda mais precários.
Sabíamos· que aquilo era absolutamente inóo pronunciamento do Sr. Ministro José _Reinaldo
É preciso que se abra realmente um novo pulmão,
cuo, como todas.as Comi.ssõeS_ de Inquérito têm
e qu~ o Brasil perca o complexo de uma Nação
Carn-eiro Tavares, titular da Pasta dos Transportes.
sido nesta Casa. Mas, quero solid<:~,rizar-_me com
Suas afirritações; lúcidas e sinceras, não mereainda lutanao cOm dificuldades de monta rid.icula,
de Sindicâncias, nomeada no âmbito do Ministério dos Transportes. Esperava-se, da Comissão,que à execração fossem expostos autoridades e
empresários, como se os mesmos estivessem en-
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que a mesma -seja construída, tendo como par&·
V. Ext pela validade da construção da Ferrovia
Norte/Sul. Não é_ um assunto puramente regional, metro em sua construção o principio da austericomo foi levantado.Não sei por que motivo --- dade tão ausente hoje em ·dia em quase todas
quando se desloca o eixo do desenvolvimento as obras públicas. E vamos construir a Ferrovia
Norte/Sul, mas vamos também asfaltar Porto Veno rumo do Norte ou do Nordeste - aparece
lho/Rio Branco, vamos .asfaltaJ Porto Velho/Guajalogo um oposição ferrenha, Lembro-me que isso
rá-Mirim. Não vamos à custa ou à mercê de uma
aconteceu até c:om o preclaro Presidente Juscevã desculpa de reduzir o déficit público paralisar
lino Kubitschek, quando falou na construção da
esta Nação. Portanto, Senado( Iram Saraiva, queBelém-Brasilia. Àquela época, até homens lúciro, na oportunidade, transmitir-lhe o meu apreço,
dos, como Carlos- Lacerda, cómo tantos- Outros
a minha sJmpatia e a minha solidariedade nessa
jornalistas preclaros deste País, tacharam-na de
rodovia de onças, só onças iriam andar na Rodocampanha, nesse movimento em prol da efetiva·
via Belém-Brasília. A mesma coisa está-se confi- ção da construção da Ferrovia Norte/Sul. Muito
obrigado.
gurando na Norte/Sul, seria luxo, exagero, desperdício, como se o Brasil tivesse que ficar sempre -

com o pulmão, como disse o nobre Senador Mauro Borges. Quero pois. nobre Senador, solidarizar-me com o pronunciamento de V. EX!' ao tempo
em que reconheça a grande validade, a grande
necessidade que este País tem da construção desta Ferrovia, apesar de sabe_r qile a situação presente inspira cuidados nessa parte económica.
Mas o desenvolvimento de um País como este,
esses largos gestos que traçain o futuro, devem
ter uma enorme prioridade sobre os o_utros assun·
tos. Acho ~que o Presidente_ Sãmey praticará um
gesto de estadista ao construir, com enorme sacríe, esta rodovia. Era o que tinhct_a dizer. Muito
Ôbrigado a V. Ex.'.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A
Presidência comunica ao ilustre OradQr que seu
tempo regimental está esgotado.

O SR. IRAM SARAWA- Agradeço o aparte
do Senador João Lobo. Concordo com S. Ex~
e, por esta razão, pronuncio hoje este discurso.
I:: profundamente lamentável que as Cernis·
sões Parlamentares de Inquérito venham ou para
protelar um determinado assunto, como acontece
agora com a Ferrovia Norte/Sul, ou para institucionalizar o nada.
A Comissão Parlamentar de Inquérito teve _um
_p_apl!!'l -_a_J2-enas_pr_ep_onderªrlW__ne:)l:e aspecto, para
que devamos encarar_com mais seriedade as notícias dos jornais e as peças que nos são trazidas.
Muitas vezes, chegamos até a perder tempo, co-mo é o caso presente, em que o Comissão discute
a viabilidade e o aspecto politico da opção do
Presidente Sarney pela construção da Ferrovia
Norte/Sul, quando ela poderia muito bem já estar
bem adiantada. Ela foi protelada, não pela CP!,
mas pelas notíc::ias que, conforme pudemos constatar na Comissão, não são verídicas. Se9undo
o próprio Direito, o que não está nos autos, não
está. no mundo. Lá, não conseguimos provar nada.
O Sr. Olavo Pires- Concede-me V.EJ<f um
aparte?

O SR. IRAM SARAIVA- Pois não.
O Sr. Olavo Plres-OtNindo as suas palavras
sábias e corajosas, quero, com todo o prazer, con·
gratular-me com V. Ex' por esse trabalho em prol
do des_envolvimento do Centro-OeSte e do Nordeste do Brasil.
Como um dos integrantes da CPI da Ferrovia,
não poderia também deixar de fazer as minhas
colocações pessoais. Reconheço que esta ferrovia
será. de grande significado para·o desenvolvimento de toda a Nação mas propugno também para

o· sR.-IRAM SARAIVA -Agradeço o aparte
do nobre Senador Olavo Pires. Eu diria que, embora ainda não e_stejam correndo os vagões da
Ferrovia Neste/Sul, pelo menos chegue até Rondônia as reiviodica__ções feitas por V. EX'.
Mas, Sr. Presidente, encerrando:
CoinO a peça produzida e apresentada pelo
Ministro dos Transportes está contida em infor.rrraçôes políticas, so-ciais e económicas de interesse público, quero, Sr. Presidente, acrescentar
ao meu proiluciamento todo o depoimento daquela autoridade, prestado à Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, o que para
tanto, dou como lido, visando -a sua inserção nos
Anais do Senado Federal.
Opronuciamento feito pelo Ministro José Reinaldo Tavares na Comissão Parlamentar de rnquérlto foi uni documento fundamental e basilar
na prova de que a ferrovia Norte-Sul é uma
nec-essJdade e que, também, nada se provou com
relação às a1udidas. e infundadas colocações de
que já hávia existido uma corrupção no início
para se fazer a concorrência e a tentativa, também,
de que duradouro fosse, ao longo da obra, o aspecto

de CO.IJUpÇâO.

Provou.o Sr. Ministro, na Comissão Parlamentar
de Inquérito e todos os Senadores concordaram
e aceitaram por nijo çontes~r no momento e
muito menos depois. Espero que o relatório con_-_
dua, também, neste aspecto, pela falta total de
dOcumentOS~de argumentos de que, na realidade,
o que ae-onteceu com a ferrovia Norte--Sul, até
aqui, foi apenas_ o protelamento para o inicio de
uma grande ferrovia que será a redenção nac_ional. (Multo bem/)
(DOCUMENTO A QUESE REFERE O SR.
IRAM SIIRAIVA EM SEU PRONUIYCIAMEI'ITO:)
DEPOIMEF'lTO DO MINIS1RO DOS
TRANSPORTES JOSÉ REYNALDO
CARNEIRO TAVARES.
NA CPI DO SJ::NADO FE:DJ::RAL
Senhor Presidente
Senador João Menezes;
Senhor Relator,
Senador Mansueto de Lavor;
Senhores Senadores, Meiibros desta Comissão,
Permitam-me saudar o Poder Legislativo, aqui
resumido nas pessoas de V. Ex" A Comissão Parlamentar de Inquérito, como instituição do direito
constitudonal brasileiro, é uma das maiores conquistas democráticas que a nós todos, do Legislativo e do Executivo, cabe prestigiar e preservar.
ACPI não é só o fórum dos debates, mas também
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o momento da apuração da verdade, no interesse
maior do País e da nossa gente.
Assim, passo agora ao tema da convo~ação,
afirmando que não pOdemos imaginar a FeiroViàNorte -:---Sul_ como uma proPosta isolada ou
nas TeS:~rita a uma política de transportes. como
modalidade opcional, ela é um Investimento inseparável do desenvolvimento_· da economia reg[o~1 do Centro-Oeste. Não só inseparável, mas
também indispensável ao desenvolvimento dessa
economia.
E isso é tão evidente que não enco_ntra contestações sensatas.
Mas O que toma prioritário. esse investimerito
e o sobrepõe, como regra, a outros investimentos
tid_os como básicOs- em- áreas do Sudeste e do
Sul é que ele --deslancha uma etapa efetiva na
política governamental de descentralizção geográfica das forças produtivas, enfim, da reorganização tem'torial da economia nacional.
A Ferrovia Norte -Sul é o inst:,rumeõto básico,
fundamental, para uma estratégia de reorganização territorial da economia nacional. Somos_um
País continetal, no qual a economia se exprime
através de pólos e _antipolos. de capitalismo e précapitalismo, de desenvolvimento e subdesenvolvimento, de hegemonia e dependência, de riqUeza
e pauperismo._ _

ape:.-

Será que não é preciso__ urgência no romptmento dessas desproporções e antagonismos?
De qualquer modo, a Ferrovia Nqrte -Sul
nunca deverá ser considerada fora Qe suas inter~
relações com atividade económica da qual ela
é um componente essencial, especialmente em
áreas de fronteira económica, como é o caso da
Região Centro-Oeste.
Gunnar Myrdal tinha razões históricas para escrever que os processoS espontâneos, no lalssez·
falre de economias subdesenvolvidas, conduzem
ao agravamento e não à dírilínui_ção das desigualdades regionais.
No BrasiL os modelos de estudo de viabilldade

eConbmlca -são--coru:iuziàos--sob -a- perspectiva da
capitalização privada, independentemente do investidor e das funções que o investimento possa
vir a desempenhar no sistema econômico-social.
Sempre se procuram respostas do investimento,
considerando a sua taxa interna de retomo ou
da lucrativida.de do capital imobilizado, isto é, o
investimento só se mostra viável quando garante
um_~!tirno 9e ~!flU!Jer_ação liquida direW. Tam:bém Se introduz_ na avaliação, como 'outro indicador, o cálculo- da relação custo-berieficio, fiXando-a (a mesma deformação metodológica antes
referida) segundo os mesmos parâmetros de rentabilidade do capital.
Trata-se, num e noutro caso, de uro.méto_do
bail~ário de av~ia_ção çle fmanciam_entós ou da
aplicação de capital por investimentos do setor
privado da economia, mas que nada tem a ver
com a natureza da viabilidade e com- a conve-.
niência dos investimentos do Poder Público _em
programas de desenvolVimento econÓmico e social.
A viabilidade de um _empreendimento como
a Ferrovia Norte- Sul_ não pode ser encarada
simplesmente sob a ótica imediatista de um gerente de banco sem compromissos <::offi a função
social do dinheiro. E é isso que se procura, através
dos estudos de viabilidade económica tão reclamados pelos contestadores da ferrovia.
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ferroviário tomar-se-ia caro, considerando a taxa
de desconto que o investidor usualmente pagaria
se tomasse esse capital em banco. Por isso, é
forçoSO-qüe o objeto do investimento possa remune~~·lo rapidamente. O teor da frágil e insensata
argumentação é sempre este.
Ocorre que os recUrsos financeiros para o inestratégia governamental de desenvolvimento
económico, voltada para a mobilização das forças vestimento não estarão sendo captados no mer~
cado_de capitais. Eles procedem de fundos gover~
produtivas em dada região da fronteira econ6namentais ordin~rios ou especiais.mica, até aqui deprimida ou estagnada.
No entanto, a questão é mais do que essa dos
O que cabe indagar, por isso, não é se a ferrovia
critérios de mensurar a remuneração do capital
é viável segundo a expectativa de imediato retomo
em investimentOs alternativos, não necessariainterno convencional do seu inv~mento, mas
mente comparáveis do ponto de vista das relações
em que medida ela pode contribuir para despertar
do investidor com a soçiedade,_ e dos efeitos soforças econômicas potencia[s, sustentar mudanças nas estruturas produtivas e permitir novas re- cialmente desfguais erl.Qenarãdos. A qu~StãÕ
mai()r _está em que todo esse balanço de altemalações de merçado, e assim por diante.
tivás, e -à respectiva focação das prioridades para
Estudos desse tipo -além de sua nítida inadeos inyestimentos goVemãmentais, tei"riiina, de um
quação para mensurar retornos económicos e
iadO, por ampliar e consolidar a hegemonia das
beneficies sociais de um investimento, a partir
áreas economicamente mais desenvolvidas do
do qua1 o Poder Público exercer funções institu~ís, no caso o Sudeste e um pouco o Sul;_de
cionais desenvolvlmentlstas - também são
outro lado, por alargar o fosso que as separa dos
sempre irreais, formais, apóiam-se em arbítrios
espaços re_gionais periféricos economicamente
matemáticos e elementos subjetivos, transfordeteriorados.
mando o intanglvel em falsas quantidades e fa1sos
valores de projeção.
------- --A_Nação só alcançará o desenvolvimento se
conseguir corrigir desequilíbrios econômicos esA ferrovia ligará o nada a coisa nenhuma foi
lançado na imprensa pelos detratores e contestatruturais-setoriais e estruturais-territoriais, se _modernizar o que há de mais arcaico no sjstema
dores de uma obra redentora. Nada mais oco,
produtivo e se estimular a expansão do emprego
e só não infantil porque a infância é muito mais
e da renda
áreas estagnadas. ou semi~apro
lúcida, promissora e d_\liça. __
. _
veitadas.
Pode-se resumidamente mostrar, dentre outras
Oaro que implicaria mistificações e utopia, simrazões, por que é_ prioritário o investimento na
ples retórica, alguém se escudar na remoção desferrovia.
~ deformações a curto e médio prazos,_ e dar
• É condição indispensável à redistribuição espacial da atividade econômica e à aceleração do _ um caráter imediatista à eliminação dos contra;r
tê'S; desproporções e confrontos entre as regiões
processo de desenvolvimen~ da região que ela
industr_íalizadas, desenvolvidas economicamente,_
vai atender. A construção da ferrovia deverá conse as regiões de economia atrasada e deprimida.
tituir uma ação paralela, mas integrada, às ações
Mesmo porque as regiões que atingiram a etapa
governamentais dirigidas.
industrial de escala acabaram se tomando as ma-em face da incorporação dos recursos natutrizes naclonais do poder econômico, político, culrais disponíveis na região e, com Isso, do des_en"tui"a1 de certo modo até ideológico. E não querem
volvimento do setor primário da econOmia (lavo)Jabrir mão desse _status quo. Para mantê-lo, para
ras, pecuária, produção mineral, etc.); __
preservar e_-~c-on-solidar seus interesses, os_ seus
-tendo em vista a criação, induzi_da ou diretaporta-vozes se entrincheiram nas justificatiyas que
mente, de unidades de_tra_balho__i_ndustrial;
a ocasião aconselha - antes eram os custos de
-considerando-se a intensificação dos movioportunidade, projetando maior reprodução e
mentos migratórios para sustentar programas de
vantagens sociais aos investimentos alocados às
colonização e outrQs.JJlodelos de ocupação dos
regiões já desenvoMdas; agora é a crise econóatuais vazios territoriais;__ _
_ _ _
-em decorrência da implantação- de novos· mica, onde s6 vale investir nas regiões onde se
localizou o segmento hegemónico do sistema
sistemas urbanos, ou modernização dqs sistema~
ecóftômR:o::existentes,_devidamente ~quipados, e que possam
ofe~:ecer estruturas de apoio à ocupação econô·
É oportuno ressaltar que essa noção conser~
mica da região de influência da ferrovia.
vadora de conveniência e prioridãde locacional
nos investimentô"S 9overriamentals apresenta hoje
• E, ainda, em razão da estratégia de reorgamuitas fraturas, até ·porque a sua prática está lenização territorial da economja nacional, reduzinvando a Região &!deste a um processo gradual,
do as ért.uais desproporções _económicas e os ancumulativo, de congestionamento e satt~ração
tagonismos entre ár~s centrais, hegemónicas,
econômica e social. São mui:tos os qUe -ali defene áreas periféricas, dependentes.
dem a desconcentração da economia e a sua
Não podem pairar dúvidas quanto à c_onveniênirradiação para as regiões periféricas, inclusive coda do investimento da f~rrovia, c;Onsiderada_agente indispensável ao deserwolvimento econômico mo forrria óbvia de ámpliar o mercado interno.
regional.
Uma análise retrospectiva da economia--nacioA prioridade da ferrovia é sempre contestad_a,
nal, nos últimos_30 anos, nos ensina que a Política
comparando-se al_ternativas de alocação çlç> de~_ d~jmyolvimen~ta do PaJs sempre tem sido
sembolso de 2,4 bilhões de dólares previstos para
adonada do centro para a periferia do sistema
sua implantação. Com este _recurso, poder-se-iam
económico - é o modo es-colhido para otimizar
realizar outros empreendimentos pu implementar
os efeitos do processo acumulativo em ativos ftxos
uma política de subsfdios que_ garantiriam um
e semifixos, sobretudo industriais: Essa política
retO(OO a curto prazo. O capital do investimento
veio alimentada pela teoria de que o atraso abso-

A ferrovia não é em primeira análise, nesse caso, uma oportunidade ou um meio de gerar lucros
imediatos em cima dos seus ativos.
Embora desejável - e lucros haverá, sim - ,
sua função agora, e a longo prazo, é outra Ela
se insere como parte cativa de wn conjunto numa

em
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luto e relativo d.as. regiões periféricas (Centro-Oeste, Nordeste e Amazônia), suas disparidades, assimetrias e contradições em relação ao Sudeste/Sul
eram situações lógicas, c:onquanto paradoxais.
geradas das próprias leiS do desenvolvimento necessariamente- desigual da economia e da sociedade.
Entendia-se que a estagnação _econômica, a
marginalização social e o subemprego crónico
das regiões periféricas, com todas as suas implicações, deveriam ser atacados e_ removidos não
diretamente, inas pela via do progresso económico das áreas situadas no centro do sistema
--para não provocar um nivelamento por
baix_o, dizia um documento governamental sobre
as metas econômicas de 1968~70. A e~ncia
ignominiosa da situação: mais desenvolvimento
de um lado, nas regiões privilegiadas, às expensas
do maior atraso_ relativo nas outras, já atrasadas.
Tais pãrâmetros criaram uma postura: pr.ãtica
.que se vem perpetuando historicamente, ·e que
se tomou regra_com>enciona~ raizobjetiva e subjetiva das decisões de investimento em- todos os
níveis. Os !rtyestitnéritos nas regiões estagnadas
só se tomavam acoilselháVels quando ~eleS. de
algUm mOdo, alimentavam a reprodução do capital das regiões centrais e ampliavam os cofnponentes caudatári()S daquelaS em--relação a estas.
O Nordeste e a Amazônia, especialmente, conhecem _de perto essa moles@ experiência.
Uma comparação entre a -Região Sudeste e
a região de interesse-da ferrovia comprova a existência desses dois brasls.
No Sudeste, a concentração territoriâl do de-'
senvolvimento econômico - e no seu interior,
o pi"ocessO-acUmUlãt!Võ industrial- traz para es~
sa região uma espécie de cavaJo de Tróia. Refirome à deterioração das condições de viçla da maioria da população nas respectivas áreas metropolitanas. No decênio 1970-80 as áreas metropo-litanas de S_ão Paulo, do Rio de Janeiro e de Belo
Horizonte registraram urrfCféSclniefito populacional de 18 milhões de habitantes, havendo a hipótese de que, em 1985, esse quantitãtiVO de aumento (15 anos) tenha-subido para 28 milhões
-cerca de 2 milhões por ano, no período. _É
isso. que, hoje, está estimulando existência de _
um grave problema urbano, simultaneamente ao
problema agrário histórico, ambOs engendrados
pelas condições materiais opostas,
desenvolvimento e subdesenvolvimento, com que se apresentã-a-Qrganizaç_ão estrutliral-timitorial da economia.
A concentração social e demo_gfâfiC.ii1õS êSpã~..
ços urbanos metropolitanos ~a Região Sudeste
transformou-se num grande desafio_.~ sociedade
e ao· Governo.- Como enfrentár -os- desequilíbrios
entre a demanda de emprego e a sua oferta?
Como removei a proliferaÇãO âe favelas e cortiços
nas perifEirias urbanas e ateilder' aos rhühões de
favelados, cujas reivinchcações por urna qualidade
de vida menos desumana se politizam cada vez
mais? Como superar a saturação das vias de tráfe·
go diante das necessidades dos fluxos origem/
destino dessas populações? Como -garantir-lhes
õ- sãneamenro- básico, impedir a ploluiç:ão socialambiental, reduzir a mendicância e a criminalidade? Como dar soluções ao problema habitacional, que é, a um 56 tempo, quarititativo e qua1i·
tativo?

ª
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Já é hora de compreender que a estratégia
de desconcentração demográfica e económica,
com o aumento das oportunidades de desenvolvimento das regiões periféricãS, responde satisfa-

toriamente a esse elenco de desafios.
A decisão de construir a Ferrovia Norte/Sul está

contida na estratégia de transformar os dois brasis em um só.
Ressalte-se que não se tratél de uma solução
restritamente de transporte; é uma-estratégia de
desenvolvimento econômic.o lançada nas condi-

ções de uma área de ocupação pioneira e da
qual a ferrovia é um componente essencial. Pau·

cos países no mundo têm um capital estocado
e disponível para ser aproveitado e_m b!?nefidp
do seu desenvolvimento, como o Brasil.
A decisão de__ construir a ferrovia tern1ina com
o círculo vicioso: a região não tem transporte por-

que não tem economia, e não tem economia porque não tem transporte. Transporte e economia
são efeito e causa um do outro.
Mas será que esse empreendimento não é viável economicamente, mesmo sob a ética de cí'itérios bancários, como a da taxa interna de retorono?
A área de influência da Ferrovia Norte/Sul é
de 143204.000 ha, com potencial de produção
de 45 milhões de toneladas de grãos/ano; de 1,32
milhões de toneladas _de produtos florestais; de
565 milhões de toneladas d~ c:alcá_rio; de 195
milhões de toneladas d~ doi omita; de _163 milhõe:s
de toneladas de cobre; de 158 milhões de toneladas de níquel; de 155 milhões de toneladas de
prata; de 222 milhões de_ toneladas de granito
e mármore; de 227 milhões de toneladas de outros minérios; e um rebanho que, em 1986,-tinha27 milhões de cabeças de bovino_s. Com O gás
de Urucu e o minério de CarajáS, a região Tem
ampla capacidade de produzir ferro-esponja, prOdutos quimicos e fertilizalites- e grande númerode insumos industriais. Além disso, o potencial
de geração de energia hidroelétrica da região chega a 20.CJOO MW.
Nessa região, o Brasil pode tomar-se o maior
produtor mundial de celulose de fibra curta e,
também, de ferro-gusa, de carvão vegetal e de
clúpsde madeira.
Considerando as C!ltemativas - pessimista,
moderada e otimista - de produção da região
e sua influência na carga a ser transportada pela
ferrovia, com um potencial que, em 1990, variará
entre 9,9 milhões de t/ano, 11 ,4 milhões t/ano
e 12,4 milhões tlano, aumentando gradativamente a uma velocidade de_ ocupação menor que
a ocorrida historicamente m Brasil, atingirfamos,
no ano 2005, com a carga da Ferrovia Norte/Sul,
segundo as três alternativas, 26,9 milhões tlano,
32,7 milhões t/ano e 40,1 milhões Vano.
A ocupação da área nessa velocidade exigirá,
51U81mente, 8, 7% do total do crédito agrícola de
1987; portanto, inteiramente dentro de nos_s_c;~:s
possibilidades.
Para garantir a aceleração d_o desenvqlvimento
agrfcola e industrial, essa região terá beneficio
do Programa Grande Carajás. Será criada, ainda,
uma instituição, no modelo do INDl - Instituto
de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerars, - , o qual, no perlodo de 1970-87, implantou
567 projetos, com um valor de investimento de
US$ 8,2 bilhões, gerando 876.000 empregos.

A taxa interna-de reto_rno, num horizonte de
25 anos, cheQa a números impressionantes, que
variam de 35% a_:?8,2%, se considerarmos apenas a transportadora; de 11,3% a 14,3%, para
a ·transportadora mais superestrutra, e de 5,1%
a 7,9%, para o total de investimento do projeto.
O payback, com deSÇonto de J5%, é de 13 a 16
anos, para transportadora mais superestrutura, e
de 21 a 25 anos, para o projeto total.
As taxas de retomo nos investimentos em ferrovias, nos Estados Unidos, eram, em média, de
5,71%, em 1984.
Assim, mesmo sob a ótica bancária, o investimento é extrem<;tmente sugest:JVo e capaz de atrair
investidores-: As-autoridades da região acham, entretanto, que a velocidade de oçupação será bem
maior qUe a apontada nos cálculos, o que melhorará, ainda mais, a atratividade do investimento.
Ac_redito que as gerações futuras vão reagir
com muito humor quando, estudando a História
__deste_ nosSQ tempo, depararem com a gênese
da Ferrovia Norte/Sul. Não vão entender, com
certeza, por que uma obra que lhes estará a render
tantos e incalCuláVeis-dividendos. assegurandolhes as vantagens da economia de mercado ciue
irão desfrutar, teve que custar, -aos seus idealizadores e executores, ~ntas e quase sempre teniveis e_ injuStaS diflculdades!
Consola hoje lembrar as dificuldades do Presidente Abraham Lincoln, quando vislumbrou que
o futuro da América precisava se encaminhar não
só para a paz entre o Norte e o Sul, mas também
para o _distante Oeste - e pOr estradas de ferro.
Não tenho dúvida de que Presidente José Samey
seta [atnbém reconheddo pela História, em razão
do seu empenho pela descentralização da economia e pela abertura de novas fronteiras, entregando ao País as potencialidades de que dispõe,
também no Centro-Oeste.
Agradeço a atenção com que me ouviram e
coloco-m'e à Oispostção de V. ~para responder
toda e qualquer indagação, dentro do tema que
justificou a minha convocação.
Muito obrigôido.

O SR. PRESIDENTE (birceU Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
Baptista.
O SR. LOORIVAL BJ\PTISTA (PFL - SE.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Si's. Senadores:
.
O Gen:eral GóJbery do Couto e Silva faleceu
no dia 18 de setembro último, em São Paulo,
aos 76 anos- de idade.
O Chefe da equipe clínica r.esponsáve1 pelo tratamento, Dr. Emílio Mattar, informou_ que o ex-Ministro internado em virtude de grave enfennidade,
havia resistido às intervenções cirúrgicas a que
se submetera, mas, posteriórinênte, sucumbiu ao_
agravamento de uma crise de insuficiência respiratória irreversível._
Foi o desfecho_ de uma_série de compllcações
de saúde, iniciada com uma hemorragia disgetiva
que SUrpreen-deu o General em fevereiro passadc,
no seu sítio _e_rn Luzián.iã, nas cercanias ·de Brasília.
Foi q:::.m admirável c_or_agem e resignação que
o Gériei-aJ Golbery do Couto e Silva~ süportou- sérios problemas de saúde.
Transladados para Brasília na sexta-feira, 18
de setembro passado, o corpo do General Golbe-
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ry, do aeroporto, foi transferido para o saguão
do Tribunal de Contas da União.
O seu velório no Tnbunal de Contas da União
propordou o reencontrO de muitos· amigO? do
insigne General-Ministro que foi, sempre sombra
de dúvida, uma das mais fulgurantes e inesquecíveiS individu<Jlidades das forças Armadãs e do
. Bra!;lil,~Qão somerlte pelas dimensões do seu ex~
cepciona1 talento e vasta cultura como, sobretudo,
pela imensa influência e prestígio que o transfor·
mau em um dos homens maJs poderosos de
toda a bistória republicana brasileira destes últimos 5Q _anos.
- -Não -me foi possível, infelizmente, cOmparecer
ao sepultamento, como era do meu desejo, por
motivos da viagem a Sergipe, qUe me reteve em
Aracaju.
..
~.
Fài, no entanto, com imensa tristezã, que lamentei o desaparecimento do eminente brasileiro,
amigo dileto de muitos anos, cujos conselhos e
permanente colaboração foram para mim inestimáveis e inesquecíveis.
Agora s6 me resta, comQ aps seus amigos e
familiares, um profundo pesar, acompanhado da
saudade imorredoura daqueles que o admiravam,
respeitavam e estimavam, menos pelos favores
ou serviços recebidOs, do que pelos benefidos
decorrentes de sua incomparável liderança polí»
tica e cultur~.
_
Antes das cerimóniaS fúnebres nO Campo da
Esperança, no final da tarde de 19 de setembro,
comp_areceram, entre outros, _o_ ~-Presid,ente Ernesto Geisel; os .MinisVos_ Jorge Bornhausen, da
Educação, Antônio Carlos Magalhães, das Comu·
nicações, Paulo Brossard. da Justiça e do SNL
General lvan de Souza Mendes; os ex-.Ministros
Marco Maciel. _Ângelo Calmon de Sá, fiey Braga,
Francisco Domelles, D_élio J_ardim- de Mato~~
Ibraini Abi-Ackel._ Danilo Venturini e- Genera1 Gustavo Moraes Rego - todos na condição de amigos do ex-Chefe da Casa Ovil no GovernO-dO
Presidente Ernesto Geisel e_do Governo do Qeneral João Figueiredo.

O Sr_. Jarba$ ~nho - Permite V. Ex"
um aparte, nobre Senador Lourival Baptista?
OSR. LCXIRIVALBAPTISTA-Com muito
prazer, eminente Líder, Senador Jarbas Passari·
nho.

O Sr. Jarbas Passarinho -Assado-me às
. palavras~ de V. EX', a respeito do -desaparecimentO
desse ilustre brasileiro-qUe foi o General Golbery,
· Também eu, como V. ~.me encontrava afastado
de Brasilia na ocasião, em viagem ao Estado do
Pará, e só por isso, só por esta razão, não pude
Ir ao velório nem ao enterro daquele pranteado
brasileiro. Quero apresentar a- V. Ex' uma palavra
de solidariedade ao seu sentimento de pesar que
também é nosso.
O SR. LO(JRIVAL BAPTISTA- Muito grato,
eminente Senador e Líder Jarbas Passarinho, pelo
seu apoio ao nosso pronunciamento, de saudade
ao nosso comum ariiigo, General Gqlbery, palavra
autorizada, digna do rriaiãi' -respeito, ein face da
alta categoria que_ o _caracterizou como um dos
líderes incontestáveis do País, tanto 9o ponto de
vista militar, como cultural, politico e administrativo. A sua palavra muito enriquece o nosso
pronunciamento.
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de 1947, ali permaneceu até outubro de _1950,
quando retomou ao Brasil.
Na ESQ~ partidpõu decisivamente da formulação da doutrina de-Segurança Nacional.
síntese_ das teorias_ do General Golbery se
encontra no livro "Conjuntura Política Nacional
-:.-O Poder Executivo e Geopolrtlca", publicado
pela Editora José Olympio, em 1967, com prefá.
cio de Afonso Arinos de Melo Franco.
O General Golbery do Couto e Silva exerceu
as funções _de Chefe de Gabinete da Secretaria
Geral do Conselho de Segurança Nª-donal.
Com a renúncia do Presidente Jânlo Quadros,
em 1961, Golbery solicJtou transf~ência para a
reseava, sendo promovido ao posto do Generalde-Divisão.
Com a eleição pelo Congesso Nacional. do General Humberto de Alencar Castello Branco para
a Presidência à;;, República, o General Golbery
assumiu a Chefia do Serviço Nacional de lnforma. ·çõe.S (SNI), (criado no dia 13 de junho de 1964)
com status de Mii'tistro de Estado.
Em 1967 desligou-se da ChefJa do SNI e foi
nomeado pelo Preside-nte Castello Branco, Ministro do Tribunal de Contas da União (CfG), onde_
permaneceu até 1969.
Quando na Presidência da República o General
Arthur da Costa e Silva, esteve o General Golbery
afastado do Poder, e somE!nte retomou à vida
pública em 1974, quando o Presidente Ernesto _
Geisel o nomeou para o Gabinete Ovll da Presi~
dência da República.
Permanecendo no cargo durante todo o Governo do Presidente Ernesto Geisel, Golbery parti·
cipou decisivamente das articulações que levaram
__ o (ieneral_J.aão Baptista Figueiredo à Presidência
- da República, que o manteve na Chefia do Gabinete Civil, da qual se_desligou, contudo, em agosto
de 1981, alegando "motivos de c;;1ráter estritamente pessoal".
Esta foi, em síntese, a trajetória do General Golbery do Couto ~ Silva, durante a qual prestOu
à Nação os mais _assinali3,dos serviços.
_
.
Depois de 11' anos nO Poder - iniciadOs nqGovemo Castello Branco, como Cltefe do Serviço
Nacional de Informações (SN!j, o General GÓlbery
deixou o Palácio do Plana1to, considerado pela
Nação como um autêntico liberal progreSsiSta.
De fãto, a ele se atribuerri muitas iniCiativas
e sugestões decisivas como, por exemplo, o-reatamento das relações do Brasil com a China-Comunista; o reconhecimento de Angola, a aproximação com a África negra, o Acordo Nuclear
BraSil-Alemanha, a reabertura política, o ·advento
da anistia, as preliminares de u.ma ampla e irreversível modernização institucional, no roteiro darestauração da democracia.
Se é certá que nem mesmo os Papas gostam
de apregoar o dom da infalibilidade ao se manifes·
tarem sobre a dogmas da Igreja e são, freqüentemente, cónteStãdos também nos planos da política, da administração e da economia, a unanimidade de CoTrceitoS e Opiri.iõeS a respeito dos protagonistas da História - bem ou mal sucedidos
- é comprovadamente impossível.
As divergências c_om relação a determinados
problemas fez com que o General-Ministro se recolhesse ao refUgiO do Sítfo da Amizade, em Luziânia, a 52 quilómetros de Br,asília, onde o visitei
em várias ocasiões, bem como na Sucursal do
Banco da Odade de São Paulo, em Brasma.

O Presidente José Samey (e seus Ministros da_

Casa Civil. Ronaldo CoSta Cauto; da Casa Militar,
General Bayma Dennys, e do Sf'il, estiveram tam·
bém no velório) na ocasião, asseverou: "Grande
talento, grande homem"- resumiu o Presidente

José Samey.
O Secretário de SerViçó Público do Distrito Federal, José Carlos Melo - que integrava o grupo
de pessoas que freqüentavam o Sítio da Amizade,
em Luziânia, onde Golbery passou os últimos
anos, já fora do poder, antecipou o exame de
um assunto de magna importância: qual seria
o destino dos quase 20 mil volumes reunidos
pelo Generai~Ministro ao longo de sua vida e que,
hoje, formam a biblioteca do Sítio da Amizade.

Estimaria, a esta altura, inserir nos limites destas
considerações, uma oportuna reminiscênda de
natureza pessoal.
Ê a seguinte:
Quando o General _Golbery do Couto· e Silva
afastou-se do cargo de Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, formulei,
desta mesma tribuna, a 1O de agosto de 1981,
um conciso prommciamento avaliando as dimensões do excepcional desempenho de sua missão
no rumo da normalização institucional do País;
do aprimoramento, consolidação e aceleração
dos complexos procesos de distensão, abertura
política, restauração democrática e gradual implantação do estado de direitp, a serviço dos quais
o General-Ministro se encontrava integralmente
dedicado, das pretiminares da anlstia ampla. geral
e irrestrita, e dos preparativos para a realização
das eleições que transformariam, por completo,
a fisionomia política e social da Nação:
Pareceu-me conveniente, naquela ocasião, requerer a incorporação ao te>rto do meu pronunciamento, da Carta do Presidente João Baptista Figueiredo ao Ministro Golbery do Couto e Silya,
enaltecendo a sua personalidade... "como chefe
invulgar, mestre na atividade militar e sábio nos
assuntos polfticos... " cuja inesgotável capacidade
de trabalho, universalidade de conhecimentos e
soJid_ez .de cultura muito Gon!rlbuJram para as realizações mais expressivas do seu Governo.
Naquele mencionado discursO, lamentei o afastamento de um amigo cuja amizade muito me
honrava e que jamais se recusou_ a atender aqs
inúmeros pleitos que freqUentemente lhe encami7
nhava no concernente aos assuntos, problemas
e reivindicações de Sergipe.
A personalidade do_ Ge:nerai:-Ministro Golbery
do Couto e Silva recém falecido já se incorporou
à História do Brasil como estrategista, político e
exímio pensador.
A sua carreira militar começou em 1927, na
EsCola Militar do Rea1engo, no Rio de Janeiro.
Participou da Campanha çla Força Expedicionária Brasileira (FEB ), na Itália, durante a 2~ Guerra
Mundial, corno oficial de informações.
Antes de embarcar para a Itália estagiou no
Fort Leavenworth, Estãdos Unidos, em 1944.
Encerrada a 2' Guerra, retomou ao Brasil em
outubro de 1945 e fõi designado para servir na
3~ Região Militar, em maio de 1946, e no EstadoMaior do Exércíto (EME), no Rio; em junho do
mesmo ano, promovido a major, foi transferido
para o Estado-Maior das Forças Armadas, criado
naquele ano.
Enviado ao Paraguai, como integrante da Comissão Militar Brasileira de Instrução, em maio
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Efetivamente, ainda é demasiado cedo para um
julgamento imparcial do comportamento e do desempenho desse insigne brasileiro.
Va1eria apenas registrar a sua própria autode·
frrUção por ocasião do primeiro pronunciamento
formal, desde que se demitiu, ao paranlnfar a turma de formandos da Faculdade de Direito de
Anápolis, no Ínterior de Goiás, em dezembro de
1983: "ConSelVBdor por dever e liberal por convicção, político até, antes por injunções de ofício
que por vocação trazida do berço ou absorvida
nos bancos esçolares, amante da música e das
artes plásticas, muito mais aini::la da leitura degustada sempre com vivo prazer, seja mesmo do
que for - muito vi e multo aUscultei".
Depois dessa confiSSão, explicou as razões que
o levaram a aceitar o conyite para paraninfar a
turma de Direito: "Na verdade, me chegou ele
na hora amarga de desenganos cheia, ante acusações torpes e denúncias de má fé com que me
buscaram assaltar em meu patriffiônio moral de
cidadão e homem público que, então, até já se
retirara ao re-manso do lar,justo ao optar eu, prazerasa e defmitiv~mente, por inscrever~me, a mim
e a toda a minha família, na comunidade goiana
que, no decorrer de vários aríos, aprendera a admirar, a querer e a desinteressadamente servir".
Averdade incontestâvel é qúe Golb~_do Co~to
e Silva exerceu estimulante influência_na_yida pública do_ País_, tendo sido_ autor intelectual do Movimento de 1964.
- -_
0- <:ot1sagrado jornalista-acadêmico Carlos
Castelo Branco, cuja coluna no J()mal do BrasD
reflete- a poderosa inteHgência de um analista
sempre bem informado, assim concluiu o primoroso artigo "Lembranças do General Golbery",
publicado na edição-de domingo pãssado desse
gtande Órgão da imprensa brasileira: ... "Ele tudo
conhecia, tudo lia, tudo ouvia e passava instantaneamente da divulgação à ação quando esta se
impunha, até mesmo para insignificantes serviços
prestados a amigos. Era, por índole e por estudo,
um estrategiSta, isto é, um homem com _visão
panorâmic_a do quadro de problemas com que
ltdava, sabendo traçar planos táticos em função
dos objetivos a: ãtihgír. ·
Assim faria, por exemplo, quandO cOmandava
a operação tão di:ffcll de fazer do então General
João FiQú.éíredo su"Céssõr ~Cicf Presidente Geísel,
de cuja ascensão ao Governo foi um dos artífices".
A romaria de políticos, empresários, autoridades e jorrialistas ao Sítiõ da Amizade, e ao escritório do Banco Odade de São Paulo, além dos
cantatas telefônicos cadã vez mais intenSos,- evidenciavam s.l..la inegável influência junto aos interlocutores que o proturavam·em busca de diagnósticos claros, orientação política e sugestões
conCretas a respeitO-dos problemas fuil.damentais
da atual conjuntwa político-administrativa e económica do País.
Para que se possa avaliar a acuidade, perspicácia, capacidade crítico-analista do GeneraJ Golbery, parece-me oportuno relembrar algumas das
StJas declarações ao receber, em sua casa, o Escritor Josué Montelo, no decorrer de uma entrevista r_ealizada em ab.ril de 1985, que fo_i objeto
de reportagem do jornalista Leonardo Mota Neto,
publicada pelo Correio BrazDiense, em sua edição de domingo, 21 de abdl de 1985:.v_ "O visi~te do Ge.n~ral Golbery, o _gmbaixador Josué
Montelo, se surpreendeu ao verifiCar que ele já
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Varanda sobre o Silêncio'" e1Qgiando-o:- "Josué
Montelo é um dos maiores nomes da literatura

brasileira de todos os tempos".
A conversa entre os dois girou em tomo do
Maranhão e dos seus políticos, manífestandO o

escritor maranhense a sua agradável surpresa
quando o General Golbery vatic:inou: "Engana-se
quem pensar poder manipular José Samey: ele
é o nosso mais competente político".
E roi dizendo por quê: "Jovem ainda, como
Deputado Federal, embora tivesse integrado a
vanguarda da UDN, ao lado de Ferro Cbsta,-Celso
Passos, José Aparecido e outros, Samey sempre

manteve vínCulos estreitos com a ala ortodoxa
do Partido - Afonso Arinos, Bilac Pinto, Prado
Kelly, Adauto Lúcio CardosO; Os seus grandes no-

mes, aliás.
Por sua vez, enfrentou càm êxito as liderãffÇaS
tradicionais do Maranhão, Sebastião Archer, Newton Bello, Nunes Freire, sem fala_r na oposição
do Senador VictQdno Frerre~· tom prOfunda influência em segmentos da política tradicional e
no regime instalado em 19_64.
Não se pode subestimar um homem que o
PDS constrangeu a renunciãr à sua Presidência,
num gesto traumático, e logo a seguir é candidato,
e eleito, à Vice-Présidência da República pelo Par·
tido de oposição" ...
Dizerido-se muito à vontãde para falar de Sarney ao interlocutor, o General Golbery do Couto
e Silva acentuou que manteve laços estreitos com
o então Deputado Federal, e mais tarde Gover·
nador do Maranhão eleito em 1966._
Enfende Golbery- assinalou o repórter- que
Samey, até por formação intelectual, embora
mantendo a Aliança Democrática, é m·ais propício
ao distanciamento dos entreveres. partidários, e
bastante inteligente para se afirmar mais ao lado
de seu compromisso com a História.
A medida que os anos forem passando, acredito que o General Golbery do Couto e Silva permanecerá nas páginas da História contemporânea, menos pelos atos ou omissões, pelo muito
que fez, ou deixou de fazer, do que pela sua valiosa
produção intelectual - os imperecíveis estudos
e ensaios condensados no reduzido elenco das
obras que publicou: em 1939, "O Tiro de Morteiro" (Gráfica Olímpica); em 1955, "Pianejamento Estratégico" (Editora Americana); em 1957,
"Aspectos Geopolíticos do Brasil" (Bibllotec:a do
Exército); em 1960, "Florença ... de Outros Tem~
pos, Itália Maravilhosa" (Estudos Gráficos Santa
Maria); em 1967, "Geopolítica do Brasil" (Editora
José Olimpio); em 1981, "Conjuntura Política Na~
donal, o Poder Executivo e a _Geopolítica do Bra·
sil" (José Olimpio, editora); em 1981, "Manual
de uma _Ação Política do Governo" (Edição do

autor, 1981).
Em 1973eem 1975,asRevistasdosTribunais
de Contas da União e do Estado de São Paulo
publicaram as reflexões e pesquisas do Ministro
Golbery do Couto e Silva s-obre a Mis!;i~ e~ Filosofia de Ação do Tnbunal de Contas e ós Problemas do Controle Administrativo e do Orçamentário e Fmanceiro.
As traduções para o espanhol, dos livros sobre
a "Geopolítica do Brasil (editadas na "Coleção
Do<:umentos Brasileiros" ®_J~ Olympio editora)
e "Planejamento Estratégico" (edição dos Cader~

nos da Universidade de Brasília) obtiveram grllllde
êxito na Argenti~a e_ no México.-- -Pens,ador político e homem de ação, o Generalw
Ministro transmitiu às gerações futuras estudos,
análises, reflexões_ e projetes vohados para uma
compreensão fiel_ .das realidades brasileiras e o
estabelecimento das _bª~~ indestrutíveis da
emencipaÇão global e do_ desenvolvimentO da Nação, nos parâmetros de uma autêntica democracia, que é. certamente, a aSpiração maior do povo
brasileiro.
Não me_ seria lícito omitir-me, nesta hora de
tristela- e evoco o discurso que prbferi, quando,
ao regressar de viagem ao Estados Unidos onde .me__en.çontrava em missão desta Casa ~
fui surpreendido com o seu afastamento dã Chefia
do GaQinete Ovil da Presidência, sendo a minha
única voz que se fez ouvir nesta tribuna, no momento em que o eminente estadista marchava
para o ostracismo.
Naquela oportunidade, asseverei: "Pessoalmente, lamento o afastamento do amigo cuja
amizade muito me honra e que jamais se_recusou
a atender aos pleitos que lhe formulava, no c:onceme_nte__aQs problemas e reivindicações de Sergipe".
. Encerrando estas considerações, associo-me
à dor de sua familia e à consternação do povo
brasileiro, que lastima o de_saparedmento_ de um
dos seus mais dignos e melhores filhos, que dedico~ _toda a existência à construção. de uma Nação
poderosa- cultural, política, económica e socialmente desenvolvida. (Muito bem!)

Durante O-i!JScilrso do Sr. Lourival Baptista
o Sr. Dúceu Cameiio deixa éi Cadeira dli Presj-

dência que é ocupada pelo Sr. Humberto
Lucena.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. Primeiro-Secretário.

J:: lido o seguinte
REQUERIMENTO

N• 146, de 1987
Requeremos, na forma regimental, e de acordo
com as tr~dições da Casa, as seguintes homena·
gens pelo falecimento do ex-Senador João deofas:
a) inserção em ata de um voto de profundo
pesar;
b) apresentação de condolências à família e
ao Estado de Pernambuco.
Sala das Sessões, em 21 de setembro de 1987.

-Humberto Lucena - Lourlval Baptista Nelson Carneiro -Mauro Benev.ldes.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Este requerim!'mto depende de votação, em cujo
encaminhamento poderão fazer uso da palavra
os Srs. ~nadares que o d~sejarem.
_OSr.NelsonCameiro-Peçoapalavrapara
encaminhar a votação, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Coni::edõ"ãPaiavra ao nobre Senador Nelson Car~

nelro.

-

-
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O SR- NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ.

Para encaminhar a votação, sem revisão do _orador.)
Sr. Presidente, Srs.. Senadores:
Quase ao completar noventa anos, fal_eceu_ no
Rio de Janeiro João Qe_ofas Qe Oliveira. Tgdos
conhecemos a su;;rtrajetória de homem público:
MinistrQda Agricultura, Deputado, Senador, Presidente do Senado Federal. Todos guardamos de
sua passagem pela vida pública, do seu convívio
agradáVel; cordial, a mais grata recoràaçãO.
Afastado desta Casa e da atividade política, concentrou--se no norte fluminense, al>andonando
os seus interesses em PemamP_uco. onde fez toda
a sua carreira. Foi, então, o homem dedk:ado
à terra, o homem da agricultura, o homem generoso-que part:Hhou com os que colaboravam eom
ele os frutos do trabalho e os frutos d~ sua ativi·
dade.
Ainda hoje o Correio_ Brazil.iense divulga um
a'rtigo de Austregésilo de Ataí_de que recorda a
figura de João Cleofas no último grande_ gesto
de sua vida: o de doar à Academia Brasileira de
Letras o _Solar da Baronesa, em Campos, para
que ali se instalasse_ o Centro Internacional de
Cultura, destinado à formação de homens públicos no estudo das diversas ciências que devem
informar. na prep_aração das novas gerações, para
o culto das atividades políticas.

O Sr. Leopoldo Peres - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO -

Pois não.

Ouço V. Ex' com muita honra.
O Sr. Leopoldo Peres - Senador Nelson
Carneiro, enquanto V. EX' fazia- o elogio a João
Oeofas, eu me recordava de como foi ingrato
este mês de setembro para o Estado de Pernambuco. No começo do mês, Pernambuco perdeu
o Ministro· Marcos_ Freire, que era um político da
nova geração, CheiO de _ideais; vo.ltãâo exc;lusivamente para o bem comum, e que tantos e tão
relevantes serviços vinha prestando ao Brasil.
Agora, perde João Oeofas, um homem de gerações anteriores, que também prestou a Pernambuco e ao Brasil os mais destacados serviços e .
fez da vida pública todo um caminho àe deQicação à sua terra e ao seu povo. E é interessante
notar que embora homens de posições ideológicas diversas, que caminhavam por vere~as e
em tempos diferentes, encontravani.-se exatamente na vertente em que todos nóS nos encontramos: do amor e do devotamento à sua Pátria
e a sua terra._

O SR. NELSON CARNEIRO -

Muito obri-

gado ~_V. fr"
O SR. PRESIDEI'ITE (Hwnberto Lucena) -

Em votação o Requerimento.
-.
.
_
Os Srs. SenadOres que O aprovam quettam perw
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

A Mes.fJ_ci_Q Senado a559cia-se às manifestações
de pesar pelo falecímento do eminente Senador
João Oeofas de Oliveira, atuante hom_ern público,
que iniciando sua m.Uitânçia política na prefeitura
de sua cidade m~.tal, aos 21 anos, -"ª_longínqua
Vitóríél- de Santo Antão, em Peina:ffibuco; exerceu
durante mais de cinqüenta anos vários mandatos
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eletivos, como Deputado Estadual, Federal, Senador e Governador do s_eu Estado.
Foi também Ministro da Agricultura e nesta Ca-

sa do Congresso Nacional seu Presidente no periodo de 1970/1971. _
..
João Geofas costumava dizer que, após a fundação da República, foi dos Brasileiros que mais
disputou cargos eletivos.

Morreu o Senador João CleOfas de Oliveira,
mas o testemunho do seu ideário político e cle
suas realizações fica registrado nos vários traba-

lhos e obras publ!cados, entre eles importantes
sugestões para os grandes e aflitivos problemas

de sua sofrida região: a seca, a reforma agrária
e a política de rendençâo do nordeste.
Da alta posição que ora ocupo, ·o então Presi-

dente do Senado e_ do Cç_I19_resS6 N~cional, por
ocasião da abertura da Sessão Legislativa, em
30-3-1970, expressou a sua declaração de fé nos
políticos entre os quais foi um dos mais honrosos,
com a sua postura de altivo e fntrego representante de Pernambuco.

Dizia ele:
"Homem público _desd.e _éLj4ventuQeL tenho, pela longa e densa experiência- vivida
na atividade política, as melhores condiç~s
para, desta cadeíra, consignar a ímportâneía,
a significação e a_o_e_cessidade da classe política, no funcionamento de um sistema de
governo que persiga o fdeal democrático.
Tantas vezes incompreendída, senão mesmo
injustiçada, não há negar porém que a classe
política constitui o suporte básico para todas
as reformu1ações em favor d_os interess~ da
Pátria e do povo."
O Senador João Q~fas, nascido em 1898,
ao crepúsculo do Século XIX. deixa a esta às
próximas gerações um _exemplo de luta dignificante e de crença _maior no _futuro ç(q__Brasü e
de suas instituições democráticas.

e

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Presidênda tem -a-honra de registrar a presença
em nossa tribuna de honra, do Sr. Embaixador
da República da Coréia, Sr. Tae Woong Kwon
e Membros da Missão Cultural da Coréia, S~ Kim
e Chôe, a quem cumprimenta cordialmente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) ~
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr.
1"-5ecretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO
1'1• 147, de 1987
Requeremos. na forma regimental, e de acordo
com as tradições da Casa. as seguintes homena~
gens pelo falecimento do General Golbery do
Couto e Silva:
a) inserção em ata de um voto de prorundo
pesar;
b) apresentação de c9ndolêndas à família.
Sala das Sessões, 21 de_setembro de 1987.
- Jarbas Passarinho -Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em votação o requerimento.
O Sr. Nelson Carneiro-Sr. Presidente, peço
a palavra.

O SR. PRESIDEN'IE (Humberto Lu.c.ena) Concedo a. palaVra ao Senador Nelson Cam~irO,
para encaminhar a votação.
O SR. NELSON CARI"'EIRO (PMDB - RJ.
Para encaminhar a votação. Sem reVisão do orador.}- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O hObre Senador Lourival Baptista pronunciou
nesta sessão uma longa e meticulosa oração, em
que deixa traç-ado nos Anais da Casa o perfil,
a atividade política do saudoso Ministro Golbery
do Couto e Silva.
Cumpre-me, apenas, ressaltar dois momentos
da sua vida: aquele em que tomou, no Govemo
Geise\, a iniciativa de sugerir uma abertura política,
ainda que lenta e graduaJ; e já no Governo FigueirePo, quando lhe coube protestar contra o curso
dos aconte_c;i_mento.s resultantes do atentado verificado no Riocentro, no Rio de janeiro, o que determinou a sua demissão.
Dizia um saudoso homem público que neste
País o que é mais difícil é alguém pedir demissão.
Por isso, (Jt.iero ressaltar que o homem todo-poderoso- que éi"a Golbery do Couto e Silva pediu
demissão quando divergiu da orientação dada à
apuração-dos acontecimentos do Riocentro. É
certo que o Presidente JOão Flgu.eiredo~_em declarações prestadas hoje à imprensa, afirma que o
documento divulgado, que seria de autoria do
~n~tro Golbery_ do Couto e Silva, nunca lhe chegou às mãos, Pouco imporia, o cjue vãle- é o Q-esto,
e o gesto ficou. O perfil, a vida, os trabalhos, a
contribuição do Ministro Golbery do Couto e Silva
estão, hoje, nos AnaiS, podniciãtiVa do rrobre Senador Lourival Baptista. A mim me cabe apenas
a~entuar ~s dóis aspectos, para justificar o voto
de pesar que deve ser consignado nos Anais desta
Casa.
Não poderia deixar de acentuar, também, que
com ele se perdeu uma das melhores culturas
deste País, um homem dedicado à Jeitura e _que
deixa uma magnífica biblioteca, que será uma
pena se disperse. Se fosse possível, seria bom
que uma instituição buscasse resguardar aquele
património cuidadosamente reunido, para que,
como outras tantas bibliotecas, não sofresse a
humilhação de morrer nos sebos do Pais.
Faço estas-referências homenagem a esse
horl)em de quem não recebi favores, mas a quem
admkei nos momentos difíceis. que ele enfrentou
~~ a galhardia e a nobreza que o caracterizaram.

e

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador)- Sr. Presfdente, Srs. Senadores
Disse muito bem o Senador Nelson Carneiro
que, depois do elogio fónebre prestado pelo Senador Lorival Baptista, pouco há a acrecentar na
justificativa do ~equerimento. Como segUndo sig·
natárlo -tive a honra de acompanhar a indicação
do Senador Nelson Carneiro - cabe-me dizer
algumas_ palavras a respeito do homem com o
quai mantive uin cantata durante alguns anos.
Não éramos amigos até qUe cheguei a Líder
do Governo do Presidente Figueiredo nesta Casa.
Mais tarde, quando o nosso relacionamento se
tomou mais intimo, o Ministro Golbery_tevg_ a sinceridade de me dizer ~s palavras: "Eu não tor-
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da por você no Pará". É uma expressão, até o
torcer,_utilizado aí, ~r~ o sufident_e para que
guardássemos a expressão de memória. E eu dizia não fazê-lo, pOrque seguia a cirientãção do
Marechal Cordeiro de Farta, de quem era amigo,
e de quem fora subordinado, com relação aos
problemas do Pará, da política paraense.
Mas, quando tive o encargo de preparar o documento básico ele que surgiu o Problema do Partido Democrático Social - recebi essa incumbência do Presidente do meu Partido, que era
então o Sen_ador José _Samey- eu me tranquei,
durante uma semana, em ambiente próprio para
o trabaJho e preparei o documento original que
serviu de base a_o__ Programa do Partido; e a primeira pessoa com quem fui discutir foi exatamente o Ministro Golbery. Nest& J}ltun,, verifiquei
a primorosa [armação política do Ministro e seu
excepcional conhecimento de doutrinc;lis sociais
e doutrinas políticas contemporâneas. A sua voc:ação eu diria bem próxima de um cientista político.
à propoi'ção em que discutíamos mais, nos c;~pro
fundávamos, então, exatamente nas teses que,
naquele mom~nto, mais empolgavam o País, e
dou meu testemunho de que já o encontrei, nessa
fase, inteiramente dedicado à chamada abertura
política nacional. E aqui, no Plenário do Senado,
como Líder, tive oportunidade de amiudar esses
cantatas com o General Oolbery, uma figura que
vai ser naturalmente _estudada pelos historiadores,
que vãi ser objeto de justiça, sem d\Jvida nenhuma, quando as paixões serenarem, e que reputo
um dos brasileiros, no seu comportamen~o_pes
-soal, dos mais ilustres, dos mais dignos e mais
decentes que conheci, razão pela quel tive o prazer
de secundar o Senador Nelson Carneiro na apresentaç~o ~~ requerimento.
v~rbo

O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao _nobre S_ena_dor_Mauro Benevides·.
O SR. MA(JRO BEI"'EVVDES (PMDB - CE.
Para encaminhar a votação. Sem r~são cto·orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quando o nobre Senador Lourivaf_Baptísta pronuncjava o seu discurso, na tarde de hoje, apreciando- a vida e a obra do Ministro Golbery do
Couto e Slfva, desaparecido na última sexta-feira,
ainda me inclinei aparteá-lo, a fm de mencionar
um fato que reputo da maior relevância. _assistido
por mim no Gabinete do então Presidente desta
_Çasa, õ inolvidável Senador PetrôniO Portella, e
que diz bem da atuação marcante do Ministro
Golbery no chamado processo de abertura política vivida pelo Brasil naquela época.
Se bem me recordo,. nobre Presidente Humberto Lucena, estávamos pelo ano de 1977, em
pleno Governo Ernesto Ge!sel, e aO cair de uma
tarde, visitando, como Membro da Mesa, o Presidente da Casa, a flfll de com ele discu~r problemas_ de naturez& admintstra.tiva, ali tomei conheci~
mento _de que o_fv\inistro Golbery do Çouto e Silva
chamara ao telefone o Presidente do Senado e
do Congresso, no caso o Senador pelo Piaut E
quardando um comportamento ê_tico- aconselhável, fiZ menção de deixar o Gabinete doJ~resfdente
Petrônlo Portella, a fim de que ele, mais à vontade,
pudesse converSar com o Ministro Golbery do
Couto_ e_ Silva. _O&stac_l,dQ::aP:o, por~m._pelo Senador Petrônio Porte\l_a,_ c.!_e_ quem tiVe o privilégio
de ser, também, detentor de sua c;_onfiança, _assisti
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ao telefonema rápido e, ao final, ouvi do Presidente do Senado urna informa:ção-qTi.e me-obriga

a oferecer, neste momento, um testemunho, ago-

ra que se vota uma homenagem de pesar ao
Ministro Golbery do Couto e Silva.
Terminado o telefonema, Sr. Presidente e Srs.

Senadores, dizia Petrônio PorteOa a mim, seu
Companheiro de Mesa_- e Petrônio_. naquele momento, comandava o diálogo que nós da Oposição, às vezes, costumávamos apontar o diálogo
sobre o nada, tal a sua competênc:ia, o seu tirocínio e a sua clarividênda para se integrar no processo de abe_rtura políttca - diz.ia-me P~ônio

Portella, repito, que, naquele momento, ouvira wn
dos homens com quem mais se identificava no
traba1ho em favor da normaliz_ação da vida políti-

co-institucional brasileira.
___ _ _ __ _
Ao trazer, neste momento, ao conhecimento
do Senado Federal esse episódio, desejo associar~me à homenagem de pesar que o Senado
vai bibutar, sem dúvida, ao Ministro Golbery do
Couto e Silva, sepultado sábado último nesta Capital.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Em votação o r_equerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam quei,ram per~
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) A Mesa associa-se às homenagens de pesar, tributadas pelo Plenário ao ilustre brasil~iro General
Golbery do Couto e__S~lya, ~~la pa~ci_p~~o _no
processo de abertura política, lento e gradual, comandado pelo ex-Presidente Erriesto Geisel, em~
bora discreto foi, sem d(Nida nenhuma, conforme
registra a História, incontestável!
A Mesa fará cumprir a deliberação do Plenáro.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. l 9~Secrefárío: -~
É lido e aprovado o seguinte:

REQQERIMEI'ITO
N• 148, de 1987
Brasília, 17 de setembro de 1987.
Sr. Presidente,
Na qualidade de Presidente da CõiiliSsão Especial, criada através do Requerimento n~ 73 de
1987, com a fmaUdade de '1evantar o ·grau de
estatização da economia bra.sileira e participação
das empresas estatais no endividamento externo
e interno do País", venho, pelo presente. solicitar
a Vossa Excelência, a prorrogação por mais 90
(noventa)_ dias do prazo concedido a esta Comissão que se encerrará dia 24 do corrente.
Aproveito a oportunidade para apresentar a
Vossa Excelência, os protestos de estima e apreço. -lrapuan Costa Júnior, Presidente.
O Sr. Humberto Lucena deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jutahy Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)Aprovado o requerimento, fica prorrogado o prazo
da <:omissão pelo tempo requerido.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)Devendo realizar-se, a partir do dia 22 próximo,

em Madri, Espanha, a 'VII Assembléia Geral da
Organização Mundial d~Turis-mo e a XIV Reunião
do Comitê de Membros Afili.;tdos daquela_ organízação, a presidência propõe ao plenário os nomes
dos Srs. senadores Guilherme Palmeira e Gerson
Camatii Para, jUntamente com o Senador Rachid
Saldanh_a Derz~ Presidente da Associação lnterparlamentar de Turismo, integrarem a delegação
do grupo brasileiro àquele evento.
Em votação a propOsta.
Os Srs. Senadores _que a aprovam queiram permanecer sentados.. (Pa!lsa.)
Aprovada.
Ficam os Srs. Senadores Guilherme Palmeira
e Gerson Qritata áLitorlzados ã aceit!'lr a missão.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Sobre a mesa, Corli.tinicações-que serão lidas pelo
Sr. Primeiro-Secretário.
-

sãQ-IId8S a$ Seg"uintes
Em 21 de setembro de 1987.
Sr. PreSidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelênda que me ausentarei do País a partir de 22
do corrente, para, devidamente autorizado pelo
5ehãdo, na forma do art~ 36, § 2_9', da Constituição
e art 44 do Regirilento Iriterno, participar da Dele-gação do Grupo Brasileiro da Associaçã_o lnterpar·
lamentar de Turismo à V1l Assembléia Geral da
OrganizaçãO Mundial de Turismo e à XlV _Beunião
do Comitê de Membros Afiliados daquela organi·
zação, a realizar~se em Madrid- Espanha, a partir
dõ dia 22 de setembro de 1987.
Atenciosas saudações. - Gerson Camata.
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A matéria constou da Ordem do Dia da sessãQ

~aordiilária anteiiot, tendO a votaç~o sido adi~da por fã.lta de (ptorum.
-

Em votação o projeto, em tUrno único.
Os Srs. Seiladores que o aprovam queiram permaneç_er sentados. (Pausa.)
Aprovado.
o -projeto vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 18, de 1987
(N' 8.384/86, na Çasa de origem)
(De iniciativa do Sr. Presidente
. da República)
- Dispõe sobre a Uquidação de débitos

Previdenciários de Instituições educa·
clonais e culturais.
O Congresso NaQonal decret&;

_

Art. 1~ As instituições educadonais e cultu-

rais poderão liquidar seus débitos previdenciários
vencidos, mediante a utilização de créditos par~
c:iais ou totais decorrentes d?l prestação de serviços à Previdência Social ou à 6rg~os da Administração Pública. mediante contr_ato ou _ç_onyênio,
firmado com a interveoiência da entidade do Sistema-Nacional de Previdência e Assistência Social
- SINPAS, responsável por sua promoção.
Parágr_afo único. Somente poderão ser objeto
do disposto nesta lei os _débitos previdenciários
Em 2.1 de setembro de_l987.
vencidos até 60 _(sessentci)_dias anteriores à publiSr. Presidente,
cação desta lei.
Tenho à--hOnra de c_omunicar a Vossa Exce:.
Art. 2~ --Os créditoS das instituições de que tralência que me ausentarei do País_a:_partir de 21
ta o art. 19 desta lei deverão s_er representados
de setembro do ano em curso, para, devidamente
por serviços complementares ao desenvolvimenautorizado pelo Senado, na forma do art. 36, §__ to de programas de quaisquer das _e_ntid<'-de~_que
29, da Constituição e art. 44 do Regimento Interno,
compõem o SINPAS.
_
participar da Delegação do Grupo Brasileiro da
Art. 3 9 A manutenção do respectivo acordo
Associação Interparlamentar de Turismo à VII Asficará na dependência da comprovação do recosembléia Geral da Organização Mundial de Turislhimento regular das contribuições vincendas a
mo e à XNReunião do Comitê" de Membros Afiliapartir da competência do mês em qUe eSte for
dos daquela organização, a realizar-~e em Madrid
assinado.
_
__
_ __
- Espanha, a partir do dia 22 de setembro de
Art. 49 O Poder EXeCutivo, -no--prazo aeoo1987: . -.
.
(sessenta) dias, expedirá decreto regulamentando
Atenciosas saudações. - GuUherme Palmeiesta lei.
ra.
Art. 5 9 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Art. 6~ _Revogam-se as disposições em conAs C~I'T!Ut:Jicações lidas vão à publicação.
trário.

o-

SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -EStãe-sgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se á
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n~ 18, de 1987 (n9 8.384/86,
na origem), de iniciativa do Sr. Presidente
da República, que dispõe sobre a liquidação
de débitos previdendários de instituições
educacionais e culturais, tendo
PARECER FAVORÁVEL. profelido em Plenário.

O SR. PRESIDE.Nre. (Jut.ahy Magalhães)Item 2:
·
Votação, em turno úniCQ-.- c:lo Prpjefo de
- Resolução n~ 101, de 1987 (apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça como
conclusão de seu Parecer n9 12, de 1987),
que suspende a execução do art._ ~. da Lei
no 2.322, de 2 de agosto de 1982, do Municípto de Paulista do Estado de Pernambuco.
A matéria._ c;onstou da Ordem do Dia da sessão
~aqrd_inária anterior~ tendo a votação sido: adiada por falta de quorum,
Em votação o projeto, em turno úrüCo.
Os Srs. Senc:tdores que p_aprovam queiram permanecer .s,entaQos. (Pausa~)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Sobre a mesa, redação fLnal da matériª, elaborada

pelo Relator, Senador _Antônio Parias, que será
lida pelo Sr. Primeiro-secretário.
pelo Relator, Senador Antonio Farias, que ser~ __
É lida a seguinte
lida pelo Sr. Primeiro~Sec:retário.
·R"édã'Çio flniü do Projeto de Resolução
É lida a seguinte
n~ 142, de 1987.

Redação final do projeto de Resolução
D' 101, de 1987.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 101, de 1987, que suspende a
execução do artigo 9"' da Lei no 2.322, de 2 de
agoSto de 1982, do Município do Paulista, Estado

de Pernambuco.

O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n~ 142, de 1987, que autoriza a
PrefeJtura Municipal de Petrolína (PE) a contratar
operação de _crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 80.000,00 OTN.
-- Sala das Sessões, 21 de setembro de 1987.

-Antônio Farias. Relator.

~
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ANEXO AO PARECER

Sala das Sessões, enl-'21 de setembro de 1987.

-Antônio Farias, Relator
ANEX<J AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
D' 142, de 1987.

Redação final do Projeto de Resolução
D' 101, de 1987.
Faço saber que o Semidõ Federal aprovou nos

Faço saber que o Senado Federa] aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso Vl, da Constituição,
e eu,
, Presidente, Promu1go a seguinte

termos do artigo 42, indsO VIl, da COnstituição,

e eu,
guinte

RESOLUÇÃO N•

, Presidente, promulgo a seRESOLOÇÀON•-~

, de 1987

Suspende a execução do artigo 99 da
Lei 0° 2.322, de 2 de agosto de 1982,
do Município do Paulista, Estado de Per~
nambuco.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão defmitiva do Su~
premo-Tribunal Federal, proferida em 22 de m?~

de 1986, nos autos do Recurso Extraordinárl"'
n 9 107 .024-2, do Estado de Pernambuco, a execução do artigo 9'1 da Lei n~ 2.3'22, de 2 de agosto
de 1982, do Município do -paulista, naquele Es-

tado.
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem queira discuti_-la,_ encerro

a discussão.
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___ _

Erlcerrada a discussão a matéria é dada como

definitivamente adotada, dispensada a votaçao,
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

Item3:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n~ 142, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Mun!dpal -de- Pefrolina, EstãdO âe
Pernambuco, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
80.000,00_0brigãções do Tesouro Nacional
-OTN,tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
extraordinária anterior, tendo a votação sido adia·
da por falta de quorum.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Si's. Senadores que o aprovam -quefraril permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

Sobre a mesa, redação fmal da matéria, elaborada

, de 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pe-17ollna, Estado de Pernambuco, a contratar operação de crédito nq valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional 011'1.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de PetroUna,
EStaâõ de Pemaml:iuco, nos termos do artigo 2~
ria Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976,
,.."terã"dã-pela Resolução i15' 140, de 5 de dezembro
de 1985, ainbas do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a BO.DOO,OO Obrigações
do Tesouro Nacional - OTNs junto áo Banco
do Estado d~ Pernambuco S/A, este na qualidade
-de-- aQente financeiro da operação, destinada a
execução de projetas programados no Município
de Petrolina, através da linha de crédito do PROMUNldPIO.
-Att 2~ Esta Resolução entra em vigor na data

de sua_publicação.
O SR. PRESIDEI'ITE (Juthay Magalhães)-

Ero_cfiscussão a redação final._ (Pausa.)
Não haVendo quem peça a Palavra, enc_err_o
a discussão.
__
Encerrada a· diScussão a matéria é dada como
definitiva~énte adõtada, disp~nsada a votação.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

ltem4:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução _n? 143, de: 1987, _que autoriza a
Prefeitura Municipal de Araújos, Estado de
Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no v~or correspondente, em cruZados, a
13.114,66 ObrigaçõeS do TesourO Nacional
OTN tendo
·-PÃRE,CER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

---=

A matéria constou da_ Ordem do Dia da sessão
an_tet_:lor. tendo a votação sido adiada por falta
dequorum.
-

Em votação o projeto, em turno único.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pernlanecer sentadoS. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

Sobre a mesa. redação final da matéria, elaborada
_p~lo Relator, ~eriad()r Ronan Tito, que· será lidã:
pelo Sr. Primeiro-5ec(_et_ário.
~ lida a s_eguinte

Redação final do Projeto de Resolução
n~ ~43, de 1~87.
Q "Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n 9 143, de 1987, que autoriza a
Prefeitura M~icipal Araújos, Estado de Minas Gerais, a contratar operaÇão de crédito no vãlOr
respondente, em cruzados, a 13.114,600TN.
Sala _das Se5$5es, 21 de ~tern_brQ de 1987.
- Ronan Tito, Relator.

oor.

ANEXO AO PARECER

Redaçáo final do Projeto de Resolução
n• 143, de 1987.
Faço saber que o Se_n.,dO Federal, aprovou,
nos termo_s do art 42, inciso VI, da Constituição,
e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Araújos, Estado de Minas Gerais, a con~
tratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 13.114,66
Obrigações do Tesouro Nacional 011'1.
O Senado Federal_ resolve:
_
.
_Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Araújos,
Estado de Minas Gerais, noS termos do art 2 9,
da Resolução n 9 93, de 11 de outubro de 1976,
alterada pela Resolução n9 140, de 5 dezembro
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 13.114,66 Obrigações
do Tesouro Nadonal- OTti, junto à Caixa Económica Federal, eSta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvirrlento SocialFAS, destinada à ampliação do sfstema de abastecimento d'água, no Município.
Art 2 9 Esta Resolução entré}_em vigor na data
d~ sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Juthay Magalhães) -

Em discusSãO a redàçào finai: (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra; encerro
a discussão;
_
·
Enterrada a discussão, a_matérla ~dada como
defmitivamente adotada,- aiSpensada a votação,
nos termos seguintes.
O proj_eto v~ à pr?m~lgação
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

ltem5:
Votação, em turno único, rlo Projeto de
Resolução n~ 144, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Belém, Estado do Pará, a contratar operação -de crédito no valor
corresjjonâenle;-em-cruzaâó:S. a 440.996,24
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN,
tendo

Prefeitura Municipa1 de Buritis, Estado de Mi·
nas Gerais, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
~-"39.935,78 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN, tendo

PARECER FAVORÁVEL,. proferido em Ple-

nário
A matéria constou da Ordem do Qia da s~s_são

extraordinâd_a anterior, t_endo" a votação sido adí<)da por falta de quorum.
Passa-se à votação do projeto, em turno_ único.
Em votação.
Os Srs. Seriãdores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) _
-

PARECERFAVORÁVEL, proferido em Ple-

nário.

O SR. PRESIDENTE (Juthay Magalhães) -

Sobre a mesa, a redação final_ da matéria, elaborada pelo Relator Senador Járbas Passarinho, que
será lida pelo Sr. Primeiro-Se:cr~tarro. - ·-

É lida a seguinte
Redação final do Projeto de Resolução

n"144, de 1987.
O Relator apresenta a redação final do ProjetO
de Resolução n" 144, de 1987, que autoriZa a
Prefeitura Municipal de Belém (PA) a contratar
operação de crédito no valor- correspondente, em
cruzados. a 440.996,24 OTN.
Sala das Sessões, 21 de setembro de 1987.

- Jarbas Passarinho, Relator.
ANEXO AO PARECER _

Redaçã:o final do Projeto de Resolução
n•144, de 1987.

PARECER FAVORÁVEL. proferido em PleA matériã conStOu da Ordei=n do Dia da SêSsãõ
nário.
extrãordinária ãnterior, tendo_ a votação sido adi-ada
falta de qÚorum.
Ani"atériã co-nstou da Ordem do-biã: aa_ Sessão
Passa-se àVotação do projeto, em turno único. • extraordinária antenor, tendo a votação sido adia~
(l'oi<sa.)
·
·
da por falta de_ quorum.
Os Srs. Senadores que e.stiverem de acordo
Passa-se à votação do projeto, em turno único.
queiram permanecer_ sentados, (Pau_sa.) _
Em votação.
_
AprovadO.
-Os_ Srs. Senadores que. o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Aprovado.
Sobre a mesa, a redação final da matéria, elabo-

·

rada pelo Relator, SenadQr Meka Filho, que será
lida pelo Sr. Primeiro·Secretário.
~ lida a seguinte

Riciaçao final-do Prójei:O de Resolução
n•145, de 1987.
O Relator apresenta a redação final do Projetode Resolu_ção n~ 1_45, de 1987, gue autoriza a_
Prefeitura Municipal de ~urjtis _(f.JG) a contratar
opeiaç'âo de crédito no valor corresponderite, em
cruzados, a 39.935,78 OTN.
Sala das Sessões, ern 21 de setembro de 1987.
- Meira Fllho, Relator.
ANEXO AO PARECER

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,

e eu, Presidente, promulgo a seguinte
, DE 19!l7

Autoriza a Prefeitura Muruclpal de Belém, Estado do Pará, a contratar operei.·

ção de crédito no valor correspondente.
em cruzados,· a 440.996,24 Obrigações
do Tesouro Nacional- 011"'1.
O Senado Federal resolve:
Art 19 É a Prefeitura Municipal de Belém, Estado do Pará, nos termos do artigo 2~ da Resolu·
ção 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 440.996,24 Obrigações do Tesouro
Nacional-OTN,junto à Caixa E._c.onõmica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de:
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti~
nada à implantação de projeto de sistema de ma·
crodrenagem, no Ml.!Jlidpio.
Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -=c

Em discussão a redação fln~, _(Pausa.)
Não hayendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dad.a co_mQ
definitivamente adotada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Item 6:
Votação, em turno (mico, do Projeto de
Resolução n1> 145, de 1987, que autoriza a

_Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n.~ 146, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de COromahde], Estado
de Minas Gerais, a contratar operação de cré_dito no valor equivalente~_ em cruzados, a
46.992,48 Obrigações do T escuro Nacional
-OTN,tendo

por

Aprovado.

RESOLUÇÃO N•
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Redação final do Projeto de Resolução
n_"' _:1.45, de 1987.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso V(, da Constituição,
e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'

, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de Buritis, Estado de Minas Gerais, a contratar

, operação de crédito no valor COITeSpondente, em cruzados, a 39.935,78 Obriga·
ç_ões elo Tesouro Nadonal- OTN.
O Senado Federal resolve:
Arl }9 É a Prefeitura Municipal de Buritis, Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 29
da Resolução no 93, de 11 d'ª outubro de_l976,
alterada Pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada
a Cônfra:tar Operação de crédito no valor corres·
pendente, em cruzados, a 39.935,78 Obrigações
do Te.Soüro Naciona1- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esm na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SodalFAS, destinada à implantação de calçamento no
Município.
Art. ~- Estél_Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)-

Em discussão a redação final. (Pausa)
Encerrada a discussão. a matéria é dada cor 10
definitivamente adotada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
__O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Item 7:

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Sobre a mesa, a redação final da matéria, elaborada pelo Relator Senador Meira Filho, que será
lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.

é: lida a seguinte:
Redação final do Projeto de Resolução n•
146, de 1987.
O Relator apresenta a redação fmal do Projeto
de Resolução n9 146, de 1987, que-autoriza a
Prefeitura Municipal de Coromandel (MG) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 46.992,48 OTN.
Sala das Sessões, 21 de setembro de 1987.
- Melra Filho, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
11"146, de 1987.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e
eu; ~residente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 146, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Munldpal de Coromandel, Estado de Minas Gerais, a

contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a
46.992,48 Obrigações do Tesouro Na·
donai-OTN.

o senadO-Fe:der~ resolve:

Art. 1~ É ã PrefeitUra Municipal de Coromandel, Estado de Minas Geráís, hôs termos do art
~ &d~.esolução n~ 93.-de 11 de outui>ro de 1_976,
alterada pela Resolução n9 140; de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federa], autorizada
a contratar operação de crédito no valor _corresp6fidente, em cruzados. a 46.992,48 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 de calçamento, no
Município.
Art. "29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)-

Em dlsc:uss_ão a r_edação fmal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada, cfispensada a votação,
nos tennos regimentais.
O projeto val à promulgação.
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_Não havendo quem_ peça a palavra, encerro

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Maga1hães)-

ltem8:

a

discussão~-

Votação, em turno úníco, do Projeto de
Resolução n\' 14 7, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Iguatarna, Estado de
Minas Gerais, a contratar operação de crédito

Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitiVamente adotad&, dispensada a \rotação,
nos termos regimentais.
O prôjeto vai à promu1gação,

no valor correspondente, em cruzados, a
18.796,99 Obrigações do Tesou:ro Nacional

Item 9:

-OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão

extraordinária anterior, tendo a votação sido adia-

da por falta de quorum.
Passa-se à votação do projeto, em turno único.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovarrfqi.feiram permanecer sentados. (Pau~.)
Aprovado.

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) Sobre a mesa, a redação final da matéria. elabo-

rada pelo Relator, Senador Itamar Franco, que

ser_á lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.
É lida a seguinte
Redaçio Hnal do Projeto de Resolução
11'147, de 1987.
O Relator apreserJÚI a Redação final do Projeto
de Resolução n~ 1~7. de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Iguatama (MG) a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 18.796,99 OTN.
Sala das Sessões, 2r de setembro de 1987.
-Itamar Franco, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação Hnal do Projeto de Resolução
de 1987.

o1> 147,

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 42; inciso VI, da Constituição,
e eu,
, Presidente, promulgO a-- seguinte

RESOLUÇÃO N• 147, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Munidpal de
lguatama, Estado de Minas Gerais, a
contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a
18.796,99 Obrigações do Tesouro NadonaJ-OTN.
O-Senado Federal resolve:

Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Iguatama,
Estado de Minas Gerais, nos lermos do artigo
29, da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976,
alterada pela Resolução n" 14G, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor_ correspondente, em cruzados, a 1a 796,99 Obrígações
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social FAS, destinada à canalização, drenagem e dragagem de parte do Córrego Laveran, no Município,
Art. 2 9 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação,
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães)-

Em cliscussão a redação fanai. (Pausa.}

Set~mbro
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O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhãesi-

- - YotaçaO, em turno único, do PrOjeto de
Resolução n 9 148. de 1987, que autoriza_ a
Prefeitura Municipal de Moema, Estado de
Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no valo_r _e_quivalente em cruzados, a
13.144,66 Obri"gaçôes do Tesouro Nacional
- OTN, tendo
·
PARECER FAVORÁVEL. proferido_em Plenário,
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
extraordinária anterior, tendo a votação sido adiada por falta de quõluin. Passa-se à vo_tação do projeto, em turno único,
_Qs Srs. S.enitdor:e~ que o aprovam queiram permaneCer sentado. (Pausa.)
. Aprovado.

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) Sobre a mesét r:edação final da matéria, elaborada
pelo Relator, Senador Itamar Franco, que será
lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.
É lida a seguinte
Redação final do Projeto de Resolução

n• 148, de 1987.
O Relator apresenta a redação-final do Projeto
de Resolução n" 148, de 1987, que autoriza a
Prefelfura Municipal de Moeméi (MG) a contratar
operaÇão de crédito no valor correspondente, em
cruiãdos, a 13.114,66 OTN.
Sala das Sessões, 21 de setembro de 1987,
-Itamar Franco, Relator.

ANEXO AO PARECER
~~dação final do Projeto_de Resolução

D'148,de 1987.
Faço saber que o Senaâó Féâefal aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,
é eu;, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N' 148, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal 'de
Moema, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 13.114,66
___ _Obrigações do Tesouro Nacional OTN.
-O Senado Federal resolve:

Art-19 É a Prefei~ra Munícipcll de M~;-n;a,
Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo
2?, da Resolução n993, de 11 de outubro de 1976,
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro
de.l985, ambas do Senado Federal, autorizada
a Contratar operaçãO- de crédito nO -valOr COrrespondente, em cruzados, a 13.114,66 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Eco-nômica Federal, esta na qua1idade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SocialF~·- destin_ada à implantação de calçamento,
meios-fios e sarjetas, no Município.
Art. 2~ E~ Resolução entra em vigor na data
de sua publicaçãO.

de 1987

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Em discussão a redação final. (Pausa.}
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a_mat;éria é dãda c~mo
definitivamente adotada, dispensada a votação,
naSrremtos regimentais.
0- projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

Item 10:
· Dis_cussão, _etn turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n" 31, de 1987 (no 180/87,
na origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que reOrgahiza o Corpo
Auxiliar Feminino da ,Res_erva da Marinha CAFRM. (Dependendo de 'parecer.)
Nos termos do art. 6" da Resolução n9 1187.
designo o nobre Senador Nelson Wedekin para
proferir parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara
n9 31/87.

O SR. NELsoN WEDEKIN (PMDB -

se:

Par~ proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena-

dores:
Chega às nossas m"ãos, para relatar, de acordo
com o artigo 51 da Constituição Federal, a Mensagem n" ZOO, do Excelentíssimo Senhor Presidente
da República, que "reorganiza o Corpo Auxiliar
Feminino da Reserva da Marinha -CAFRM".
ACompanha a matéria exposição_ sobre as razões que levaram Sua EXCelência_ ao uso desse
expediente, Daseado na Lei n" 6.807, d~ 7 de julho
de 1980, que criou o Corpo Auxillãr Feminino
da Reserva da Marinha e o seu Regulamento,
aprovado pelo Decreto n~ 85238, de 7 de outubro
de !98Q._~
MiniStro da Marinha, fundamentando as
razOes que o leVar~ a solicitar a alteração na
legtslação pertinente, admite que algumas distorções estão causando di_fi_çyld_ade.s_ na gerência da
administração naval no _caso específico,
"Estes problemas se refletem, principalmente,
na sensíVel diminuição do _número de _candidatas
para o ingresso nõ corpO e no ponderável número
de pedidos de licenciainento do SeiViço Ativo da
Marinha,"
Analisando, coin bastante critério, o ora solicitado e submetido a essa Casa,"-Verificamos que
o pretendido procura dar a necessária fleXIbilidade, deixando para a Administração Naval a prer~
rogativa de baixai normas complementares para
aplicação dos documentos legais, respaldada na
competência constituciorial ao Ministro da Marinha para a expedição de tais atas.
_
Corri estaS -cOhsidE!ráções, soinos pela aprovação do presente Projeto, ora sob __ nosso ~ame,
na forma cOmo se encontra.
É o parecer, Sr. Presidente.

crsr.

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) Passa-se à discussão do projeto, em turno único,
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a cliscussão.
Encerrada a discuSsão, a votação da matéria
far~se-á no sessão seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PREsiDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

Item 11:

Discussão, em turno ún!co, do Projeto de
Lei da Câmara n'~ 32, de 1987 (n-:> 7.782/87,
na origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que fixa os vãlores de
retribuição do grupo-atividades de fiscaliza-

ção de combustíveis, e dá outr"a$ providências. (Dependendo de parecer.)

Nos termos do art. s~ da Re~lução n~ 1, de
1987, designo o nobre Senador Jarbas Passarinho para proferir o parecer_ sobre o P-l-ojeto de
Lei dà Câmara n9 32, de 1987.
O SR. JARDAS PASSARINHO (PDS- PA.
Para emitir parecer.) -.sr. Presidente, SrS. Senadores:
De iniciativa do Senhor- Presidente da Repú-

blica, nos termos do art. 51, da Consi:itutção Federa], vem
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a exame desta Casa Projeto de lei, fJXando

os valores de retribuição do Grupo-Atividades de

Fiscalização de Combustíveis e dando outras provldêndas.
A proposição, quando do envio à Câmara dos
Deputados, onde iniciou sua tramitação e foi aprovada, se fez acompanhar de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado da Administração,
esclarecendo:
Pelo Decreto n~ 89.620, de 7 de maiO de 1984,
foi criado o Grupo-Atividades de Pcicalizaçã6 de
Combustíveis, compreendendo as categorias funcionais de Fiscal de Derivados de Petróleo e Outros Combustíveis, de nível superior, e a de Técnico de Derivados de Petróleo e_ Outros Combustíveis, de nível médio, constitUídas de empregos
e regidos pela Legislação _Trabalhista, para a consecução de objetivos da política energética do
Ministério das Minas e Energia.
2. De conformidade COm o art. 4i-da Lei n~
5.645, de 1O de dezembro de 1970, e tendo em
vista os estudos levados a efeito pelos órgãos
técnicos do Departamento Administrativo do Serviço Público, tomou-se necessária a edição de
instrumento legal para adequar a medida proposta à escala salarial que estabelece que os valores de retribuição das referências dos empregos
que irão integrar o Grupo-Atividades de Fiscalização de Combustíveis.
3. Desta forma, através da Exposição de MotivosDASPn965,de24deabril de 1984, foi submetido à consideração do então Presidente da República projeto de lei, fixando a retribuição daqueles
empregos que mantém similitude com a já ftxada
para outras categorias funcionais
iQual nível
de complexidade e dificulaaae~
4. Com o pronunciamento favorável da Secretaria de Planejamento da Presidência da República (SEPLAN), que examinou a proposta através
dos Pareceres SOF/JNOR n""' 079/82 e 534/83,
sob o aspecto orçamentário, foi o projeto encaminhado ao Congresso Nacional, onde foi aprovado.
5. Entretanto, Sua ExCelência houve por bem
vetá-lo por inconstitucionalidade, em face das
emendas ali oferecidas.
6. Volta agora aquele Ministério a reiterar a
proposta encaminhada através do Aviso n~ 511,
de 22 de outubro de 1985, ante a necessidade
da efetivação da medida.
_
7. Ao reexamíná-Ia,Juiga este _órgão pertinente o aproveitamento do pessoal especializado,
ajustada às modificações decorrentes do Decre, to-Lei n"' 2280, de 16 de dezembro de I 985J

ae

f\ iniciativa, vazada em oito_ (8) artigos, estabelece que às classes funcionais das Categorias de
Fiscais de Derivados de Petróleo e Outros Combustíveis e de Técnicos de Derivados de Petróleo
e Outros Combustíveis, integrantes do Grupo-Atividades de _FiscaJização de Combustíveis, criado
com fundamento no art. 49 de Lei n~ 5.645, de
1970, correspondem as referências de salários
estabelecidos no anexo do projeto.
A composição primeira das Categorias Funcionais do Grupo-Atividades de Fiscalização de Combustíveis será feita mediante a reclassificação dos
atuals servidores que em 31-12-1985 ocupavam
empregos provisórios no COriselho Nacional de
Petróleo do Ministério das Minas e Energia, pertinentes às atividades de abastecimento de derivados de petróleo e outros combustíveis ou do setor
energétíco.
A redassificaç~o do.s seividores será feita mediante trans(orm~ão-dos empregos ocupados na
data da publicação do ato correspondente, posicicihaodo~os na primeira referência dei salário da
classe inicial da Categoria Funcional ern cwe serão classifícados.
Na hipótese de os salários serem superiores
à primeira referência da classe inicial, os servidores serão posicionados em referência de salários idênticos às que estejam classifiCados.
Considerando que o ingresso nas referidas Categorias Funcionais será fei~ na primeira referência da classe inicial, mediahte habilitação em
concurso público, com exigência da habi1itação
proft.SSional correspondente ao certificado de conclusão _de ensino de 2~ grau - ou habilitação
legal equivalente- quando se tratar da Categoria
F,uncional de Técnico-de Derivados de Petróleo
e Outros Combustíveis, e que as despesas decorrentes da sua execução serão atendidas à conta
de recursos orçamentários próprios do Ministério
®s Minas e Energia, somos pela aprovação do
Projeto.
E o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIOENTE (Jutahy Magalhães) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussào:
A votação da matéria far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Item 12:

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n~ 33, de 1987 (n9 130/87,
il.a _Orígerri)~ de in1ciativá do Senhor Presidente da República, que acrescenta e altera
dispositivos da Lei no 7 301, de 29 de março
de .1 985, que reorganlza os quadros complementares de Oficiais da Marinha. (Dependen- d~ de parecer).
Nos termos do art. 6° da Resolução n9 1 de
1987, designo o nobre Senador Francisco Rollemberg para proferir parecer sobre o Projeto de
Lei da C~m-ara no 33, de 1987.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB- SE. Para proferir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nos termos do art. 51 da ConStiti.rlçâo Federal,
o Senhor Presidente da República submete à
apreciação do Congresso Nadonal a Mensagem

2059

n? 127, em que .. acrescenta e altera dispositivo
da Lei n? 7.301, de 29 de março _de 1985, que
reorganiza os Quadros Complementares de Oficiais da Marinha".
O Sr: Ministro da Marinha, ao submeter à apreciação do Senhor Presidente da República o assunto, elaborou exposição de motivos que o motivou a apresentai ao Congresso_ Nacional.
Aduz o Sr. Ministro que ''no momento atual,
as faltas de Oficiais nos Corpos regulares somam
980, enquanto o efetivo aprovado para os Quadros Complementares é de 813 e que aliados
aos fatos que apresenta, os efetivos em vigor encontram-se completos, impedindo a Administração Naval de proporcionar aos integrantes desses
Quadros fluxo d~ carreira adequado".
No exame atento da matéria, entendemos qué
as reivindicações propostas virão a atender às necessidades básicas do fluxo de carreira adequado
nos Quadros Complementares.
Nada encontramos que possa ser oposto à sua
aprovação na forma c_omo se_ encontra._ no presente Projeto, objeto de nosso parecer.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Passa-se à discussão da maiéiia, em tUrno úitico.
(Pausa._)
.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer
uso da palavra, encerro a discussão.
Ã votação da matéria- far-se-á na sessão seguinte, nos terrnos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Maj:jalhães) -

Item 13:

-

-

Mensagem n"' 131, de __ 1987 (n? 222/87,.
na origem), relativa à prop-osta para que seja
autorizada Gf_prefeituraMunicipal de Três Passos, Estado do Rio Grande do Sul, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzado_s, a 80.000,44 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo do
parecer.)
Nos termos do art. 6? da Resolução n? 1, de
1987. designo o nobre Senador Mário Ma[a para
proferir parecer sobre a Mensagem oferecendo
o respectivo projeto de resolução.
O SR. MÁRIO MAIA (PDT ~AC. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 131. de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que aPrefeitura Municipal de Três Pas_sos (RS) contrate,
junto ao Banco do Desenvolvimento do Estado
do Rio Grande do Sul S/A, este na qualidade de
agente financeiro da operação, a seguinte opera~
ção de crédito:

l.

Características da operação:

A:..:.;Valor' Cz$ 7.443.152,00;
B-Prazos:
1 -de carência: 30 mese_s; _ _
2--_de-amortizaç:ão: 240 meses;
C- Encargos:
1 -juros: 7,5% a.a. + 1% a.a. para o agente
financeiro;
2 - taxa de administração do BNH: 2% sobre
cada desembolsõ;
D- Garantia: quotas-partes do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias (IQ\'\);
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E- Destinação dos recursos: execução de
obras de infra·estrutura: Sistema Viário, Drenagem de Águas Pluviais, 1luminação Pública, Serviço Social, Recreação e Lazer e Extensão de Redes de Energia Elétrica.
Ouvida a respeito, a Secretaria de Planejamento
da Presidência da República (SEPLANISAREM)
informou nada ter a opor quanto à rea11zação da

operação que é técnica e financeiramente viável,
segundo o Banco de Desenvolvimento do Estado
do Rio Grande do Sul S/A
•
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 ResoJuç:ão no 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboraçüo legislativa do
Senado Federal durante o período de funciona-

mento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos e-conómico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 149, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Três Passos (RS) a contratar operação

de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 80.000,00 OTN.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
O SR. l'IELSON WEDEKIN (PMDB - SC.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a MensaQen1 no 156; de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves (RS) contrate, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul S/A, este na qualidade
de agente financeiro-da opemção, a seguinte operação de crédito:

Caracteristicas da operação:
Cz$ ].443.152,00

A~ Volor.

Área CURA: ez$ 6.791.876,00
Área FIPLAN: Cz$ 651276,00:
- 8-Prazos:
1 -de carência: 30 meses,
2---- de amortização: 240 meses (Área CURA)
e I20 meses (Área FlPLAN);
C- Encargos:
I -juros_: 7,5% a.a + 1% a.a. para o agente
financeTro (Área CURA) e 5,5% aa. + I% a.a.
para o agente financeiro (Área FIPlAN),
2 ~taxa de administração do BNH: 2% s_obre
cada desembolso;
D- Garantia~ quotas-partes do Imposto sobre
Clrculação de Mercadorias (!CM);
E..,..,.. Destinação dos recursos: iny~stimentos
em infra-estrutura e equipamentos urbanos e levantamento aerofotogramétrico.

Setembro de 1987

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Passa-se à discussaO do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se--á na sessão seguinte, nos termos regimentais.
sR. PRESIDENTE (Jutahy.Magolhães)Item 15:

~o

Mensagem n' 175, de 1987 (n' 276/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Perdigão,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 25.000,00 Obrigações do Tescuro
Nadonal-OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos ~ermos do art. -69 _d;i Resolução:;>_ n9 1/87,
designo o nobre Senador Itamar Franco para prOferir parecer s_obre a Mensagem, oferecendo o
respectivo projeto de resolução.
O SR. ITAMAR FRANCO (PL - MG. Para
proferir pareCer.) ...:....··sr. Presidente e Srs. Senadores:
Com a MenSagem n9 175, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado federal a autorização para que Prefeitura Municipal de Perdigão (MG) contrate junto
à Caixa Econômic:a Fêdefã.l, esta na qua]idade
de gestora do Fundo ·de Apoio ao DesenvoMmento Social ~ FAS, a seguinte operação de

a

Ouvida a respeito, a Secretaria de Planejamento
da Presidência da República (SEPLAN/SAREM)
informou nada a ter a opor quanto à realização
c~ito.
O Senado Federal resolve:
da operilÇãO Que é técnica e financeirarrienfe viáCaracteristlcas da Operação:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Três Pã.s-- vel, segundo o Banco do Estado do Rio Grande
sos (RS), nos termos do art. 2" da Resolução n9
do Sul S/A.
1. Proponente
93n6. alterado pela ReSOlução n9 I40/85, ambas
No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná1.1 Denominação: Município de Perdigão
do Senado Federal, autorizada a contratar operalogos que têm merecido a aprovação da Casa,
1.2 Localização (sede): Rua Pe~ Alfredo Dohr
ção de crédito no valor correspondente, em cruzatendo em vista a alta relevância social do projeto.
n9 48, CEP: 35.518 Perdigão!MG
dos, a 80.000,00 OTN junto ao Banco de DesenNos termos da Resolução n<> 1. de 1987, que
2. Financiamento
volvimento do Estado do Rio Grande do SuJ S/A,
estabelece normas de elaboração legislativa do
-2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
este na qualidade de agente financeiro da operaSenado Federal durante o perfodo de funciona25.000,00 OTN.
ção. A operação de crédito destina-se à execução
mentO da Assembléia Nacional Constituinte, opi2.2 Objetivo: Construção de calçãmento com
de obras de infra-estrutura urbana.
namos favoravelmente sob os aspectos económiArt. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
co-financeiro e legal da matéria.
. bloquetes.
2.3 Prazo: Carência: até 02 (dois) anos. Amorde sua publicação.
.
ASsim sendo, collduímos pelo acolhimento da
tização: 12 (doze) anos.
É o parecer, Sr. Presidente.
Mensagem, nos termos do seguinte:
2.4 Encargos: Juros de 3% ao ano, cobrados
trimes_trij)mente, sendo o saldo devedor reajusO SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) tado âe-acQrdo_com o índ[c_~_de variaçãc;> das
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Passa-se à discussão da matéria, em turno único.
· ·· ~-o'ii'C ·-- ·
N• 150, DE 1987
(Pausa.}
2.5 Condições de Uberação: O "finan_clamento
Nas havendo nenhum Sr. Seriádor que queira
Autoriza a Prefeitura .Municipal de
será liberado em parcelas, de acordo com o c:rofazer uso da palavra, encerro a discussão.
B_ento Gonçalves (RS) a contratar openograma a ser apresentado.
A votação_da matéria far-se-á na sessão seguinração de crédito no valor coJTeSponden2~6 Gara"Ttti~l: Vinculação de parcelas do Funw
te, nos termos regimentais.
te em cruzados, a 80.000,00 OTN.
do de Participação doS Municípios ~ FPM
OSena:do Federal resolve:
___
---2~7 Dispositivos Legais: Lein 9 741, de
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Art. 19 ÉaPrefeituraMunk:ipaldeBentoGon- 5-Tf~86, publicada no ''Minas Gerals" do dia
Item 14:
çalves (RS), nos termos do art. 2' da Resolução
27-11-86.
Mensagem no 156, de 1987 (n9 255/87,
~ 93!76, alterado pela Resolução n~ 140/85-, amNo mérito~ o -pleTto enquadra-se
CasOS ãnâ.:.
na origem), relativa à proposta para que seja
bas do Senado Federal, autorizada a contratar
logos _que têm merecido_ a aprovação da Casa,
autorizada a Prefeitura Municipal de Bento
tendo em vista a alta relevância soda] do projeto.
a operação de crédito_ no _valor correspondente,
Gonçalves, Estado- do Rio Grande do SUl,
em cruzados, a 80.000,00 OTN, junto ao Banco
a contratar operação de crédito no valor corNos termos da Resolução no 1, de 1987, que
de Desenvolvimento do Estado do Rio _Grande
respondente, em cruzados, a 80.000,00 Obriestabelece normas de elaboração íeQislativã do
do Sul S!A, este na qualidade de agente financeiro
gações do Tesouro Nacional- OTN. (DeSenado Federal durante o perlodo de funcionada operação. A operação de crédito destina-s_e
pendendo de parecer.)
mento da Assembléia Nacional COilstitU:inte, _opia investimento em infra-estrutura, equipamentos
namos favoravelmente sob os aspectos econômiurbanos e levantamento aerofotogramétrico.
Nos termos do art. 6~ da ResoiLJ$âO n" 1, de
co-financeiro e legal da mãtéfi"ã~
·
Art. 21 ~ resolução entra em vigor na data
1987, designo o nobre Senador N_elson Wedekin
Assiiii sE:ndó, concluímos~ peJO acolhiinento da
de sua publicação.
para proferir o parecer sobre a Mensagem, ofereMensagem, nos termos do segulnte:
É o parecer, Sr. Presidente.
cendo o respectivo projeto de resolução.

em
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PROJETO DE RESOLOçAO
N• 151, de 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de Per-

digão (M.G) a contratar operação de crédito no valor coiTeSpondente, em cruzados, a 25.000,00 OTI'I.
O Senado Federal resolve:

Art.

E a Prefeitura Municipal de Perdigão

}9

(MG), nos termos-do art. 2ç da Resolução n9 93n6,

alterado pela Resolução n? 140/85, ambas do Se-.
nado Federal, autorizada a contratar operação de

crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 25.000,00 OTN, junto à Caixa Económica Fede-

ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apolo ao Desenvolvimento Social- FAS. A operação de crédito destina-se à construção de calçamento com bloquetes.
Art. ~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria far-se-á na s~ssão seguinte, nos termos regimentais.
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2.3- Prazo: Carência: até 3 (três) anos..
-Amortização: 12 (doze) anos. ·
2.4 Encargos: Juros de 1% ao ?Jno, cobrados
trimestralmente, sendo o saldo deyedor reajus.tado de acordo com o índice de variação das
OTN.
.
.
25 Condições de Llberação: O flna,nciamento
será liberado em parcelas, de acordo c:om o cr_onogram.a a- s-er apresentado.
·,
2.6 Garantia: Vinculação de quotas 4o Fundo
de Participação dos Municípios - FPM. .
2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~ 439,
de 19 de agosto de 1986, publicada no "DO"
do Estado da Bahia, em 17 de setembro de 1986.
-segundÕ a Cciíxa Econôffiica_Federal, a operação é téCnica e financeiramente viável, enquã~
drando.Mse nas normas operadonais do Fundo
dEi APOlo ao Desenvolvimento Social- _FAS.
No mérito, o pleito enquadraMse em casos análogos que-têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a é)l_ta relevância social do projeto.
NOs termos da ResoluÇãO n~ 1, de 198~, que
estabelece._normas de elabqração Jegis1ativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Asseml:>l§!ia NaciQJ:tal Constituinte, opinamos favoravelffiente sob os aspectos económico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímqs p_elo acolhimt::nto da
Mensagem, nos termos do seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) PROJETO DE RESOLUçAO
N• 152, DE 1987

Item 16:
Mensagem·n9 193, de 1987 (n9 302/87,
na origem), relativa à proposta para que s_eja
autorizada a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, a contratar
operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 20.676,69_ Obdgações_do Tescuro Nacional - OTN. {Dependendo de
parecer).
Nos termos do art. 69_c!a Resolução n~ 1/8?,
designo o nobre Senador Leopoldo Peres para
proferir o parecer sobre a Mensagem, oferecerido
o respectivo projeto de resolução.
O SR. LEOPOlDO PERES (PMDB - AM.
P.ara emítb: pãrecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 193, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que aPrefeitura Municipal de Bom JeSU$_ da Lapa (BA)
contrate, junto à Caixa Econõmica Fe_deral, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social~ FAS, a seguinte operação de crédito:

Caracteristicas da operação:
1. Proponente

1.1 Denominação: Município de Bom Jesus
da lapa
12 Localização (sede): Praça Mare_chal Deodoro, SIN - Bom Jesus da Lapa!BA - CEP:
47600

-

2. Financiamento

2.1

Valor Cz$ 2.199.999,82: equivalente, em

cruzados, a até 20.676,69 OTN.

22 Objetivo: bnplantação de Centros de S~ú
de.

-",Autoriza ~~--Prefeitllrã.--Munlcipal de
Bom Jesus da Lapa (BA) a contratar
optração de crédlto no valor corTeSpOndente, em cruzados, a 20.676,69 OTN,
-~-junto à C.~ Econômlca Fe~eraL
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prereitura Municipal de Bom Jesus
da Lapa (BA), nos termos do art 2ç da Resolução
n993n6, alterado pela Resolução nç 140/85, ambas __d_o Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor equivalente, em crU. Zados, a 20.676,69,-junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apolo ao Desenvolvimento Social- FAS. A operação de çrédito destina-se à implantação_ de Centros de Saúde.
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
- Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.

Terça-feira 22

2061

Nos termos do _art. 6"' ç;ia ResoJução no 1/87,
designo o nobre Senador ChagaS Rodrigues para
prorerir o parecer sobre a Mensagem, orerecendo
o respectivo projeto de resolução.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PMDB PI. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores:

com.·á-Mehsagem n"' 196, de 1987, o Senhor
Presidente da _República submete à _deliberação
do Senado FCcd~ral ailtJtorização para que aPrefeitura Municipal de T eresjna (PI} contrate, junto
à Caixa Ecohômica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de
cr~W:
CaracterísticaS da operação:

1. Proponente
1.1. Denominação: Município de_Teresina
1.2. Localização (sede): Praça Marechal Deodoro da Fonseca, n9 860 - T eresina - PI
2. Ffuanclamento
2.1.

Valor: equivalente, em cru.zad_os, a até
. . .. .
2.2. Objetivo: Pavimentação poliédrica, colocação de meios--fiõs, sarjetas, canaletas e execução de cortes e/ou aterros.
23 Prazo: Carência: até O~ (três) anos. Amor~
tização: 12 (doze) ano_s.
.
2.4 Encargos: Juros de 2% ao ano, cobrados
trimestralmente, sendo o saldo deyedoueajustado de acordo com o índice de variação d~
OTN.
2.5 Condições de.Uberação: O financiamento
será liberado em parcelas, de acordo com o_ cronograma a ser apresentado.
_
26 Garantia: vinculação das parcelas do FunM
do de Participação- dos Municípios - FPM.
2.7 DispositivOS- Legais: Lei Municipal nç
1.882187, de 08 de maio de 1987.
439.743,04 OTN.

Segundo a Céiixa Econõmk:arederal, a operação -é técnica e fananceiramente viável, enquadrando-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 soei~ do projeto.
Nos termos da Resolução _n9 l, de 1987, que
estabelece norm~s de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Con~tituinte, opi·
namos favoravelmente sOb os aspectos econômico-fmanceiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 153, DE 1987

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

lteml7:

·

·

Mensagem n' 196, de 1987 (n° 305187,
na origerri), relativa à pioposta para que seja
autorizada a Pre[eitura Municipal de Teresina,
Estado do Piauí, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
• 439.743,04 Obrigações do Tesouro Naciomol- OTN. (Dependendo de parecer.)

Autoriza a Prefeitura l'Junldpal de Teresina (PI) a contratar operação de cré-

dito no valor correspondente, em ouzadoÓ, a 439.743,04 OTN, junto à Cabia
Econômlca Federal.
O Senado Federa] resolve:
_1: É a Prefeitura Municipal de Teresina
(PI), nos termos do art. 29 da Resolução n"' 93n6,
Art.
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alterado pela Resolução nc 140/85, ambas do Se·

nado Federal, autorizada a contratar operação de
crédtto no valor equivalente, em cruzados, a
439.743,04 OTN,junto à Caixa Econômica Fede·
ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio _ao Desenvolvimento So-cial- FAS. A operação de crédito destina-se a pavimentação poliédrica, colocação de meios-fios, sarjetas, c.analetas
e execução de cortes_ e/ou aterros.
Art. 2e Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente. _
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Passa-se à discussão do Projeto, em turno único.

(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria

far-se-à na sessão seguinte, noS termos· regimen-

tais.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Esgotada a Ordem do Dia, passa-se agora à votação do Requerimento nç 144/87, lido no Expe-

diente, de autoria do nobre Senador Jamil Haddad
e outros Srs. Senadores, para dedicação da Hora

do Expediente e sessão a ser oportunamente marcada para homenagear o Jornal do Commercio
do Rio de Janeiro, pela passagem dos 160 anos
de sua fundação.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Voltamos à lista de orad_ores.

Concedo a palavia ·ao- riobre Senador Dirceu

Carneiro

-

-

O SR. DIRCEU CARNEIRO PRONUNCIA
DISCURSO QUE. .mTREOUE Á REVISÃO
DO ORADOR, SERA PUBUCADO POSTERIORMENTE
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

COncedo a palavra ao nobre Senador João Lobo.
(Pausa.)

. _______ _

S. Ex" não está presente.

_

Concedo a palavra ao nobre Sen~dpr Á1.,1reo
Mello.

O SR. ÁUREO MELLO PRONUNCIA DIS'
CURSO-Q:UE, El'/TREGUEÀ REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIORJI1EIYTE
.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) ~

Concedo a palavra ao nobre Senador Alufzio Be·
zerra. (Pausa),
S. Er não está presente.
___
_ __ _
Concedo a palavra ao nobre Senador José lgnâ-·
- cio Ferreira·. -O SR. JOSÉ IGI'!ÁCIO FERREIRA (PMDB
- ES. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vivendo sob as fortes__ pressões recessivas de
uma crise sódo-econômica sem precedentes na
História contemporânea, na qual fatores de agravamento mais se acentuam na produção de alimentos, não pode o Brasil abdicar de suas riquezas e potencialidades naturais. ·

'i:

Com recursos praticamente inesgotãvcls na
pródiga natureza de seu solo, o País somente ago-r!'. ~em d~pertando para essa realidade, que nos
~vela um quadro paradoxal: temos as riquezas
naturais, mas não as utilizamos adequadamente,
posto qae a população, cuja -atividade durante
os últimos anos tem sido dirigida para modelos
econômicos exógenos, não foi habituada ou suficientemente educ.ada nesse sentido.
Desejo referir-me, a partir deste preâmbulo, o
projeto econômico _que vem sendo desenvqlvi.do
pela estação de pisCicultura da Sudepe, no município espfrito-santense de Colatina, em associaÇão coin a Prefeitura local, cujo objetivo é o repovoBrnEmto _de peixes no rio-- Doce, nas lagoas e
em propriedades particulares providas de tanques
e/ou_reservatórios adequados, com_vistas ao revigorãnl.ento da pesca em águas públicas e à produção de peiXes e lagostas em fazendas dotadas
de rec~rsos hídricos apropriados.
Convênio nesse sentido está associando ao
proj_eto recursos da própria s-udepe e_da Prefeitura
de CoJã.tinã; -do qUarr-esultará, na fase inicial, já
em setembro próximo, o lançamento de um milhão_r:!f!: ~levinos no rio Doce, à_ jusante da represa
da usina hidreiéfilCi-de MiüiCãrerihas, e a veflda
de 1,5 milhões a piscicultores particulares.
O pi'ojeto, dirigido pelo médico-Veterinário Jorge Antônio da Silva, titular da Estação de Piscicultura do vale do rio Doce, alcançou de imediato
a entusiasmada adesão do Prefeito-Ta deu Giuberti, de C~atina, que apóia a íniciatfva exatamente pela projeção de seus importantes resultados s6cló-econõri11COS, Seja Quantó ao revigoramenta da atMdade pesqueira na região, seja no
tocante_ ao desenvo1Vimeh1o d~ "tecnologia de produ-çao -de- protefnas para a comercialização em
conseqli.ente beneficio da sociedade c6ri1o um

tod_o.=
O aproveitamento da bacia do rio Doce para
a produção de pebces é, seguramente, uma das
portaS de saíde para o problema da produção
~de alimentos no País. Não é, ao que tudo indica,
uma primeira experiência no setor, mas seguramente trata-se de projeto pioneiro na integràÇão
de 6rgãos do poder póblico federal e municipal,
com a participação da' iniCiativa privada, onde a
primazia -dos objetivos sociais é a própria razão
de ser da iniciativa.
Sr. Presidente, devo assinalar também, e_ por
expãnsão, que a Estação de _Piscicl,lhura da S4depe, erTI Colatina, contempla, não apenas os limites
do Município de Colatina, posto que seus efeitos
imeâlalos alcançarão toda a trajetória do rio Ooce,
no Munlçípio _ele Unhares, por onde se estende
o vale até O-Oceano ÃtlântiC_o; mas se estenderá
ao _Município de Baixo Guandu, à moiltante da
usinã hidrelétrica de Mascarenhas, cuja represa
-que interrompe o dela vital dos peixes de_ piracerna, cuja desova só se dá nas nascen:t_es dos
cursos d'água~ deverá igualmente ser repovoada de peixes, conforme entendimentos já in[ciaçfgs entre a_ Sudepe e a __ Espírito Santo Centrais
ElétricaS SA (ESCEI:SA), no cumprimento de
leflislação específica para o setor.
senadoreS:
A pisdcultura é uma atividaâe econômica que
átlialmente se desenvolve no País, com perspectivas de ganhos sócio-econômicos ainda não suficierltemente ~eriSuráveis. V'ISfa ãpenas sob o ân-

-s-rs.
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gu1o do investimento econ6micç-fimiriceiro, garante aos piscicultores alta rentabilidade,_Segundo
declaração há dias feita à imprensa capixaba pelo
Sr. Jorge Antônio da Silva, além de garantir índice_s de lucros inçQmuns nÇl produção de pescados, pode ser associada ã. Outras çl,l}tura_s. Na esta~
ção de Colatina, por exemplo, em face da notória
falta de recursos financeiros do órgão que dirige,
os peixes são trata,dos com ração çaseira, preparada à base de sangue de boi ~o_m sais minerais.
0Qde__ haja criação d_e po~cosl de g~~~f!. patos,
coelhos etc., e até mesmo produção de frutas
e hortaJiças, inclusive pelo apr_oveitamentQ de.subM
produtos normalment~ não ytilizáveis nas prOpri_eclades aQrfcolas, o custo é "quase zero":
Num tanque de mil metros quadrados, que per
de ser construído com mão-de-,obra da própria
fazenda, podem-se produzir de 800 a IJlil quilos
de peixe por ano. Prq~uzindo-se carpas, um peixe
que, na fase adulta, pesa de 800 _gramas a _um
quilo - tomando-se por base que um alevino
custa apenas Cz$ 1,00. Com uma aplicação de
Cz$ 40,00, o produto poderá alcançar Cz$ 40
mil. Assim, em síntese, UJ"tl tanque de mil metros
quadros produzirá de _800 a mil quilos de peixe,
ao preço de mercado atual de Cz$ 40,00 ou Cz$
50,00 o quilo.
Racionalizada mediante assistência técnica gratuita, a produção de pescado alcançará, no plano
sócio-econôm[co, farta e barata alimentaç_~o para
o povo - produção essa, diga-se de_ passagem
- de programação' factível com vistas ao suprimento do mercado_ consumidor.
Como o território brasileiro é indisc.utiv_elmente
rico em~ r~urso~ hídrj~os_, só .11'!esrno más diretrizes econômic'as poderão juStilk3r-o -não aproveitamento, até hoje, das reservas naturais do País
para a produção de proteínas.
Nossos experimentOs Com a piSdcultura bem
o demonstraram.
Era o_ que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

-o SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)Concedo_ a palavra ao nobre Senador Lavoisier
Maia.
O SR. LAVOISIER MAIA (PDS -

RN. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
.
Recebi da Assembléia Legislativa do meu Estado requerimento de autoria de yários parlamentares estadu~s, solicitando apoi_o para um pleito
que eles fizeram ao Excelentissimo Senhor Presidente da República e ao Sr. Presidente da Caixa
_f.conômica Federal, no sentido de auto_rizar a essa
enti&d~· bancária a concessão d~- um empréstimo exCepcional ao Hospltal Dr. Luiz Antônio,
sediado em Natal -- RN, para a construção de
um anexo para aquela casa hq_spitalar.
O Hospital Dr. Luiz AntôrUo presta assistêhcia
médico-hospitalar às pessoas acometidas de câncer.
É o único- hospital especializado nessa doença
e; por isso, está sempre coin sua capa-cidade de
lotação saturada.
Ultimamente, vem aumentand_o, na_ Capital do
meu Estado, o índice de pessoas acometidas de
tal dõeriça:, o ·que obriga a exigência de maior
capacidade de atendimento por parte do hospital.
Nes~s cQndições, faz-se necessário que seja
construído um anexo àquela casa hospitalar, para
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que _o fluxo de s_erviços não sofra solução de c~:mti~

nuidade.
__
.
Inúmeras campanhas sociais têm- sfdo levadiis
a efeito em Natal e no Rio Grande do Norte, mas
os recursos privados são insuficl~ntes para aten-

der à demandé)_.

_ ___ ___ _ -~-

.

Face ao exposto, e dando total .;~paio à iniciativa

de vários deputados estaduais de meu Estado,
requeiro, na forma regimental, a V. Ex" seja remetida cópia do expediente que recebi ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República e a9 Sr.
Presidente da_ Cai>ç.a_Econôrnica Federal, para que
seja concedido um empréstimo, em caráter especial, ao Hospital Dr. Luiz Antônlo, a fim de que,
em breve tempo, possa ter aumentada a sua capacidade de ate_ndimento, continuando, assim, sua

nobre missão de oferecer lenitivo çros que sofrem
de um dos maiores flagelos aluais, que é o câncer.
t este o meu pedido, Sr. Presider1te. (M!lilo
bem!)
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Concedo a palavra ao nobre_ Senador Francisco
Rollemberg.
O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG

(PMDB- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:.
Pela segunda vez, é o Senado Federal honrado
pelo Ministério da Marinha, na pessoa de seu titular, o Exm? Sr. Almirante-de-Es_q:Uadra Henrique
Sabóia, comum convite para integrarmos a comitiva que, no período de _15 a 19 de junho último,
visitou as instalações da EstaçãO Antártica Comandante_Ferraz. (ESANCF).
Na comunicação_ que em 1O daquele mesmo
mês, encaminhei à Mesa Diretora desta Casa (publicada no DCN, Seção II, do dia seguinte), dei
dência do convlte com que S. EX' me distinguira
para participar da nova expedição à citada Estação em solo austral, como parte das ativldades
do ProgramaAntârtico Brasil~iro (PROANTAR) d.e
fazer com que o_s mais representativos setores
da sociedade brasileira, conhecendo __de perto a
ação de nosso País naquela parte do mundo, contribuam para consolidar cada vez mais a nossa
presença no Continente Antártico.
.
No dia 14 de: junho, acompanhados dos Contra-AJmirantes Paulo Cezar..de_Aguiar Adrião, Secretário da_Corn_lssão lnterministerial para os Recursos do Mar (CIRM), responsável pela Expedição, militar de larga experiência profissional, tendo chefiado tambérri a Operilção Antártica II e
parte da Operação Antártica D~ como comandante do navio de ~poJo oceanográfico "Barão de
Teffé", e Nelson Ceriani Bragança, Subchefe do
Estado-Maior da Armada, decolamos em avião
da Força Aérea Brasileira do Aeroporto Militar do
Galeão, nq Rio de J_aneiro, juntamente. com o
Capitão-de-Fragata Cesar da Silveira Couto, -Assessor especialmente designado pelo Ministério
da Marinha para acompanhar-nos ao longo de
toda a viagem.
Em nossa primeira escala, a cidade de Pelotas,
no Rio Grande do SW, onde pernoitamos, fomos
recepcionados pelo Prof. Jomar Bessouat Laurino, Reitor da Fundação Universidade _Qo_Rio
Grande Daí, fomos para Santiago do Chile, onde
nos recebeu o Capitão-de-Mar-e-Guerra Paulo
Roberto Pinheiro, Adido Naval do Chile e onde
fomos recepcionados pelo Embaixador do Brasil

naquele pafs irmao, Jorge Carlos Ribeiro, seguindo, na tarde do mesmo dia, para a cidade de
Punta Arerias. Na manhã do dia 17, já da Base__
Tenente Rodolpho Marsh, pertencente ao Chile,
na Dhã âo RefJorge, onde fomos acolhidos -pelos ,
chilenos, partimos em helicóptero fretado à Força:
Aérea do Chile para a Estação Antártica Coman<4tnte Ferraz (" ), onde já nos aguardava o Capitãode-Fragata-José Antônio Teixeira, Chefe da Estação, que, juntamente com sua equipe, nos receheu_cor_dialmente.
Pisávamos, finalmente, a terra antárt;ica.
Para quem, como eu, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pela primeira vez desembarcava em terra
firme antártica, a impressão permanecerá pela
vida afora. Oriundo do Nordeste, habituadq ao
sol luminoso e quente dos trópicos, ao calor e
à umidade de nosso litoral, o registro da experiência com a_ patsagem ausfrãl, a necessidade
de adaptação, mesmo por pouco tempo, com
as regiões de baixa temperatura, os cuidados
constantes para não me expor aos rigores do tempo local- tudo isso já significava para mim uma
vfvê"riC:ia fora ao comum.
Desembarcávamos em terra firme da antártica
em pleno inverno austral, o que só nos permitiu
desfrutar de-ãpenas alguma_s horas de claridade,
siJ&itamerjie i~te:~c>mpidéiS pela ~noite local. Esse
fatO, reVeladãf de_ que estávamos reãimE:nte em
paragens bem diferentes das que até então tínhamOs -c-OnheCido, equivalia ao apagar das luzes em
nosso-:amorente brasileiro. Em razão disso, não
nos: fo(Po.~íVf!l acomp_anhãr-ac;> __yivo as imporrantespeSi)uisá:s denll1k:as que nossos patrícios
da Estação_Comandanie Ferraz lá desenvolvem
nos campos da BioiÓgia, da FísiCa e da Geologia,
por exemplo.
Mas pudemos constatar, aliJo desmoronamento de um tabu, por muito tempo mantido, quanto
à dieta_alimentar. Por analogia com o que já se
tinha observado no Pólo Norte, acreditava-se, até
há pouco, qué, a fim de compensar as_ c<1lorias
perdidas em ambient~ de baixas temperaturas,
as_ pessoas neces_sitavam ingerir lipídios em índices mais acentuados. Entre~nto, segundo. nos
revelol! q çolega médico da ESANCF, as observaçõeS feitas na Antártica demonstraram que os
que assim agiam passavam a sofrer de hipertensão arterial, ao mesmo tempo em que se tomavam ·obesos, em conseqüência da alimentaÇão
hipercalórica_. EID Vez disso;-a conclusão científica
a que se- chegou na Antártica recomenda uma
dieta rica em vegetais, cereais, peixes e carnes
magras,_ ass-ociada a ginástica cientificamente
orienta_da: ResUltado prático já const_atadó- entre
os brasileiros lá residentes:. plena forma tisica e
permanente estado de higidez.
Numa visão global e sumária do importante
trabalho que se reali~ naquela inóspita regiãO
por brasileiros impregnados do mais alto espirito
de sacrifício e voltados para os interesses maiores
do País, vale a pena, Sr. Presid(:!nte, Srs. Senadores, fazermos o seguinte registro:
Em- conseqüência da Operação Antártlca 'v,
realizada em fins_ de 1986, com a atuação simultânea de três navios oceanógrafos (o "Barão de
Teffé'',_o "Almirante Câmara", estes da Dlretoria
da Hidrografia e Navegação de nossa Marinha,
e o "Professor Wladimír Besnard" da Universidade
de- SãO Paulo, estão em andamento, atualmente,
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nada menos que treze importantes projetos de
pesquisas.
_
A Comissão lnterministerial para _os Recursos
do Mar, a ORM. por intermédio do Programa Antártlco Brasileiro, o PROANTAR, ampliou recentemente as instalações_da Estação Cámandant~
Ferraz com sete novos módulos, que terão as
seguintes finalidades:
-aquários para pesquisa de biologia;
-estudos_ de gfãVimetria;
-ginásio para prática de exerácios;
- -biblioteca;
-enfermaria (a ser montada junto à sala de
cirurgia já existente);
-paiol; e
-dispensa.
oesae- fevereiro de 1984, quando se realizou
a Opetáção Antártica II e foi instalada a Estação
Comandante Ferraz, essa base tem sido objeto
de sucessivaS ampliações. Contando de início
com apenas oito compartimentos básicos para
o seu fUncioriainento por ãté sessenta dias, no
verão antártico, com capacidade só para doze
pessoas, já em novembro__ daquele mesmo ano_
e começo de 1985 a Estação, que _ocupava um
espaço de apenas 250 metros quadrados, passavã a 4t:?Q9r de 1.350 metros quadrados, e, em
lugar dos oito módulos iniciais, era constituída
agora d_e quase quarenta. (Hoje são mais de 60
módulos).

.

É preciso levar em -conta as enormes diijc;;l,,_ldades enfrentadas pelas expedições brasileirascomo de resto as de todos os demais pafseS que
mantêm estações per:man~ntes na Antárt;ica que;rom determinação e muito espírito de sacrifício, vêm trabalhando ali p~ co~sponder ao
que se espera de um povo com as responsabilidades do nosso.
Cumpre a esse respeito lembrar aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores~ este fato tão pouco mencionado quando se trata de aludir à presença do
Brasil no Continente Antárti<:o: a memorável viagem qUe o navio oceanográfico "Barão de Teffé"
realizou, entre 1982 e 1983, ao mais k16spito continente do planeta, foi também, coincidentemente,
a primeira expedição científica feita a outro continente por patricios nossos.
Para se ter um~ idéia dos empecilhos a serem
constantemente encaradoS pelos nossos -expedicionários -militares _da Marinha e da_ FAB. médicos, cientistas e pesquisadores de nossas universidades, pessoal de apoio com -cozinheiros ~ outros
auxiliares - basta referir que, quando o "Barão
de Teffé", em sua segunda viagem à Antártica,
chegou à península Keller, na ilha do Rei Jorge,
onde se localizava a estação brasileira, encontrou-a sjmplesme!Ue soterrada sob a neve deslocada pelo vento, que Já sopra numa- média de
80 quilómetros por hora.
Hoje, transcoriidos menos de seiS-_im~os da primeira expedição do ''Barão de Teffé", -a Estação
Antártica Comandante Ferraz-dispõe de geradores de eletricidade, estação de tratamento e de
captação da água do mar para os laboratórios,
estação metereológica, dependências de vivências, uma estação de rádio para comun_~~ções,
(•~ O nome é uma merecida homent~gem ao Comandante
Lu1z.Ant6nio de Carvalho Ferrm:.Já falecido, um dos organizado rei!!
do Proantar e: que, antes mesmo da Implantação desse PrOgramll,
peimanecera longamente nll Antártrca.
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oficinas mecânicas, carpintaria, laboratórios de~
pesquisas, câmara de congelamento para alimentos, veiculas apropriados para o deslocamento

na superfície gelada, equipamentos médicos e
outras benfeitorias, instalados em 64 módulos.
Administrada pelo pessoal da Marinha Brasileira, com o apoio, para as comunica_ções e o
transporte, da FAB, a ESANCF é um exemplo
vivo da capacidade técnica e profissional dos brasileiros, do seu espírtto de sacrificio pela Pátria
e da compreensão, por parte dos que detêm parcela considerável de responsabilidade perante a
Nação, nos meios civis e militares, na comunidade

científica, do papel que o Br~sü pode e deve desempenhar no conturbado mundo de h:oje.
Mais recentemente, o ano passado, a Ensancf
realizou com sucesso _a sua primeira operação
de inverno, dando ênfas~ particu1ar aos estudos
da alta atmosfera e meteorologia.
No verão de 1984/85, trabalhou-se ali intensamente nas áreas da Biologia, Medicina, Meteorologia, investigações geomagnéticas, Geologia, parasitologia dos peixes e outJ:os campos da ciência.
Ao_mesmo tempo, estuda-se com muita especial
atenção o comportamento psicológico e sociológico do homem em uma região tão agressiva
e isolada cOmo é o ca_so_do Continente Austral.
Os resu1tados dessas pesquisas, realizadas em
condições particularmente adversas de clima e
de rigoroso isolamento, serão de inestimável beneficio não só para o Brasil, como também para
todas as nações que hoje, num ambiente de en~
tendimento que vem a ser um exemplo para todos
nós que integramos esta humanidade, lá na longínqua Antártica também desenvolvem seus estudos e suas investigações de ordem científica.
Não s6 a nós, que lá estivemos pessoalmente,
Sr. Presidente, Srs. Seiladores, mas a quase todos
os brasileiros a quem chega a noticia da difícil
rrumutenção, na Antártica, de uma estação permanente de observações científicas, ocorre a indagação inevitável: qual o interesse para o Brasil
dessas expedições e dessa presença, quando tantos e tão urgentes problemas nos preocupam aqui
mesmo, quando longe estamos ainda de haver
explorado as potencialidades de nosso território
de extensão continental, quando os problemas
so_ciais de educação, saúde, transportes, moradia
e outros são um desafio constante para os nossos
administradores?
A resposta a essa pergunta, legítima mas fruto,
em grande parte, do desconhecimento dos verdadeiros objetivos brasileiros na Antártlca, é ao mesmo tempo- simples e complexa. Tem fundamento
imediato e remoto. Tentaremos resumi-la, para
tanto baseando-nos nos documentos e textos por
nós compulsados a respeito de tão atraente assunto.
A sedução pelo mar é uma constante em nossa
formação de povo com a responsabilidade de
resguardar a nossa imensa orla marítima e conS:ciente de que a utilização plena das riquezas submersas nos oceanos insere-se entre aqueles deveres que temos para com os interesses nacionais
•
e, por extensão, de toda a Humanidade.
No caso particular da Antártlca, é oportuno lembrar que, ao longo da História, numerosos países,
dela muito mais distantes que o Brasil, já haviam
apartado às suas gélidas paragens. Até bem recentemente, pelo menos para nós, prevalecia a

idéia, já se vê que incorr~ta. de que não valeria
a pena associar-nos ao árduo esforço human?
de aO-menmf nos aproximarmos daquelas vastidões aparentemente isoladas e inóspitas. Ainda
não tínhamos despertado para os aspectos dentlficos e de segurança nacional envolvido~ na explo~o daquela região.
.
. ..
Lembrarei as palavras que, no S1mpós!o O
Brasil na Antártica", em_ boa hora realizado pela
CófuiSsão de Relações Exteriores da Câmara dos
Deputados, de 23 a 26 de agosto de 1983, sob
a Presidência ..do Sr. Deputado Diogo Nomura,
proferiu S. Ex' o Sr. Almirante-de-Esquadra Maximitm_Q da Fonseca, então Ministr9 da Marinha:
"Quatro grandes razõ_es são suficientes para desfaz.er qualquer tendência à apatia que
se-pudesse manifestar em relação ao continente austral e que aqui enumeraremos: primeiro, a Antártica é um ambiente gerador
de fenômenos meteorológicos que afetam
o território brasileiro; segundo, o Oceano Antártico oferece ime_n~ riqueza de recursos
vivos, capazes de suprir as carências aJimentares de uma população em continuo crescimento; te·rceiro, o subsolo antártico -a_afinidade geológica a cada instante se comprova
-_-.:..__faz sUpor a· exístência de recursos minerais
de inegável importância e de que o mundo
carecerá de forma crescente; quarto, não se
poderá aproveitar com segurança qualquer
das perspectivas que antes enumer"'rnos
seiri conhecer de forma mais perfeita o contine-nte antártico, para ~tar desequilíbrios cuJos efeitos seriam sentidos, em _primeiro lugar, pelos países do Hemisfério Sul, que lhe
são próximos, entre os quais está o Brasil."

co-m- efeífo; Sr. Presidente, Srs. Senadores, é
sabido que, desde o século passado as riquezas
potenciais da Antártica (quer as de natureza mineral, quer a sua fauna terrestre ou marítima), além
da posição estratégica que ela ocupa, vêm despertando a atenção de numerosos países, sobretudo
as grandes potências. Hoje, o continente austral
é visto como um imenso laboratório natural, praticaffien.fe- virgem à- dispoSição daqueles que,
obedecendo as regras da convivência intertiacionaJ, tenham suficiente audácia e descortino para
dele fazerem o melhor uso possível.
O despertar brasileiro velo, como já vimos, com
a delegação do Governo brasileiro à Comis,são
Interministerial para os Recursos do Mar, a Cirm__,
para--efetivar um projeto capaz de possibilitar ao
Brasil fincar a sua bandeira no chamado Continente Branco.

e

Do ponto de vista de segurança nacional, é
conveniente lembrar que, hoje, a posição estratégica da Antârtica é muito significativa para a defesa continentaL O Tratado lnteramericano de Assistência Recíproca incluiu parte de suas terras_
na .zona de segurança. Sua importância para a
segurança nacional advém também do fato de
que o tráfego maritimo irytemacional pelas rotas
dos estreitos de Drake e de Magalhães intensificou-se bastante, sobretudo a partir do fun da 11
Guerra Mundia1. Mas esse é apenas o lado político
da questão.
Sob esse aspecto, é oportuno lembrar as seguintes palavras do Contra-Almirante Mudo Pira-

Setembro de 1987
Jlbe, em seu trabaJho Antártlca, uma nova pers-

pectiva para o Bra.sU:
"No campo político-estratégico da América Latina, os novos fatores surgidos nos
cená1 ;...,., ,·,.::!.cional e regional, juntamente_
--Com as mudanças que vêm o"correndo np
sistema intemãdonal desde os anos setenta. ..
repercutem, naturalmente, sobre o panorama estratégico gl9_~al da a~alidad_e~ Alguns
países passarãtlla exercer __inl11,1ência além
- de suas fronteiras ... e nos vários níveis ldeol&gico, político, econômico e cuJturaL México
-estende a sua influência político-ideológica
a todo o Caribe... da mesma forma a Vene~
- zuela, que tem, inclusive, atuã.ção efetiva na
OPEP... também Cuba ... e o Brasil,_ que tem
procUrado peneirar nB; África através d_e diferentes projetas político-econômicos, também pretende efetivar participação na Antártica... em resumo, está-se vivendo uma situação continental muito dinâmiCa, Caracteriza- da pela ampliação dos limitles nacionais e
mesmo regionais de alguns países, a par da
crescente interdependência do sistema internacionaL."
Deritre os argumentos que se poderia Ienvantar
a favor de uma posição alerta e atuante do Brasil
eni- relação à Antá:rtica está o fato de que, até
agora, a neutralização daquele continente e de
suas águas jurisdicioJ1ais vem atendendo aos intereSses de segurança dos Estados Orlldos e da
Uriiá6Soviética. Mas ninguém é capaz de afirmar
convictamente que esse equilíbrio estratégico não
venha mais tarde, daqui a pouco, a ser modificado. Essa hipótese de uma alteração no_ comportamento das duas superpotências teria sérias repercussões no Tratado da Antártfca.
Partiq:tl~rmente, a partir do fim da II Guerra
Mundial, os canais de Suez e do Panamá tomaram-se cada vez -mais vulnerávels do ponto de
vista estratégico-rriüitar. Além disso, o aparecimento dos superpetroleiros, economicamente
mais baratos, e o consumo sempre crescente de
materi~ estratégicos por parte das indústrias ocidentais, com destaque para os Estados Unidos,
todos esses fatores fiZeram <!om que as rotas marí-timas do Cabo e dos Estreitos de- Drake e de
Magalhães se tomassem verdadeiramEmte vitais
para o Oddente. A Antártica, recorde-se, está próxima dessas rotas. Não se deve, pois, descartar
como absurda a idéia da instalação, na região,
de bases para controlarem o tráfego maritimo
oddental ou interferirem em seu fluxo. Ressalta,
dessa análise, a importtmcia estratégica da Antártica, à qual não se pode descuidar o Brasil, que
tem- 6 mãfs extenso litoral do Atlântico Sul, em
grande parte devassado- pela Antártica, que, por
sua vez, delimita ao Sul o Atlântico, o índico e
o Pãcífico.
,_ A esse respeito_ destaco, dÕ excelente trabalho
apresentado na Escola _Superior de Guerra, em
1985, pelo Contra-Almirante Paulo Cezar de
Aguiar Adrião, intitulado "A importância - para
as diversas expressões do Poder Nacional - da
presença brasileira na Antártica", as seguintes
passagens: . _

"Para o Brasil, a Antártica deve ser considerada~ estrategicamente, como o prolonga-

mento natural do Atlântico Sul.

Setembro de 1967
"Esta concepção está embutida no Trata~
do lnteramericano de Assistência Recíproca
(1947), arl4~. que define a área do Tratado:
... _até um ponto de 5 9 de latitude Norte a
24~ de longitude Oeste;_ daí até o Pólo Sul;
daí ditetamente para o norte até um ponto
de_3_()"- da latitude Sul e: 90~ de longitude Oeste,
Tem, portanto,_o Brasil cc-responsabilidade na eventual defesa de vas~ região_ do
Atlântico Sul e da Antârtlca, abrangendo o
setor que contém a Península Antártica e o
Mar de Weddell.
'"''"''""''"''""""'"'""'""'"·--·---

"As características da região - distante
dos centros de_ apoio e sujeita a condições
ambientais adversas à operações aéreas· ·e
navais de superfície - tomam o& mares antárticas área propicia aOPOSicionamerito de
submarinos estratégicos. tendo em vista o
crescente aumento do alçanc~_ e da precisão
dos s~us misseis."

Na verdade, muitos outros fatores extremamente importantes justificam plenamente não só as
expedições brasileiras ao continente austral, como a manutenção, lá, da estação por nós visitada
na viagem objeto deste sucinto relatórfo.
Salientaremos, dentre os mencionados fatores,
apenasdois.
____ _ ____
__
Primeiro, o problem;;1 da_alirn~n~ão, que, em
nossos dias, se torna cada ano mais preocupante.
Urna fonte pratiCamente inesgotável de alimento
é encontrada na Antártica. Trata-se do krlll, crustáceo de alto valor protéico, parecido com o nosso
camarão. Estudiosos chegam a considerar o krlll
o alimento do futuro, uma vez ·que de sua espécie
é possível pescar de 70 a 100 milhões de toneladas anuais sem que isso resulte em desequilíbrfo
ecológico nas águas geladas da região.
Em seguhdo lugar, o clima. Os fenômenos meteorológicos ocorridos nP __çQn,tinente antártico
afetam fundamentalmente o clima brasileiro, em
razão das circulações oceânicas e atmosféricas.
Acresce que a loca_lização da Antártlca, longe das
fontes de poluição conseqüentes das grandes cidades do resto do mundo fazem desse continente
um local privilegiado para o estudo do comportamento dos poluentes. Numerosos outros pontos de int~res::ie YniYS!:rsal para os estudos científicos poderiam ser ~duzidos. Daí <:! crescente Jl!Dbilização internacional pela região. E o Brasil, pela
sua importância e pelos seus int_eresses, não podia
a1hear-se a essas questões.
Exemplo vivo de como o envolvim.ento de nosso País_ nas explorações domelo ambiente antártico não é gratuito pode ser observado no próprio
desafio que foi a coi)Strução dQs primeiros módulos-cont.ainers que Iriam alojar a eqWpe de pesquisadores e cientistas da Estação Comandante
Ferraz na ilha do Rei Jorge. A empresa prfvada
incumbida de solucionar_ o problema saiu-se tão
bem da tarefa, na qual não fa1taram nem a criatividade nem o ínedftismo das soluções, que outros
países também com equipes instaladas no continente se interessaram em ver como os módulos
brasileiros, construídos à prova de frio e fogo,
são auto-suficientes e _se prestam a destinações
as mais variadas: técnico~operacionais, alojamentos, usina para suprimento de água a partir da
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neve derretida, numa capacidade de 2.000 litros lá desenvolve trabalho sério e patriótico merecedor da acfrniração de todos nós,
_
por hora.
Particularmente emocionante foi, para mim,
__ A mesma firma responsável pela fabricação dos
módulos brasileiros, que podem s~r conectados constatar dire~mente que, graças sobretudo à
entre si, permitindo., como está ocorrendo, a ex- abnegação e ao esforçO de oficiais e _Ç9inandados
de nossa Marinha de Guerra, alinháva-s_e_o Brasil
pansão ele nos~ estação, ou, se fqr necessário,
a sua desmontagem e transferência para outro
entre as raríssima_s nações que tínharil o privilégio
local, aproveitou a experiência com os contal- de içar naquelas paragens o seu pavilhão _nacioners polares, diversificando, na sua produção pa- nal.
Pude então sentir, Sr. "Presidente, Srs. SenadOra o mercado norinal, os módulos feitos para aten~
res, que ali estávamos.. não por motivos de conder a situação especial dos climas gelados. Logo
depois de 1975, com a contração do mercado quista territorial, mas levados pelo estímulo da
-de cargas, a empresa começou a inovar, fabri- pesquísa .cientifica e, pela natural tendência de ampliar os nossos con_hecimentos do próprio piaca_nd_o centrais de telecomunica_ções, mOntadas
em contalners, capazes de ser transportados pa- .. neta em que VivemoS~
Denominado apropriadamente o_ Continente da
ra qualquer parte do País. Outra inovação conseqüente da experiência antártica ocorreu no C~P;O Paz, por-sugestão da brancura ou azulãdo de sua
paisagem riãtural e gélida, a Antártica - pude
de bases pata sondas terrestres de petróleo e plasentir naqueles primeiros instantes em que: tomataformas manlimas. O sucesso foi imediato. Vieram logo muitas encomendas para módulos des- va contacto com a sua superfide - era bem
tinados cãnteii'os de obra da construção civil, urna região da qual o Brasil não podia estar aU~
hospitais, escolas profissionais, centrais de recep- sente.
Já de regresso ao Brasil, buscãndo aprOfuntores de lV, além de outras finalidades. Em resurffô'!õpiófleirismO construçãO da Estaç_ão Polar dar-me nos estudo.s [elacionados c_om a Antártica,
do Brasil, na qual foi utilizada tecnologia nacional pude compreender o acerto de conceitos como
estes do eminente Contra~Aim1rante Múcio Pirainovadora, resultou no fortalecimento de urna emQlbe Ribeiro Bakker, exleiT)adOS eõi19.83:
presa nacional de engenharia de ponta no setor,
cuja experiência c:omeçÇl agora a ser também de"O Brasil, pela importância que vem assusenvolvida Com fins militares, não importam quais
mindo em todo o Mundo, não poderia_ Õmi~
sejam as condições de geografia, clima ou ub1izatir-se da participação nos destinos de um
ção específica:
continente onde uma nova filosofia de convi·
vénda ii1ternaclonal, coincidente com sua
Pelo mesmo motivo que nos impediu de testeprópria vocação, vem sendo experimentada.
munhar pessoalmente as atividades científicas de
campo . . :. . o rigOr do ínverno austra1 - foi-nos
"O Continente Antártico, como sua própria
impossível conhecer a rica fauna da região. Sob
cor materialiZa, é o continente da paz. O congraçamento, união e colaboraçãQ de !Jm
uma temperatura de 15 graus negativos, conjugrande número de nações do Mundo fazendo
giida a ventos de cerca de:_ 80 km_lhorários, daí
pesquisa- naquele continente, tem o prOpóresultando_ urna sensação térmica_ de .3_0 graus
sito rilais forte de, em se encontrapdo ?I exp]inegativos, com os mares congelados, o_s animais
c8ção e ·a compreensão de fenômenos maríantárticos emigram nesta épo_c_a para o _sul da
timos, continentais e atmosféficos, usar os
Patagônia. Foi graças a muita sorte riossa que
resultados de tais p~squisas em benefído de
conseguimos localizar, logo abaixo da camada
toda a human_idad~. O Brasil, cônscio destes
de gelo, uma vegetação paredda com o líquen,
propósitos, nãO poderia deixar de partidpãr
mas que, na verdade, era a grama antártica. Era
de ta1 proJeto de pesquisas que, sem ddvida,
tudo o que podíamos trazer de material como
está entre os mai.s importantes do _noSso plalembrança daquele incomum dia austral.
neta, nesta segunda metade do_sêculo."
Eiri- tão breve espaço de tempo e condiçêE:s
dessa forma adversa, só nos foi Possível, a céu
Sr. Presidente, SrS. Senadores:
aberto, visitar uma base inglesa abandonada e
É. sem dúvida,_ uma extraordinária experiência
o seu cemitério, numa rápida excursão em veículo
visitar, como eu ftz, mesmo por ~_gumas horas,
adaptado c:orn est~ir~ para a superfície cõberta
o Continente_ Antártico para verificar o que realide gelo.
~rn brasileiros a serviço da Pátria., num clima
Após o alrnoc;:o na Estação Comandante Ferraz,
de louvável confraternização com os_ represene um brieflng com os nossos sempre atenciosos
tantes de outros países, principalmente os que
anfitriões, era chegada a h_ora de embarcar de
estão mais próximos de nós, como o Chi!~. a
voha ao Continente sul-americano.
Argentina, irmãos sul-americanos.
A brevidade de nossa visita à Antártica, Sr. PresiMembro Consultivo do ~ratado dé!.~tá_t:tiC':3,
dente, Srs. Senadores, reflete bem as dificuldades
a partir de 12 de setembro de 1983, depois de
e as durezas enfrentadas por patrícios nossos ali
ter sido dele Membro Aderente, em r~o qos
estadoriados,-Com o apoio técnico e logistfco é}ccritérios inicialmente discriminatórios que presitraordinariamente competente e seguro de nossa
diram a elaboração daquele documento, o Brasil
Marinha de Guerra e da Força Aérea Brasileira,
afinna cada vez mais a sua participação na_ explopor sua vez respa1dadas pelos que, em terra firme
ração do Continente Austral. Por tra_duzir urna pono Brasil e nas superffcies geladas da Antártka,
sição justa, isenta de intuitos expansionistas, a
não poupam esforços para lhes garantir o pleno
ação desenvolvida em terras antárticas pela nossa
êxito de suas freqüentemenfe arriScadas expediMarinha de Guerra e pelos cientistas e pesquisações. Sem intuitos inipedalistas, mas nem por
dores dão ao n0$0 Pais o direito de ter vez e
isso a1heio às imposições de nossa época e à
voto nas assembléias internacionais que tratem
necessidade polftlca de resguardar a segurança
daquele Continente. Em 1991, data da expiraçã_o
nacional, o Brasil está presente na Antártica e
do Tratado da Antártica, já teremos obtido, graças
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à determinação com que temos trabalhado peJOs
nossos interesses da humanidade, direitos impostergáveis para influir nas decisões que então serão
tomadas quanto ao futuro da região.
Num de seus verso_s mais expressivos, creio
que adequados à epopéia daAntártlca, sentenciou
sabiamente o poeta Fernando Pessoa:

'TUdo vale a pena
Se a alma não é pequena."
Ao terminar, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
quero congratular-me desta tribuna com os i_ntegrantes de nossa Marinha de Guerra e da Força
Aérea Brasileira que, ao lado da comunidade científica nacional, vêm patrioticamente desenvolvendo no ambiente inóspito da Antártica um trabalho
digno de todo apoio e de todo apreço dos brasileiros. Esses desbravadores do século XX não medemesforços e se ~ujeitai11 a toda sorte de sacrifíC:Os para cumprirem o seu dever em favor do
Brasil. São portanto, merecedores das nossas homenagens e do nosso respeito. EStou certo de
que a hlstória não os esquecerá.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
beml)
DOCUMENTOS A Q(JE SE RErERE O
SR. F"RANCISCO ROLLEMBERG, EM SEil
D!SCCJKSO:

Referências BlbUográflcas

• Simpósio O Brasil na Antártica. Brasília, -Câmara dos Deputados, COOrdenação de Publicações, I985.
* Contra-Almirante Paulo ·cezar de Aguiar Adrião.

A Importância para as diversas expressões
do Poder Nadonal da presença brasUelra
na Antártica. Rio de Janeiro, ESQ, 1985.
"' Juiz Mário Cesar. A concretização da presença do BrasU na Antártlca. Rio de Janeiro,
ESG, I 982.
~Revista Manchete (edfção especial: O Mar Brasileiro). Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1985.
Informativo da COmissão Interministerial para
os Recursos do Mar. V. 1, no 3, ouUdez. 1986.
Brasília.
"' Senador José lgnácio Ferreira: Antártica: um
desafio aos brasUeiros, Senado Federal, Brasília, 1987 (Trabalho inédito)L
Durante o discurso do Sr. Francisco Ro-Uembeg, o Sr. Jutahy Magalhães deixa a cadeira da presidência, que é ocupade pelo Sr.
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Com relação aos níveis de eficiência atingidos
pela Bolsa da Bahia, tenho a destacar, além ·da
operação <:lo Contrato Nacional de Cacau a termo,
que segue de perto as Bolsas de Nova Iorque
e Londres, o incessante trabalho desenvoMdo'na
área privada, junto a industriais, exportadores. comerciantes e, principalmente, aos produtores e
sua cooperativas no interior, a quem a Bolsa oferece a_ oportunidade de utilização de seus serviços,
com vantajosa economia, rapidez e segurança nas
negociações.
Esse-processO de interiorização, que conta, inclusive, com postos avançados de comercia1ização, visa a atingir, em seu ambiente, com o apoio
de órgãos federals e estaduais, o pequeno produtor, normalmente afastado da modema estrutura
de Comer:'Cialj~ação que a Bolsa oferece e alheio
à proteção da política de preços mínimos e de
distribuição de insumos e alimentos executada
pela Companhia de_ Financiamento da Produção.
Com ielaÇão às demais bolsas do País, entretanto, verifica-se que a participação da Bolsa da
Bahla tem sido irrisória, tanto mais quando se
coriside_r:_a o enorme potencial demonstrado em
sua eficiente_ atuação. Vejamos alguns dados:
Do algodão produzido e estocado n~ Bahia,
a Bolsa vende apenas 25% do total leiloado pela
Companhia de Financiam-ento da Produção.
Eril níVel nacional a Situação não é melhor.
No programa de vendas de algodão para todo
o País, recentemente divulgado pela Companhia
de financiamento .da Produção, de um total de
l30 -mil toneladas, a participação da Bolsa de
MerCadoria da Bahia éâ_e_ apenas 4 mil toneladas,
ou s-eja, 3%.
Além disso, nessa programação, a Bahia é o
único Estado que teve seus estoques distribuídos
entre outras bolsas do País. De fato, enquanto
o algodão <:le São Paulo, ~araná, Minas Gerais
_e Mato Grosso do Sul, em quantidades bem maiores, fot vendido exclusivamente nas bolsas de seus
respectivos Estados, o algodão da Bahia foi disbibuído para as Bolsas de Campina Grande e Brasília.
Lamentavelmente, o mesmo procedimento
vem sendo adotado com outros produtos básicos
como o arroz, o feijão e o milho.
Em. nível regional, ademais, a Bolsa da Babié!
tem participado, nos últimos três anos, com ape- nas 10% das vendas governamentais dirigidas ao

nômicos nacionafs dos-qUais dependem seu crescimentO e desenvolvimento social.
A situação vivi_da pel~ Bolsa de Mercadorias
da Bahia reflete com ~atidão o quadro que ,descrevi._
_
_
1\ssim sendo, ao tempo em que parabenizo a
Bolsa do Estado da Bahia e os corretores balanos
pelo excelente trabalho desenvolvido, ape_lo às autoridades competentes para que !'!vejam a participação de_ no_sso Estado _nos diver?OS piemos e
programas econômlcos e sociais, em niveJ nacicr
na1, e em especia1 aos dirigentes da Companhia
de Financiamento da Produção, para que reformuJem a programação nadonal de vendas, contemplando com mais justiça a participação que
o Estado da Bahia merece.
Era q_que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito
bem!)

Nord~ste.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o contraste entre
o que a Bolsa de Mercadorias da Bahia tem rea1izado e o que ela poderia realizar, caso lhe fossem
propor acionadas as condições adequadas, me
galhães.
parece evidente.
Urge que a Companhia de Financiamento da
O SR. JCITAHY MAGALHÃES (PMDB- BA.
Produção reexamine sua programação de vendas,
rev~a sua dis~ibuição dos.volumes ofertados, elePronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:__
___
_ ____ yando a participação da Bolsa de_Mercadorías
É com grande satisfação que tegistr"o o exceda Babi_a, em todos os produtos, em nível nacional,
e permitindo que a escolha dos clientes nordeslente resultado obtido pela Bolsa de Mercadorias
daBahiaque,aovendeLtodooalgodãocoloçad.o__ tino.s.se faça em fun!;ão_dos melhores serviços
em pregão no dia 31-8-87. num volume de venque lhes sejam oferecidos pelas bolsas e corredas de aproximadamente 500 milhões de cruza- tores, ~ oão em função de proteciontsmo na disbidos, comprovou não apenas o elevado nlvel de buição dqs produ_tos para venda.
Hâ pouco tempo pronunciei discurso_ nesta Caeficiência atingido pela organização e pelos corre- .
tares baianos, como também demonstrou seu
sa, chamando a atenção para a discriminação
grande potencial em relação às demais bolsas
de que tem sido vitima o Estado da Bahia, sem
do País.
--voz qUe defenda seus interess_es nos órgãos ecoHumberto Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) •
Coricedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Ma-

O SR. PREsiDENTE (Humberto Lucena) Conçedo a palavra ao nobre Senador Edl:son Lobão.
OSR. EDISON LOBÃO (PFL-MA Pronun-

cia o segUinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs.
Senadores:
A ComisSao-- Parlamentar_ de--InQuérito ·constituída no Senado Federal para apurar as possíveis
irreg_ularidades que teriam ocorrido n~ c~>ncor
rência para a construção da Ferrovia Norte-SuJ,
vem de chegar ao final de seus _traba1hos convencendo até mes~o_aos r:nat~.~rdC)fC?S,os o~itor~s ~
daquela obra, que o empreendimento se reveste
de seriedade e está voltado ao interesse -público _
e ao desenvolvimento e crescimentO- õrdenado
do País como um tOdo.
No último dia 11 de setembro_ comParecendo
à CPJ, o Ministro José Reinaldo Carneiro Tavares,
fez uma exposição e respondeu a questionamentos que eliminaram, de uma vez por todas, os
resquícios qué súbotdiliavam a Ferrovia NorteSul ao vide das desconfianças que, sobretudo,
intencionavam interromper um projeto de grande
envergadura, económica e socialmente necessário e quê busca promover o surgimento de novos
pólos de crescimento que podem vir a concorrer
com aqueles já existe_ntes em outras regiões, a
esta ahura saturadas fisicamente e potencialmente esgotadas.
A imprensa, noticiando o evento, dá conta do
que se vem chamando de "rendição"_ daqueles
que mais criticavam a construção da Norte-Sul.
Rea1mente, a estes, na Comissão Parlamentar de
Inquérito, faharam argumentos ·capazes para rebater as afirmações do Ministro José Reinaldo
Tavares, restando Provado (Jue a ferrovía -é a opção desejável, melhor que a hidrovia, confonne
tentavam fazer crer os- adversários da Norte-Sul
e das regiões Norte e Centro-Oeste.
Esperava-se, Sr. Presidente, tanto por parte dos
membros da CPI, como da irriprensa em geral,
que o Governo estivesse laborando em equívocos,
que a obra em questão fosse mais uma aventura
entre tantas que no passado outros governos empreenderam. Imaginava-se que a Norte-Sul esti~
vesse maçuJada pelos víCios da desonestidade,
da corrupção, qu~ envolvesse apenas fins escusos, servindo a apaniguados e tomando-se uma
fonte irregular e injusta de riqueza para alguns
poucos mediante o processo de empobrecimento
de muitos.
-- -- - -

Setembro-de 1987
Convém notar que ··como modalidade opcional
de transporte, a Ferrovia Norte-Sul é um investi~
mento inseparável do desenvolvimento da eco~o
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O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB Pr~u~da

SC.

o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
SrS. Senadores:
mia regional do Centro-Oeste, indispensável ao - ___ A_ campanha das diretas, nos Idos de-1984,
mesmo", conforme afirmou o Ministro dos Transfoi o mais admirável movimento de massa da
portes que, em segt.:ida, afirmou: "isso de tão
história no nosso País. Diretasjá, era a palavra
evidente, não parece encontrar c::.ontest&ções sende ordem de ~os os brasileiros, de todos os_
satas". Mas o que toma prioritário esse investipartidos, com as exceções conhecidas. Mas a
mento e o s_o_brepõe, como regra, a outros investicampanha das diretaS s6 alcançou a dimensão
mentos tidos como básicos em áre.as do Sudeste
que teve porque o PMDB estava na frente e na
e do Sul, é que ele deslancha uma etapci efetiva
sua vanguarda. Nós, do PMDB, queríamos eleina política governamental de descentralização
ções parã já. Nós, da PMDB, sobretudo, fiZemos
geográfica das forças produtivas.
~-com a nossa energia, nossa vibração, nossa
palavra - o povo, acreditar que as diretas erarn
Segundo o .Ministro dos Transportes, "a FerropOSSfveTs;e"rarri ileCéSsárias patã Superar a ordem
via Norte-Sul é o instrumento básico, fundamena~~~- fe.Ç!]_~_ar as mu~ç:~;nças requeridas pela
tal, para uma estratégia de reorganização.tenitosociedade brasileira.
rial da economia nadonal. Somos um Pafs conti-Todos_ se_ iemhram: a emenda deis direias não
nental no qual a economia se exprime através
passou na éâinara e nem -chegou a ir para 0
de pólos e antipólos, de capitalismo e pré-capiSenª'92· Q PMDB saiu, do episódio, extremamen~
talismo, d~senvolvimento e subdesenvolvimento,
te preStigiado--e fort~ÍecidC?, porquê os seus 200
hegemoma e dependência, riqueza e pauperismo.
deputad95 ~~_então, em impressionante demonsSerá que não é preciso urgência no romplmerito
tra~ão ~~-unidade e força, votaram unanimemen- ..
dessas desproporções e aotagonlsmo?
te na emenda Dante de OliVeira.
Nem a estes argumentos, e nem a todo o con0 PMDB, DL Ulysses GuimarãeS à frente tudoteúdO da exposição do Minis®, os então adversários da Norte-Sul conseguiram antepor-se. havia feito pela aprovação das cüretas. M~ lhe
faltaram votos na composição da Câmara da êpoTalvez. Sr. Presidente,_§eosibj_liz_ados e advertidos
ca. Hoje, as diretas estão novamente na ordem
pela emoção e seriedad.e que embãsam as sedo dia.
guintes palavras do ilustre Mil1istto dos Trans0 PMDB, agora, tem maioria absoluta 'ná Asportes:_"a_ Ferrovia Norte-Sul ligará o "nada a
sembléia Constituinte. Mas hoje 0 PMDB não tem,
coisa nenhuma" foi lançado na imprensa pelos
nem longinquamente, a mesma coesão e unidadetratores__ e contestç!:dor~ _d_e uma obra redende~ Avalista maior da transição, o PMDB se afunda
tora~ Jjada_mais oco e s6 não infantil, pOrqUe
nas suas próprias_ contracüções, nas contradi_ções
a infáncia é muito mais lúcida, promissora e cívide uma aliança de origens e filosofias antagôca".
_ _ _. ·- . . _ ---'-=- =~~
___ .
nic;;s•. n~ _con_tradições de um governo no qual
De tão profun~os, sérios e respeitáveis os arQUê soc1o menor, sem capacidãde de implementar
mentos do Ministro~ que o ilustr~ Presidente da_
as mudanças com as quais tanto se ·compromeCPI, Senador João Menezes, deu~se por satisfeito teu.
e declarou desnec_essário ouvir outros depoirTienPaga o Dr. Ulysses, paga o PMDB, o preço caristos, mandando, em seguida, que se lavrasse o
simo da ambigüidade, da_ contradição, da negaRelatório, o qual será o_uvido em dias próximos.
ção na prática dos seus compromissos históricos
Parece que muitos, mesmo entre nPs_. não se _;.compromissos esses que foram a razão centud
decidem pelo crescimento harmônlco, integrãl e
e· o ·eixo principal dO seu creScimento, e de _ter
pleno do País, decididOs qUe-estão em persegUir chegado à condição- de maior Partido do Ociqualquer empreendimento que signifique a_ inte- dente, digo, do País.
gração das regiões Norte e cen~Oeste às de- .
Ontem; na -opt>sição, e na minoria da Câmara
mais regiões economicamente mã1s fOrteS. As- ~a~os- ~6s do PMDB- eleições presiden:
sim, tanto aqueles descrentes, quanto os discriin._i- ctats d1retas para já. Hoje, com a maioria na Cófls- nadores, levantaram suas arma,s contra,_a_ Norteo PMDB pode convocar as diretas para
Sul. Mas, em verdade, agora, todos s~ Çu_rvam tituinte,
quan-do quiser e desejar. Mas, não o faz_ vacila
às evidências. O projeto_ preCisa ser desenvolvido e hesita -, não exer_ce o poder que o povo lhe
para o bem maior do povo e da economia interna.
deu nas umas. Em 1984, queriamos eleições para
O registro que faço, Sr. Presidente, visa registrm:
nos Anais desta Casa um fª-tq_ histórico qye -é, já. Agora, uma parte do PMDB, quando pode realisem dúvida, o resultado da CP! do Senado Fede- zá-las o quanto-ãnte.s, pretende empurrar as direral, onde s_e_ constato_u, evidentement~, qu~- há tas ·para 89 ou 90.
Esses, quaisquer Que- Sejam as suas motivaseriedade_nuro projeto que a muitos transtorna
exatamente pelo aspecto de grandeza e de hones- ções, partem do equívoco que o povo não tem
mernõria.
ti.d~de que encerra, emb9ra tantos o çlesejas~rrt
· Mas se 11oje o desgas~e do PMDB é grande
vtc1ado e promovido sob o signo da c:::orrupção.
Era o que tinha ~ d_izer, Sr. Presidente. (Muito perante a opinião pública, será irrecuperável se
não tivermos eleições presidenciais em 1988. C"abem!)
da militante do partido que acrecütou na postura
Durante o díscurso do Sr. Edíson Lobão de um partido democrático, popuJar, progressista,
o Sr. Humberto Lucena deixa a ci!Jdeíra da
reformlSta e modemizador, tem a intuição e sabe
presidência, que é OCupada pelo Sr. Jutahy que tais condições só serão alcançadas com uma
.Magalhães.
-firme_v~ntade ~rtidária de realizar eleições presidenc1a1s ano que vem.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Quando se travar o embate eleitoral do ano
ConCedo a palavra ao nobre Senador Nelson We-- que ~em, nos municípios, e sem eleições presidekin.
denclals, o PMDB será o alvo da pressã.o e da
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critica ._d_e todos os demais partidos e de toda
a sociedade. O PMDB, de- principal legenda que
sUstentou a campanha das dire~ de 1984, passare-a·-ser õ-único partido responsável pela nãorealização das eleições presidenciais pelo voto popular. Mas, se houver o pleito presidencial em
1988,_ o_PMDB terá cumprido, mais uma vez, os
seus cbmpromfSsos hi_stóricos c::om a democra~
tização: Teremos, então, e isto é certo, muitas
~licações a dar pelos nossos erros. Mas com
eleiçõ._es presidenciais, poderemos nos apresentar
de cara limpa e sem constrangimentos perante
à pop~lação. (Muito bem!)
O SR:-PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o seguinte discurso.) _- _Sr. _presidente,
Srs. Senadores:
O Govemo de Rondô~il:l sofre a crise das crises.
Esta a triste conclusão a que chegará qualquer
um que se detenha na aná.fise do panorama políticc-fiscal do Estado, de que o mªnifesto "A posição da Facer" é o documento vibrante, forte, in~
<:onteste.
A Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado de Rondônia, presidida pelo
Dr. Luís Malheiros T ourínho, jornalista e empresário de nomeada, vem de realizar o IV EiiC:ántiO
de Dirigentes de Assoc::iãções Comerciais dQ Estado de Rondônia, do qual participou maciçarilerlte.
a classe empresarial daquele Estado, numa ínsofLsmável demonstração de que, em tudo o que
dependa de coragem e espírito empreendedor,
o progresso rondoniense jamaís ficará encalhado.
O empresário rondoniense está, igualmente,
cônscio da importânc::ia de seu papel, de sua 'responsabilidade frente aos desafios de um ~do
criança em anos, mas que não obstaJ?,te isSo, pensa como adulto e quer realizar, quer construir,
quer consolidar-se política e economicamente ao
nível madufO de suas idéias.
A par dessa consdência entr_etanto, surge em
sentido contrário a máquina arcaica, inerte e inerme de uni. GoVerno que se recusa a dar ouvidos
à fome de progresso que impregna e aleval-ttã
as nossas lideranças empresariais, e que repercute em un1ssono em todas as nossas classes
produtoras.
Cito, a propósito, trec::ho de C:arta recebida da
FACER, subscrita em primeiro lugar por seu Presidente, Dr. Luís Malheiros Tourinho:
=
"Na OpOrtUnidade, cumpre~nOs erifatizar
perante V. EX' o espírito de uniãO deste nosso
io)pOftahte segmento da sociedade rondoniense que, consciE!:nte dos destacados papéis que exerce como principal gerador da
rique~ e, obviamente, como· parti.cipe do
pr9 o;:esso _de desenvolvimento sócio-ecdnômico e político deste jOvem -ESta.do -;:_ deSeja
(fuer ver défihidos óS rumO$ d~ma política
conjuntural que seja resultante c(o somatório
dos interesses dos Poderes Públicos e da sOctedade _representã~fa pe-laS ClasseS assála:
rida.s e empregadora: forças vivas_ e at:~,~~ntes,
quase sempre distanciadas doS centos- de
d e.cJsQe_s,
·
quase e~uecidas e injustiçadas.
A m~festação- consciente_ e coraJosa dã.
classe empresarial durante o IV Encontro; como se vê. r_esuJta da compreen=?ão madura
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do grau de influência que exerce e do respaldo que tem re<:ebido da opinião pública de

noss_o Estado, mercê da prática de uma política supra-partidária e democrática através

da qual tenta, exaustivamente, pelo _d.iá1ogo,
encontrar as soluções que busquem a construção de uma Rondônla livre, próspera, pluralista, descentralizada-e aberta, onde a igualdade de acesso às _oportunidades deva ser

assegurada a todos." __
É na qualidade de empresário rondonlense, Se-_
nhores, tanto quanto na de Senador representante _
daquele Estado, que veilho, deste estuário das
vontades pátrias que é o- S_enado Fed~ral, e o
Poder Legislativo corno um todO, conclamar o
Sr. Governador Jerônimo Santana a dar atenção -

ao brado de alerta que a Facer lança aos ares,
no manifesto intitulado "A posição da Facer", cuja
cópia requeiro seja incluída como parté integrante
deste meu pronunciamento.
•
É-da junção das forças produtivas - o capital
e o trabalho- que resulta a realização -dos potenciais económicos de qualquer região, e Rondônfa
não poderia; ainda "que o quis€ssemos, Tugir--a
essa lei.
E ao Estado, que papel lhe cabe? Interferir, ingerir, manipular, atravancar, confundir? craro que
não! Sempre que se conjuga, na "administraç.!o"
da coisa pública, qualquer dos verbos acima, o
Estaâo não está sendo político, quer na concepção aristotélica do termo, quer ha dos modernos
e bem-sucedidos sistemas de. governo. Infelizmente, porém, tais verbos são por demais conjugados, as mais das vezes inconscientemente, por
nossos governantes.
Isso, Sr. Presidente, Srs. Senàdoi'es, tem qu-e
ser mudado. Na prática da sadia administração
pública, há que se aprender a conjugar outros_
verbos, tais como planejar, organizar, executar,
controlar (esse, principalmente na forma reflexa),
conciliar, prover, promover, propiciar, estimular,
catalisar·Este ê precisamente.-e-não põr acaso, o repertório verbal, o ideário e a prátiéa concreta e objetiva dos povos que frzer_am as grandes potências
de hoje:
-

O progresso de Rondônia, Sr. Governador Jerónimo Santana, passa pai esse caminho. O progresso brasileiro, Srs. Senadores, a verdadeira so-berania nacional, passa por esse_caminho. Deixar
de trilhá-lo é condenar o Brasil ao eterno estéldo
de "País do futuro". (Muito bem!)
Sr. Presidente e Srs.._ Seilâdores há outro assUnto do qual desejo tratar.
Faço, desta tribuna, um veemente apelo ao Sr.
Eurípedes Miranda BOtelho, Secretário de Estado
da Segurança Pública de Rondôniã:, no sentido
de que aquela Secretaria_ cumpra o papel para
o qual foi criada, ou seja; no sentido de que ga~
ranta a segurança pública em todo o Estado.
O fato que passo a relatar, Senhores baseado
em documento a mim remetido pelo Vereador
Vald[r Louzada de Almeida, da Câmara Municipal
deJaru, e que motivou este meu pronunciamento,
representa nada mais, nada menos do que a síndrome do descaso a que se encontram relevados
o povo e as instituições rcindonienses, justamente
por parte_ daqueles que deveriam ser os primeiros
a imbuir-se da consciência de que z_elar pela ordem pública e pela tranqüilidade da população

é seu único deVE!r, enquanto representantes do
GOyetno.
A .?:era hora do dia trinta de agosto último, um
dQmingo, quatro desconhecidos, ocupantes de
um automóvel branco, hospedaram-se no Hotel
San Diego, na cidade rondoniense de Jaru.lnstantes após chegarem, começaram a embriagar-se,
consumindo das bebidas mais caras do estoque
do hotel, ao mesmo tempo em que, num total
c;l§respeito pelo sono de seus semelhantes, puseram-se a_ quebrar copos e manifestar-se ruidosamente, a ponto de-acordar toda a vizínhãnça.
Temendo pelo pior, o porteiro do hotel despertou o proprietário, a quem- relatou os acontecimeritos. Tão logo foi informado das irregularidades, o proprietário buscou a devida proteção
policial para seu estabelecimento e para seus hóspedes e empregados. Para sua surpresa, constatou qüe~ dos dez policiais- destacados para Jaru,
apenas dols estavam çle plantão, a despeito de
aquela-ser uma noite de sábado para domingo.
Foi igualmente informado de que a única viatura
disponíVel para diligências não tinha combustível.
Urna hora e meía depois da denúncia, não obstante a série de _difiCuldades, um policial civil e
trés-niilitares chegaram ao lçx:al. Como os baderneiros se recusassem a ir até à re~epção, o J)9licial
civtl se identificOu junto aos mesmos, introduzindo
sua credenciai por J?aixo dei porta de um dos doi§
ap_artam~ntos ocupados por eles. Isso foi o bastant_e p?Jra _gue se _abrisse_ a porta,_ tendo inicio
um tiroteio _entre -a policia e os bandidos.
Não se tratando, infelizmente, de ficção policial,
quem levou a melhor foram os marginais, que
puseram a polícia para correr, deixando o proprietário e o-s empregados-do hotel à mercê-daqueles,
O ej)ísódi6 só não terminou em tragédia porque
o prõprietário, apesar dã flagrante desvantagem
em que se encontrava, logrou ainda parlamentar
com os bandidos, os qUais se retiraram não sem
antes roubar um televisor em cores e diversos
outros pertences do hotel.
O saldo, Senhores, foi um grande prejuízo para
o hotel, que teve um apartamento totalmente destruído, assim como parte do_ escritório, que também foi alvejado pelos meliantes, além de ter tido
vários objetos roubados. Isso tudo, para não mencionar o abalo morai sofrido por hóspedes, vizinhos e empregados, que, juntamente com o propáetário, temem pela possibilidade de que os fatos se repitam a qualquer momento, com iguais
ou ainda piores conseqüências.
Fica, do episódio, uma pergunta inevitável, dirigida ao Sr. Secretário de Segurança e ao Excelentíssimo Governador J erônirno Santana-.
O povo de Rondônia, que trabalha, que c:onstróf
e paga impostos, que sustenta o erário, que sonha
com um amanhã melhor para si e para seus ffihos,
-que luta com todas as forças p€!la realização dess_e
ideal, merece táo grande descaso por parte do
Governo?
Só uma resposta, Senhores, pode ser dada,
em sã consciência, a tal pergunta. Essa única
resposta é por demais óbvio, será a ação imediata
do Governo, no sentidO de usar de todos os meios
a seu: alcanCe para prover Rortdônia de um mínimo de segurança pública que lhe permita realizar
o seu destino de paz' e de prosperidade.
Tem aqui o Governo Jerônimo Santana mais
urna oportunidade, dentre tantas já desperdiçadas, de mostrar a quantas veio, antes que o povo,
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totalmente desiludido, tome de vez a ju~tiça em
suas próprias mãos.
Ainda é tempo, Sf. Governador, de evitar males
maiores! Ainda é tempo de_ se fazer alguma coisa
por aqueles que lhe confia;r_am seu voto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito_
bem!)

DOCU!1ENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ODACJR SOARES EM SEU
DISCURSO:
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES
COMERCIAIS E lND(ISJl<rt.lS
. DO ESTADO DE RONDÓNIA
CARTA N' 061/87- FACER
Porto Velho (RO), 9 de setembro de 1987

Exm•. Sr.
Odadi Soares Rodrigues
DD. Senador Federal do Estado de Rondônia
Senado_Federãl- Gab. 37 --Anexo 2-,;.:_ ~ificio
Principal
· Senhor Senador,
Temos a satisfação de encaminhar em anexo,
paia cOnhecimento de Vossa UC:eJência, (ot_o~6pia da "Carta de Intenções" celebrada entre a
Federação das Associações Comerciai& e fndustiia'is· do Estado de Rondônia-Facer, ~oçiaç:ão
Come"'rcíal de Guajará-Miriffi, Câmara Distrital de
Indústria e Comércio de Guayararnerim (Beni Bolívia), Câmara de CorilérciO e )ndústria de Riberalta (Bolívia) e o S_r,}1oisés·B~tinesby, representante
do Governo do -Estado de Rondônia na cjuaJidade
de -SecretáriO de Estado para AssuntoS Internacionais do Governo do Estado de Rondônia e_
a Sf!'. Man1da Teixeira, Secretária de Estado da
Indústria, Comércio, Ciência e T etnologia e ainda
três do_cumentos -que se reladõnaffi cõm (1) a
"Posição da Face:r" quanto à_ realid,~de ~ngus~
tiante das forças produtoras do Estado, a (2) ''Posição dos Empresários" em relação à nossa política fazendária e, finalmente, (3) uma "Análise sobre o Relatório da Sefai" -l~dos subs:cdtos pelos
presidentes das entidades classistas preSentes ao
JV Encontro de Diligentes de Associações COm~r
clais e Industriais do Esíqdo de Rondônia, realizado no periodo de 5 a 7 do corrente mês na;
cidade de Gua}ará-Mirím, representando a maioria
dos municípios que integram esta Unidade Federãtiva.
-Na oportunidade, cumpre-nos enfatizar perante
Vossa Excelência o espírito de união deste nosso
irtlportã.nte segmento da sociedade rondoniense
que, consCiente dos destacados papéis que exercé como principal gerador da riqueza e, obvia-_
mente, como partícipe ·ao processo de desenvolvimentO sódo-ec0nõm1co- Político deste jovem
Estado - deseja e quer ver definidos os turnos_
de uma política conjuntural que seja resultante
do somatório dos interesses dos Podere& Públicos
e dei_spcieg_~de representada pelas classe assalariada e empregador~ forças vivas e atuantes. quase sempre desistanciadas dos centros de decisões, quase sempre esquecidas e injustiça;das.
A manifestação _consciente e cortYO§a da classe
empresarial durante o IV Encontro, como se vê,
resulta da compreensão madura do grau de influência que exerce e do respaldo que tem recebido -aã Opinião pública de nosso Estaào, merc-ê
da prática de uma pOlítica supra-partidária e democrática através da qual, tenta, exaustivamente,

e
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S6 como amostragem de i1aquear a boa fé de
teicelros, basta citar a- circuristância vexatória e
ignominiosa de inúmerOs fornecedores que ainda
não receberam suas contas mas que ~tão s_end,o
cobrãdOS ·tnex·oravelmente pelo Dr. GaranhãO,
Cordialmente, FACER- Fede.r_ª-Çã:O das Ass9·
que afimia, sem cerimônia~ ipsis verbis:
dações Comerciais e Indystri9is do Estado d~
- "Fornecedores e construtores não mais se
Rondônia -luiz Malheiros Tourinho.
avolumam no gabinete do Se~_ário, pois
REF. ANÁUSE SOBRE O ~LATÓRIO SEFAZ
os débitos de qqase todas as unidades orç~~
(Período !5-3'87 a 30-6-87)
mentárias)á Se eTicontram quitados até junho
corrente."
_
Apreciação do N Encontro
Ora, isto é rniDs uma_ inverdade por parte d'?
Analisando-se com objetiVidade e isenção oRe- titular da SEFAZ que teima em mistifícar sua:S
latório epigrafado, percebem-se, facilmente, os a_ções e enganar ao Governador, mas ao povo
e aos empresários não __çonsegue mais.
objetivos reais e os propósitos subjacentes do auOutra qbseryação que nos cãusou espécie fo[
tor.
_
.
.
De saída, constatª-se_ a manifesta, intenção de pertinent~ à si~uação de total desegtrosarl_'l~f'lt!?_:
caracterizar a SEFAZ-Secreiaria da Fazenda do da_ !}_rea tributária, da inexistência de assessoramenta técniCo, bem CO!llo"çla complacência fLScal
Estado, como aquele estuário cte~isfunções ad-ministrativas, falhas técnicas e até mesmo irregu- para com a indúStria e o cõmércio.
Provocou estranheza também a assertiva do
laridades.
__
Sob este ângulo, orelat9riQJ,_ão fugiu do conde- seCretário Erasmo Garanhão sobre a preca~ie
nável hábito brasileiro até hoje cultivado pelos - dade do cõnil"ole da saúde das_ .riq]J_ezas.. do Estado.
__ ____
____ . . ____ _
executivos governamentais, que se comprazem
Na verdade, Oautor do ielatório carregou nas
em criticar destrutivament_e, pichar irrespo~savel
mente, bem como denegrir a imagem e o trabalho tiotas-..e.fQ.i longe dema_is,_guando ins~n_llou ~o~-_
rência de falcatruas e desvios de recursos finan~
de seus antecessores, para que, depois do anarquismo leviaoo, possam .anunciar e promover Cêlros arrec.ada.dOs pela SEFAZ. ,
Não é possível qUe o Dr. Erasmo Ciaranhão
mudanças milagrosas, tentando demonstrar innão_ ~lba que seu_ Auditor Ge~i!_l dq Estado, Dr:.
sistada capacidade, geralmente encontrada em
Marcos SalaVaQ!o, di:rigia_a SEFAZ. E para nós,
um de seus élsse..ssores mui bem escondidos nos
bastidore~. __ -_ . _
· ·ãté proVa
~qntrâriõ, Qr. Salavagio, que~ também foi Dtretor do Beron, na Administração AngeSem sombra de dúvida, o ~tu_al titu1~ da S~F:AZ
enquadra-se_ perfeitamente no figurino. O que s_e. lo Angeil'n, é um homem de berTI e até os dias
correnteS lamais_ res_pondeu a qualquer processo
sabe e corre já, à boca pequena, que quem de
fato é ·competente _é seu "guru" cuja presença
administrativo, cOTnojá aconteceu com o compe~
ê estrategicamente escamoteaçla pelo Dr. Erasmo tente honrado Dr. Ç.rasmo _Garanhão. O que
é mals -grave foi o Dr. Garanhão não mândar apuGaranhão.
.
rar "aS"fi.il.Catruas"; rio qUe -se tomou conivente
Só quem não conhece _nen1 vive a realidãde
OU-coonestou a sitlJ,áção. __ Como s-e-pode ver, o
econômico-financelra do Estado pode estranhar
Reli:,tório_ pode ser considerado demagógico e
. QU ignorar a baixa arrecadação tributária nos três
con1_a fínaliâade clara_ de -agradar ao atual Gover~
primeiros meses do ano.- ~ uma sltua!Tão que
se repete todos os a_nos. De fato, janeíro, fevereiro riãdor do Estado e- atii-.tgir a-fnorãl, a Lmagem
e março constituem o pique do inv_emo, período de &~Go~emãdor. iilfe1iZinente, este filme é antigo e, nisso, arrola-se também o empresário.
durante o qual a garimpagem cai muito, devido
à cheia do rio Madeira. Daí, Q movimento comer_Quanto ao aumento de arrecadação !:?lo propacial acompanha esta queda. E conseqüentemente lado ê desme:ntir:lo pelos próprios secretários estao Imposto d'e Circulação de Meccadorias 7 o
du_ai$ que dizem abertamente que estão sem reICM se reduz e o caixa do T esou_ro Estadual alcan- cursos_.fiD.anceiros, R_Ois a SEFAZ não lhes tem
ça seus mais baixos n(vefs. Porta_ntO~ o titulai- â.a feito repasses. Portanto, o Relatório em an&Iise
SEFAZ não deveriaafi_mJªr _!:!Ue encontrou os co- não mere..c:e _confiabilidade! Não passa _de "missa
fres do Estado quase v~qs!..Aqui, cabe a indaga- encomendada".
ção sobre o seguinte fato: que Goverrló; em final
~Aflag_rante verdade é que se a União não cobris- _
de sua gestão, tendo condiçQes, não procura hon~ se as folhas de pagamento do Estado, o comperar seus compromissos com_ os fomecedQres. tente Dr. Erasmo Garanhão não estava mais à
O aro que todos. Inclusive ç do~ Paraná don~e frente da SEFAZ.
. .
é originário o Dr. .qasmo a-aranhão, ex~secretário
Quem viver verá o final da administração Garada Administração José Richa_. atualmel'!te cobrada n.i)ã_o. O tempo mostr~á a verdade. Pois falar,
e condenada pelo atual Governador Alvaro Dias criticar, .d_enegrir, difamar é fád. Agora, agir seriaque, segundo informes, já dete[l'liinou abertl.ira
mente, trabalhar com patriotismo, defender os
de sindicância administrativa na Secretaria dé g_ue interes~es _superiores do Estado_ e proceder hoera titular o competente Dr. Garanhão._
nestamente ~é- niilito difícil.
Como se vê o mal é crônlco. E parece
Sala das Sessões do IV Encontro, 5~9-87 (Seo titular da SEFAZ-RO hão se curou desta doença
guem--se assinaturas.)
nacional. Portanto, cabe' a_qui aqUEde conselho:
A p()SlÇ'O da Fãcer
quem tem telhado de vidro não 9eve_ pedras jogar
no do vizinho.
_
-ÀFacef, cOmo órSao representçrtivo das classes
Sefu o propósito de defender a Adl:t'J_irli~tra~ão, - eiilpresariais, sente~se no dever d_e_alertar as auto~_
passada, não é possível ace[tar todas as oi'ticas ridades governamentais para a realidade_angusdesferidas pelo titu1ar da SEFAZ Ç<?ntra o desem-_ tiap.te.. e quase caótica em que se debatem as
penho da máquina fisco-arrecadadora do _Estapo, -. forças produtivas do Estado de Rondônia.
pelo di6.Iogo, construção de uma Rol"!dônia livre,
próspera, pluralista, descentralizada e aberta, onde a tgualdade de ac_esso às oportunidades deva
ser assegurada a todos.

em

e

que
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Não há como esconder a decepção, a perplexidade, o receio dos agentes de produção do Estacio, qua-ndo se perc:eb€:_a ausência da capacidade
administrativa, da Coffipe'tênda-gerét1cial, sobretudo da probidade no trato da coi_sa pública.
A_ Fácer, acreditando no regime de economia
de mercadO cuja operaCionalização pressupõe o
respeito à propriedade privada, ao sistema de preços~ à ordem comercial e ao lucro, não pode
concordar com o_ intervencionismo brutal do Estado nas relações comerciais privadas. O Governo perdeu, e parece não se interessar
em reatar, o diálogo com ·as classes_ empresariais
de Rondônia. - -A Face-r; em que pese cOnsiderar justo o pagamento de tributos, não pode todavia aceituar o
atual "modus operandi" da SEFAS-Secretaria
Estadual da -Fazenda
O Governo de Rondônia, incapaCitado de atrair'
recursOs féOera1s; 'eil.ci.kralado pelas dificuldades
conjunturais e politicas, sem acesso-ou sem con~
dições de sensibilizar o p~er central, já perdeu
ou está prestes a· perder o apoio ·e a confi<)nça
dos empresários.
Assim, a classe empresarial tem a consciência
de que nenhuma sociedade vive~ ordem, _paz,
segurança e prosperidade, quando o governo está
distante de suas aspirações e neces_sidades.
A Fac_er_aind'a--espera que os dirigentes esta~
dua_is acordem e se decidam a mudai' seu estilo
de comando da máquiila: adffiiniStrãtiva.
Como são os empresários os principais geradores da riqueza, eles__ ~e sentem com o direito
de fisçalizar_a aplicação dos l;tibytos que geram.
Sentem-se, ainda, com o 9,ireito de cobrar soluções viáveis e ·l,lrgentes para a problemátiCa do
Estado.
.
- -· .
A Facer ainda espera que o governo estadual

decida o que quer realizar, fiXando suas metas
e definindo os rum_os d,_oJ::Stado.
O que esperam os empresários do. governo
é que busque e consiga a construção de uma
Rondônia livre, próSpera, pluralista, descentralizada e aberta, onde a igualdade de_ açesso às
oportunidades deve ser assegurada a todos.
o que deseja a classe empresarial é que os
dirigentes gOvernamentais deixem .o palanque e
começem, de fato,_ a trabalhar. _ _
O que· reinvindicam as fOt~as produtivas é que
o titular máximp do l;stado rompa este quadro
inercia] em que -Rondônia mergulhou.
A Facer, intérprete legltlrha ·de_dass~ levanta-s~, nesta· hora, para exigir do Governo: ações
efetivas e inadiáveis para as soluções dos probleH
mas de energia, saúde, educação._ estradas e saneamento básico.
,
A Face r, ao màbiiiiar rieStê íhstante; tOdã a classe que representa, pretende debater, analisar e
repensar _os_ fatos, para, perante o governo, tomar
uma posição séria e defmitiva.
A Facer confia em cat;:ta empresário para que
se_ engaje no combate à inércia, à incúria e ao
desprezo pelos interêsses maiores do EstadQ..
A Facer optou pelo desenvolvim~nto. pois acredita que este é_o-caminho. Todavia as ações do<
governo são totalmente conflitantes e contraditórtas.
_
_ _
QuestiúnculªS político-partidárias, interesses
menores ausênciade_sinc;ronia orgaflizáclõnal entre cas secretarias estaduais, vêm c8racterizando
o cOmportamento governamental.
.r.

• -
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Daí por que a Facer, neste rr.Omento, convoca,.
mobiliza e conclama a todos os empresários do
Estado a se reunirem e reinvincl.ic:arefu, mediante

ates concretos que o GovernO JerQnimo Santana
modifique o seu estilo, seus métodos e suas estra-~
~_
tégias de governar.
Sala das Sessões do IV Encontro de Dirigentes
de Associações Comerciãls e _Industriais do Estado de Rondônia. -

Lu&;l M.alhelros Tourinho,

Presidente -Edmundo Lopes de Souza, Pres.
da Ass. Ariquemes - Helvecio Junqueira de
Souza, Pres. da Ass. de Costa Marques- LetfaUab Massud Jorge Badra, Pres. da Ass. Guajará
Mirim - Geneslo Fontebassl, Repte. da Ass.
Cacoal - Erd Caetano de Souza, Pres. AsS>
Espigão d' Oeste - Leonesto Cavazin. Pres.
Ass. Jaru - Manuel Marques Cristovão, Pres.
da Ass. Ouro Preto d' Oeste - Clá_udlo Batista
Feltosa. Pres. da Ass. de Rondônia - Va1ded
Gomes da SOva. Pres. da Ass. de Pimenta Bueno
- Bohdam Metcko, Pres. de Ass. de Alvorada
d' Oeste - Pedro Hogina Teodoro da SOva,
Delegado de São Miguel do Guaporé - Henninio Car1os Brandrão, Pres. da Ass. dos Pequenos e Microempresários de Rondônia.
Posição dos Empresários
Os empresários, infra-a5Siriaaos, reunidos no
IV Encontro de Dirigentes de Associações Comerciais e Industriais do EStado de Rondônia, realizado no período de 5 a 7 de setembro de 1987,
na cidade de GuaJará~Mirim, após Isenta e objetiva
análise da realidade da ãlual PolítiCa fazendária
do Estado, decidiram assumir a seguinte posiçáo:
1} Considerar as recentes medlâas, estratégicas técnico-administrativas da SEFAZ, como autoritárias e lesivas aos interesses empresaiiãíS-e
altamente nocivas ao desenvolvimento de Rondônia.
2) Cobrar do SecretáriO Efasrilo GafáOhão _o
cumprimento da pa1avra dada em reunião com
os empresários no interior do Estado, quando
se comprometeu a não exercer fiscalização relativa às operações anteriores ao exerddo de 1986.
3) Discordar da aplicação do percentual do
ICM sobre óleo, açúcar e cimento, produtos que
não dão margem a uma rentabilidade de 30%.
4} Exigir que seja aceita pelas delegacias da
Receita Estadual, o recolhimento das GlAMS com
importância inferior a Cz$2.400,00_ (dois mil e
quatrocentos cruzados).
5) Propor que o serviço de arrecadação seja
computadorizado, a fim de que se evite a duplicidade ou superposição de empresas.
6) Exigir a elaboração de nonnas que disciplinem os incentivos fis_cais ao desenvolvimento comercial e industrial do Estado.
7) Propor "wna mesa redonda" entre a SEFAZ
e os empresários, para rechecar _os efeitos das
medidas aplicadas até o presente momento.
8) Exigir que seja apliCada aos débitos do governo para com os seus fornecedores, a mesma
eficácia empregada na cobrança dos tributos, indusive com a reciprocidade de juros e corre·ção
monetária.
9) Exigii da SEFAZ providêndas jurídicas e
imediatas contra as empresas fantasmas, inclusive sua divulgação nos meios de comunicação,
bem ·como a relação das ações ajuizadas para
cobrança de tributos em atraso.

-10) EXíglr que Oprazo de recolhimento do JCM
para a indústria, seja de 60 (sessenta) dias fora
o mês gerador, confonne promessa formal aos
empresários de OurO ?feto e Ji-Paraná.
11) Exigir igual medida para o comércio, em
30 {_tfliita)-dias- fora o mês, conforme- anseio e
nec~ssidade- do segffiento._
12) __óàgir que seja maritida a sistemática em
vigor no primeiro semestre-de 1987, para comercializaçãO de cimento, no Estãdo.
13) Finalmente, manifestar seu repúdio, descontentamento. e suas apreensões com o futuro
de Rondônia.
Sala -das Sessões do IV Encontro de Dirigentes
.de Associações Comerciais e Industrias do Estado
dê RQDdôriia. --Guajará-Mirirn, 6 de setembro
de l987.- Luis Malhelros Tourinho, Pres. FACER_- EdrDundo Lopes de Souza, Pres. Ass.
Ariquemes - Helvécio Junqueira de Souza,
Pres. _Ass. Costa Marques -Letfallah Massud
Jorge Badra, Pres. Ass. Guajará-Mirim - Manoel Marques Cristovão, Pres. Ass. Ouro Preto
- Claudio Batista Feitosa, Pres. Ass. de Rondônia - Pedro Inglno Teodoro da SDva, Dei.
ACRISão Mig-uel do Guaporé....:.... Geneslo Fontebassi, Pres. Ass. Cacoal - Erci Caetano de
Souza, Pres. As$. Espigão D' oeste - Leonesto
Cavazln, Pres. Ass_. Jaru - Valdecl Gomes ~a
SOva, Pres. Ãss. Pilnenta Bueno - Bohdam
Metcko, Pres. .Ass. Alvorada D'oeste.

Carta de Intenções
CARTA DE INTENÇÕES entre a Federãção das
Associações Comerciais e Industriais do Es~dq
de- ROndônia, Ass6dação Cófuercial de Guajará~
Mirim e Câmara Distrital de Indústria e COm.érció
de Guajará~Mirim; Beni Bolívia, e Câmara d.e C6méraoe Indústria de- Riberalta, Bolívia, com o
Sr. Moisés BannesbY, representante do Governo
do Estado de Rondônia, na qualidade_de_ Seçre- _
tári6 --de Estado para Assuntos Internacionais do
Governo do Estado de ROildõnia e a Sr" Marilda
TeixekiÇSecietária de ESi:ãdO e Irldústria, Corrlércio e Tecnologia.
Os membros acinla mencionados se Comprometem- a- feun-lrem-se eritre Os dias 6 a 1O de
óufubro de 1987, na sede da Associação Come-r-"cial de Guajará-Mlrim em Guajará-Mlrim, EStado
. de Rondônia, Brasil, para tratarem dos seguintes
assuntos:
1 - Exame, naturalização e ampliação dos
tratados fumados entre os governos· do Brasjl e
da Bolívia, atinentes a nossa regiãO.
2---- PosslbUldade de instalação de uma Zona
Franca na cidade de Guajaiá-Miifm, Rondôniã,
BrasjJ, simultaneamente com a ddade de Guajará-Mirim Beni Bolívia.
3 - Apolo e Incremento de plano de integraçãO e desenvolvimento do potencial turístico regional.
4 - Estudo para criação e instalação da Câmara de Comércio e indústria BoliViano etou Brasileiro, filiais de carta de intenções Brasil/Bolíva.
Guajará-Mirim,Beni Bolívia e Guajârâ-Mirim,
Rondônia, Brasil Sala das Sessões de IV Encontro
de Dirigentes - Guajarâ-Mirim - RO. 6 --de se=
tembro de 1987. - Ass. Federação das Associações Comerciais e lndustrials de Estado de Rondônia-Luis Malheiros Tourinho (Presidente)Associação Comercial de Guajará-Mirim- Let~
falia Massud Jorge Badra (Presidente)- Câ-
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mara bistriiaJ~de lnddStrlá CõiTiérCio de GuajaráMirim ...:._ Beni Bolívia--Manlreàó Justiniano AJw
pire (Presidente) - Câmarª do CQmércio e Indústria Riberalta- Federico Heckor (Vice-Presidente) - Governo -do Estado de _Rondóniª Moisés Bennesby (Sec. de ~tado P. Ass1,.1nto
Internacionais) - -Secretária de Estado para Assunto de Indústria, Comércio, -Çiência _e TecnoIo9La.....:. Marlicia-Teixeira (Secretária)- Governo do Estado de Rondônia- Moisés Bennesby
(Secretário).

Moção de apoio
Os enipreSârioS-do Estado, reunidos no !V Encontro de Dirigentes de Associações Comerciais
e Industriais do Estado de Rondônia, na cidade
de Guajará-Mirim--RO, nos.. dias 5 a 7 de setembro de 1987, em assembléia geral extraordinária,
à unanimidade, votou moção de apoio", à iniciativa da "Comissão de Pró-reativação da Estrada
de Ferro Madeira-Mamoré ",por seus membros,
Ar(Juiteto Luiz I...eite, Dr. João Batista Godi_nho,
Dr .a Wania Ribeiro, professora Eliete Avelar e professor Fréi.nciCo-Teixeira.
Sala das Sessões do IV Encontro. __:_ GU.3JàráMilim (RO), 6 de setembro de 1987 -Lui Malheiros Taurino, Presidente da FACER_e do IV
Encontro.
- -

ECRÉGIO PLENÁRIO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE JARU
II'IDICAÇÃO N.• 080/87a
O Vereador Valdir Louzada de Almeida indica
na forma regimental e, -após ouvido o_ Oq_utç> Pl_e-:tlãriõ, ·seja a pré~ente enCã.ininfiada ao IIm<:> Senhor Scretárlo de Estado de segurãi":lÇêi Pública,
no· sehtido de piimioVeY üm polid'amento mais
ostensivo na cidade de Jaru.

JustifiCatiVa
presente indicação justifica-se pelo fato da
cidade estar praticamente, principalmente nos finais de semana, desprovida de policiais civis, conforme atesta a denúncia em anexo, deixando a
cidade a mercê da insegurança.
Jaru, 31 de agosto de !987. Valdir Louzada
de Almeida, Vereador.
--=A,

DENÚNClA À SSP -- Seci-etaria de Se-gllrãnçã
PúbUca do Estado de Rondônia -Ao Sr. Eurípedes Miranda Botelho - Sec. de Estado.
No dia 30 de agosto_ de 1987, às zero horas,
quatro pessoas ocupando _um veículo, marca Passat, cor branca, procuraram o hotel San Diego,
emJaru, alojando~se nos apartamentos denúmero2e3.
---__A!;é ~ntão tudo estava dentro da rotina_ deste
estabelecimento que é de míilha propriedade.
Córitudo os quatro indivíduos começaram a tomar atitudes estranhas, provocando, assim, a desconfiança do porteiro. As atitudes caracterizavam
pelo barulho_ vindo dos apartamentos, como- o
barulho de copos quebrados,·· a cada instante
eram solicitadas bebidas c.aras, enfrm toda essa
gama de acontecimentos levou o porteiro a me
procurar.
Ao tomar conhecimentO, de irilediãtO prOCurei
acionaras polícias civil e militar, mas para a minha
surpresa, numa noite de sábado e apesar de ter
wn efetivo âe 1O agenteS, somente dois eni::oirtn:ivam-se de plantão, como se não bastasse o policia] disse que não poderia dirigir-Se ao local, sob

•
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a alegação da viatura disponível não ter c:ombustivel.
Depois de tantos entreveras, isto_ uma hora e
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meia depois de minha cbamacfÇ3, comparec_eram
até o local onde está instalado o hotel San Diego,
um policial civil e três policiais militares.

17:30h às 1 9:30h- Conferência
"O Empresário e a momento Econômlco Na·
cional''
Dentista Politico - Roberto de Castro Neves
-Debates
-Jantar livre

Com a chegada da polícia, converse!, através
do interfone, com os quatro suspeitos, solicitando

Dia ·de setembro ( doriúngo)
8h - Haste_amento Solene do Pavilhão Nadoria!
- -

que chegassem até a portaria e se identifLC.ª-~m.
Eles discordaram. Então o pOlicial civil pegou a
sua carteira de identificação e jogou-a por baixo
da porta. Ao pe.ceberem que a polícia estava presente, os quatro indivíduos abriram de imediato

·s

Visitas das esposas a familiares encontristas dps
pontos twistícos urbanos e à cidade boliviana de
Guayaramerrn -

8:15h às 9h- Exposição

'"Atuação do Ceag em Rondônia"
Diretor EXecutivo - Osmar Ferreira da Silva
9h às l2h - Assembléia aerai Extraordinária
da Facer Aprovação "de programa mínimo de trabalho
AValiação de atuação da F~deração
.
alguns funcionários do hotel._ Senti-me desespeAnálise da conjuntuca sócio-económica e polírado, fui, então obrigado a acionar um portão
tica do-EStado
- eletrônico e pedir qUe os marginais fossem emboReuniãO âci Conselho da Facer
ra. O saldo de tudo é que os bandidos levatam
15 h às 16:30h:_Almoço livre-Conferência
um tapete de banheiro, um lençol, um viro!, dois
"Necessidade da partidpação do Empresário
travesseiros, um televisor Philco Hitachi, em cores
e um dos apartamentos ficol)._ tqtaJmente destruí- n6 Processo Político-Partidário Brasileiro e em
Particulat do Estado de Rondônia"
do.
Empresa-no Luiz Ãntonlo de Araújo Silva
17h às !8:30h -Debate - Painel
Portanto, Senhor Secretario, está feita a denún"O Município -Seu Desenvolvimento na Inte~ e peço que V. Ex" tome medidas urgentes,
gração do EStadO'.- _ _
_
po1s em termos de segurança nossa cidade está
Prefeito Municipal de Guajará-Mirim _~-Isaac_
a beira do caos, e s6 quem sofre este tipo de
Bennesby..
_.
_
_
contratempo pode avaliar as perdas que se tem.
Membros da mesa: Vicente Magalhães -J~Õ ·
Jaru,31 de agosto de 1987.-VaJdirLouzada
Luiz Miranda- Lenir Bonez- José Carlos Ribeide Almeida, Vereador - Jam - RO.
ro da C:Ostã Moderador: Euro Tourinho Filho
IV ENCONTRO DE DIRIGENTES
Debatedores: Francisco Pé_ré"ira tórres ~Jor
DE ASSOCIAÇÕES
ge Vassilakis- Manoel Marques CrtstovãO.:.:.:. -HelCOMERCIAIS E INDUSTRIAIS
vécio Junqueira da Souza - Leonesto c.,vazi_n
DO ESTADO DE RONDÓNIA
- FemãÓ Francisco Leme de Carvalho
Guajará-Mirim - Rondônia, 5 a 7 de setembro
20h às 22h - Painel
de !987
"O Desenvolvimento EConómico do Estado"
Câmara Municipal de Guajará-Miri~
Secretária de Estado - Marilda Costa Teixeira
Membros da mesa: Moisés Bennesby- Dona~
PROGRAMA
to Pereira da Luz- Geraldo Gomes de Figueiredo
Dia 5 de setembro (sábado)
-Augusto Sergio P. de Silveira
8h - Hasteamento do Pavilhão Nacional
Moderador; Raymundo Nonnato Castro
8h às 9h - Credenciamento dos participantes
Debatedores: Frederico Simon Camelo ~Vi~
_
- distribuição de material
cente Rodrigues Moura -João Alfredo Sampaio
9h às 10:30h ~Sessão Solene de Abertura
Nunes de_ Melo - Isaac Bennesby -:- Bohdam
Luiz Malheiros Tourinho- Ama1,.1ry Temporal- Metcko -_Roque Telles
- Letfallah Massud J_orge Brada- Isaac Bennes- Encerrramento
by- Marilda Costa Teixeira - Moisés Bennesby
-Recepção aos encontristas e autoridades no
-Abelardo T ownes de Castro Filho -Francisco Resta1..1rante Típico BoiMano "Gradalquivi"
Araújo - Antonio MoriffiOto
AI)fi~ãó:-cãs-al pr~feito Isaac Bennesby
!0:30h às 12:30h- Exposição
"Mineração e Garimpo em Rondônia"
Di<! 7 de setembro (segunda-feira)
Presidente da Federação da Indústria do Estado
8h --:: Missa Cãii"tpal _no Palanque Oficial__ do
do Rondônia - Frederico Simon Camelo
Município (Av. 15 de novembro c!Getúl10 Vãi"gãs)
15h às J7h - Almoço livre - Painel
- Hasteamento Solene do PÇ~.v:ilhão Nacional
"A Política Fazendária do Estado de Rondônia"
_;;_-IncorporaÇão dos encõntristaS-e ·autOiidad-eS
Diretor do Departamento de Administração Tri·
ao Prog~ama Oficial ·comemorativo do Dia da
butária - Adailton Barros Bittencourt
Membro da mesa: Júlia Trindade de Souza- lnd_ependência
--Visita ao Centro Cultural e Museu da EStrada
Eduvaldo Gusmão dos Anjos -José Marçal Ande Ferro Madei[a-Mamol-é
tonio - Humberto Viana Nonato
........ Visita -às obras de recUperaÇão da lendária
Moderador: Luiz Mal h eiras Tourinho
Estrada de Fet-To Madeíra-Mamoré, Com--pasSeioDebatedores: Letfallah Massud Jorge Badra de trem
Lupercido Dalla Martha - Edmundo Lopes de
-Passeio -de barco nos rios Màmoré e Pacaãs
Souza- Auzílio Fonador --Valdecri Gom~s da
Silva - Ecir Rezende dos Santos.
Novos e parada na cidade de -âuaYaramerim na

a porta, atirando nos policiais. Houve troca de
tiros. Em seguida a polícai se rendeu fugindo do
local, onde fiquei toWmente desprotegido. Os
bandidos continuaram a atirar no escritório da
administração, onde -estâ._vamos_ilhªdo~--~u mais
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vizinha República aa BolíVia_. COrteSia âõs irmãõ"s
lsaac-Moisês Bennesby
·
___________ _
22h a 24h- RegressO doS encontristas e autoridaâeS
ObservaçÕes:
1_ - O excelentíssimo senhor governador do
Estado, Dr. Jeronimo-santana será recebidO -no
IV Encontro pelos dirt9entes ·empresariais, após
o seu desembarque em G_uajará-Mirim, em horário__ que está facultado a essa autoridade, fazendo
usQ da palavra com pronunciamento aos encontristas, carecendo de cooJir:mgç-ª-º- se sua excelência concederá faculdade para debates.
2 - O coófdenador do Programa Nacional de
Pequenas Hidro.elétricas e Fonte_s Alternativas de
Energia, asSessor- Flávio Azambuja, em face da
confirmaÇão da- preseriça-apenas no dia 5, sábado, falará no IV Encontro após sua chegada em
Guajará-Mirim e participará de mesas de trabalho
articulada pela organização dó IV Encoritrà para
implementação do Plano.
Facer - Federação ·das AsSociações Comerciais e lndustria_is do Estado de_Rondônia- Luiz
Matheus Tourinho, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jufahy Magalhães) ConcedO a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR- MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso.) -sr.- Presidente, Srs.
Senadores:
Permitam que volte a abm:d11r. desta tribuna,
um problema secular que, intermitentemEmte~afti
ge a população de meu sofrido nordest~: A $~.
aquela mesma tragédia que, já uma vez, levou
o Imperador D. Pedro 11, num mo_mento de angús-tia, a proclamar_ que venderia. até a última jóia
da coroa para evitar que o nordestino amargasse-lhe aS COnseqüências.
.
Mais de cem anos são passados, desde ~ntão.
Outros governantes preocuparam-se com o probleina. AnãS- a fio, cientistas e técnicos buscaram-lhe solução. E a catástrofe persi~te, com todo
o seu coi-01-ªiio_·ç:~ miséria, fome, morte. Por isso é que retomo ao _ass_lJDtQ, __d__~ feita
para pedir a_atenção desta Casa--e, em especial,
do Governo do Presidente .)g~ Sarhey, pãra a_
sifuaçao de meu Estado, Pernambuco, sobretudo
as regiões do sertão e do J.i.Qreste.
OU.Vi;recentemente, Sr. P~sidente, de lideranças políticas parlamentares, e de prefeitos de meu
Estado~ _um apelo e um brado de alerta.
Apelam à sensibilidade âos hOmens públicos,
à acuráda dos detentore§.. dos pÇKl_eres decisórios,
e à diligência dos exec.utivos do_,Qgvemo Federal,
na região. para que implementem medidas capazes de, ao menos, atenuar o sofrimento a que
estão submetidas as populações- sobretudo as
mais carentes.
Alertam para os equivocas em que incorrem,
no Estado de Pema.rnbuco, os re?po!)Sáveis pelo
atendimento ãos vitimadOs Pela" intempérie.
O ciuê peàein, a par de seu direito, não é m1,1ito,
e estou certo d~ que haverão d_e impressionar-se
- pàrà, ·em seQuida, agir- OS ilustres dirigentes
dos- órgãos federais que os POdem socorrer:
Dnocs, Dnos, Sudene, Unidades Militare~ de Engehharia e Construção.
V9U> ~gora, referir-me, cte modo sumério, ao~
pleitos aprisentados PelOS prefeitOS de Pem:am-
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buco, em reunião realizada em São José do Egito,
no Vale do Pajeú, que façO ·meuS, e; estou seguro,
irão merecer igual apoio de V. ~!
a) que o comando das medidas de emer-

gência seja atnbuído, como se fez no passado, com tantos e tão bons resultados, às entidades federais afetas ao problema;
b) que essas mesmas medidas de emer-

gência possam abranger tembém as àreas
urbanas, tão afetadas quanto as zonas rurais;

c) que a_Sudene, mediante adoção de pa- ·
râmetros rigorosamente técnicos, estabeleça
convênios diretos com as prefeituras municipais para fornecimento de carros-pipas;
d) que, a exemplo do que já se praticou

em outras secas, aos alistados nas frentes
de emergência se concedam, no mínimo,

três dias em cada semana para que tratem
de seus próprios cultivos, evitando~se, assim,
o abandono dos roçados, a queda mais drás~
tica da produção regional e o empobrecimento ainda maior dos camponeses;
e) que seja levada a cabo ampla programação de perfuração de poços artesianos,
acompanhada de investimentos complementares nas pequenas propriedades rurais;
f) que se adotem, pelo menos para o Nordeste flagelado, esquemas diferendados na
concessão do crédito rural, pois os pequenos
produtores que sofrem a seca jamais poderão arcar com os custos de juros e correção
monetária;
g) que a execução dos projetes governamentais, na região, como o programa de
apoio ao pequeno produtor rural (PAPP), não
exclua, como hoje ocorre, a participação das
prefeituras e câmaras munícipais, deixando
assim de alienar a contribuiÇão daqueles que
mais de perto sentem - porque os vivem
- os problemas de suas comunidades.
Sr. Presidente, desgraçadamente_:, às agruras da
natureza está o homem acrescentando aquelas
originadas de equivocada compreensão da função pública. Abandonando - é o que clamam
os prefeitos- a iserlção e imparCialidade -que
devem nortear a ação do Governo, mormente
numa fase adversa, como a ora vivida pela população agrP.ste e sertaneja,as autoridades estaduais
estão a discriminar os prefeitos da Frente Uberal,
da àrea
Por isso, apelam, por meu intermédio, à sensibilidade dos responsáveis pelos órgãos federais, na
região, para que, além da adoção das providências solicitadas, atuem livres dos condicionamen~
tos partidários que impedem o correto e eficaz
curso das medidas de emergência.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Fran-

co.
OSR.ITAMARFRANCO(PL-MG.Pronun·
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores;
,7
_
Registro com profundo pesar o falecimento da
jornalista Ugia Campos Maia, do operador de VT
Jaime Luciano da Silva e do Motorista Carlos Roberto da Silva, todos da ''TV Alterosa", os quais
faleceram em um acidente_de automóvel quando
voltavam de uma missão jom~istica na cidade

de São João Dei Rei, na visita. do Ministro Paulo
Brossard.
A tristeza nos meios Jornalísticos do meu Estado é grande e a emoção permanente da saudade
se faz presente em todos nós.
À beira do túmulo, o pai de Ugia,-sr. Eu-rides
Maia disse: "Por tudo que você foi para mim,
obrigado, E obrigado per nos ter deixadO a neti·
nha Débora, porque, sem ela, nossa casa estaria
-ainda mais vazia",
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
nevides.

B_e-

O SR. MA(IRO BENEVIDES (PMDB- CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
srs-:-senadores:
Um grupo de funcionários do Banco do Nordeste, com a colaboração do ETENE, incumbiuse de promover estudos e pesquisas sobre a realidade regional, apontando disparidades gritantes,
que merecem ser analisadas pelas lideranças daquela faixa geográfica !=fo País, conscientiza,ndo-as
ainda mais quanto à necessidade de defender
interesses até_ aqui inexplicavelmente subestimados.
o período comp-reenclido entre -1980 1985
servil! de_ base à acurada "análise de açâo do
governo federal sobre a economia do Nordeste",
cabendo aos técnicos - Oonilo M. Sindeaux de
Oliveira, Antônio de Castro Q. SeiTa, Geraldo Ma- jela L Barbosa e Maria Salete de Mendonça B.
Bastos - efetuar um balanço da entrada e saída
de recursos, fixando parâmetros preciosos, sobre
os quais vale uma reflexão profunda dos dirigentes da Nova Repúqlica, a çomeçar pelo próprio
Presidente José Samey.
Acontribuiçã_o do chamadO Polígono das Secas
ao desenvolvimento brasileiro foi projetado com
dados lrrefutáveis, permitindo-nos considerá-lo
como verdadeiramente inestimável, em confronto
com o envio de recursos destinados às 9 Unidades
Federativas que ali se situam.
Na introdução do importante documento vai
realçado que:

e

·:Assim sendo, não se pode desconhecer
que a completa abertura da Região, agravada
pelo fato de ser fortemente dependente do
- Centro-Sul do País no suprimento de bens
intermediários e firiais, leva naturalmente a
que grande parte da renda gerada pelas políticas do Governo Federal terminem por se
localizar fora do Nordeste."
Os fluxos de entrada e saída de recursos entre
o Nordeste e o _resto do País, ao ensejo desse
lapso de tempo, são mencionados explicitamente,
considerando-se "a política orçamentária convendonªl~_!!_S transferências intergovemamentais, os
incentivos fiscais e o subsídio via crédito especia·
lizado nos bancos {ederais".
No que _concerne aos incentivos fiscais, cabe
mendoilar que Se_ trata de liberações efetuadas
pelo FJNOR, correspondendo à parcela da SUDENE nos projetas aprovados por seu Conselho DeIibarativo. Tais incentivos são classificados como
transferência do Governo da União, ainda que
se direcionem para financiamento de investimen·
tos privados.
Relativamente à balança comercial com o estrangeiro, o Nordeste sempre apresentou saldo

Setembro de 1987
positjvo, tendo no período 80/65 totalizado U!:i:;, _8,896- milhões, o que representa 28,2% ao- saldo
total do Brasil nesse mesmo período.
No que diz respeito ao petróleo? a nossa Região sempre contribuiU com uma participação
basta-nte elevada, sendo que, em 1980, o Nordeste
participou com 80% do total produzido no Pafs,
tendo, em 1985, alcançado ainda o apreciável
percentual de 35,7%.
N., parte atlnente às despesas da União, é fora
de dúvida- segundo o estudo aqui referenciado
- que "a Região tem sido discriminada no que
se refere à distribuiÇão dos gastos govemamen·
tais".
E c_onclui o trabalho dos_ técnicos benebeanos,
sob esse aspecto:
"Em- síntese, de acordo com as informa- ções analisadas neste tópico, verifica-se qu~
o Nordeste, ao contrário do que se divulgou
amplamente, nunca foi considerado pelo Governo Federal como sendo prioridade. Muito
pelo contrário, o- que se constata., de fato,
é que a Região sempre teve um tratamento
discriminatório, ao longo desses anos."
Sr. Presidente, na próxima 4~-feria, às 18 horas,
no Salão Nobre do Senado, cedido por sua Mesa
Diretora, ocorrerá o lançamento do opúsc_ulo aqui
ligeiramente córi1enta.do, com estatísticas estarrecedoras, que haverão de merecer a atenção do
Governo Federal, dos parlamentares e da própria
opinião públtca
É preciso, pois, que se superem tais disparidades. oferecendo-se ao Nordeste um apoio menos retórico e mais efetivo, dentro do ideário da
chamada Nova República. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)-

A Presidência convoca sessão extraordinária a
realizar-se amanhá, às 14 horas e 30 minutos.
com a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n? 31, de 1987 (n9 180/87, na origem),
de iniciativa do Senhor Presidente da República,
que reorganiza o Corpo Auxiliar Feminino da Re~
serva da Marinha --CAFRM, tendo
_
P~CER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
2

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n? 32, de 1987 (no 7.782/87, na origem),
de iniciativa do Senhor- PreSidente da República,
que fiXa os valores de retribuição do Grupo-Atividades de FíscaUzação de Combustíveis e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
3

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 33, de 1987 (n? 130/87, na origem),
de iniciativa do Senhor Presidente da República,
que acrescenta e altera dispositivos da Lei n?
7.301, de 29 de março de 1985, que reorganiza
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os quadros complementares de oficiais da Mari-

nha, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferidO em Plenário.

4
Votação, em turno único, ç;lo Projeto de Re:!!Oll,.lçáo n'i' 149, de 1987, que autoriza a Prefeitura

Murúcipal de Três Passos, Estado do Rio Grande.

do Sul, a contratar operação de crédito no _valor
correspondente, em cruzados, a
tendo
_

11
Mensagem n9 179, de 1987 (n" 280187, na origem), relatiya à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Munidpal de Serra do Salitre, Estado
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito
nb valor correspondente, em cruzados, a
32.007,13 Obrigações do Tesouro Nacional OTN. (Dependendo de parecer.)

80.000,00~0TN,

PARECER FAVORÁVEL,proferido em Plenário.

5
Votação, em turno único,- do Projeto de ~esolu
ção n"' 150, de 1987, que autoriza_ a PreJeitura
Municipal de Bento Gonçalves, Est?do do Rio
Grande do Sul, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
80.000,00 OTN, tenqo
PARECER FAVORAVEL, proferido em Plenário.

6
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 151, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Perdigão, Estado de Minas Gerais
a contratar operação de <:(édito no valor correspondente, em cruzad9S. a 25.000..~00 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido_em Plenário.
7
Votação, em turno único, do Projeto de Resolu-

ção n9 152, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Bom Jesus da Lapa, Estado da. Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 20.676,69 OTN,jun-

to à Caixa Económica Federai, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

8
Votação, em turno único,_ do Projeto de Resolução IT' 153, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Teresina, Estado do Paiuí, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 439.743,04 OTN, junto à Caixa Económica Federal, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pltinário.
9

Mensagem n~ 170, de 1987 (n9 270/87, na ori~m), relativa à proposta para que seja autorizada

a Prefeitura Municipal de Coromandel, Estado de
Minas Gerais, a contratar OperaÇão âe crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 56390,98
Obrigações do Tesouro NaCiOnal- OTN. (Dependendo de parecer.)

10
Mensagem n~ 178, de 19Bi (no 279/87, na origem), relativa, à proposta para que seja autorfz.ada
a Prefeitura Munidpal de São João Evangelista,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação de
crédito no valor Correspondente, em cruzados,
a 43.642,63 Obrigações elo Tesouro NacionalOTN. (Dependendo de parec:er.)

12
Mensagem n~ 195, de 1987 (n9 304/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do
Piauí, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 407.777,00 Obrigações do Tesouro Naclonal - OTN. (Depende~dQ.s:le_ parecer.)

13

Mensagem n• 198, de 1987 (n• 307/87, na origem), relátlva à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Imperatriz, Estado do
Maranhão, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 209.863,31
Obrigações do Tesouro Nadona1 - OTN. (Dep~ndendo de parecer.)

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 mi-

nutos.)
. ATO DA COMISSAO DIRE.TORA

1'1• 49, DE 1987
A Comissão Diretora do Senado Federal, no
usa de suas atribuições legais constantes do Decreto Legislativo n9 114, de 1982, prorrogado pela
Deç:reto Legislativo n<:> 18, de 1986, ~onsiçlerando
o disposto no art ao do Decreto-Lei n~ 2.335,
de 12 de junho de 1987,
RESOLVE:
Art. }9 Os valores dos sub$ídios (parte fixa
e variável) dos Senadores da Repúbllc:a, bem como a ajuda de custo fixados pelo Ato n9 35, de
1987, da Comissão Diretora, ficam reajustados
em 6,27%, a partir de 1" de setembro de 1987.
Art. 29_ Este Ato entra em vigor na data de
suã publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Sa1a da Comissão Diretora, 16 de setembro
de- 19-87. :.:_Humberto Lucena, Presidente-

Lourlval Baptista- Dirceu Carneiro- Francisc:Q R9llemberg - Jutahy Magalhães.
ATO DA COMISSAO DIRETORA

.

N• 50, DE 1987

A Cõmissão Diretora do Senado Federal, no
uso de suas atribuições regimentais e consideM
rando as disposições constantes do art. 19 do De~
creta-Lei n9 2.335, de 12 de junho de 1987,

RESOLVE:
Art. 1"' Os valores de vencimentos, salârios,
salârlos-família, gratificações e proventos dos ser-vidores do Senado Federal, de que trata o Ato
rr 36, de 1987, da Comissão Diretora, ficam reajustados em 6,27%, a partir de 19 de setembro

de 1987.
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Pará!Jrafo único. O_ dispoSto neste artigo aplica-se aos valores de salária~base e gratificações
dos seiVidores do Centro Gráfico - cegraf e do
Centro de Irrlonnática e ProcesSamento d~ Dados -?rodas~.
~Art. 29 A_ despesa decorrente da aplicação
deste Ato corre~ à conta d_as dat.a_ções desti~ad~~
ao Senado Federal e aos seus órgãos supe.rvisionados, no Orçamento Geral da União.
_
Art. 3\' Este Ato entra ~m vigor na data de
sua pubiicação, revogando-se as disposições em
contrá-rio~
_ --___ _ ,
Sala da toiilissão Diretora, em 16 de s€tembfó
de 1987.- Humberto Lucena, Presidente-

Lourlval Baptista - Jutahy Magalhães Dirceu Carneiro - Francisco Rollemberg
ATO DA COMISSÃO DIRETORA

N• 51, DE 1987
A Comissão Diretora do Senado Federal, no
uso da competência que_lbe_c_onfere o.Regimento
Interno e à vista das informações contidas nos

Processos n•s 005447/86·0 e 009232187·7, e
consoante decisão tomada na 1O• Reunião Ordinária recüizada em 27 _de novembro- de 1986,

RESOLVE:

Art. 19 o fundonário aposentado qúe na atividade ocupava cargo ou função do Grupo DAS,
em carátet efetfv01 fará jUs aõ .b.eneffdo de que
trata o art 2"' da Lei n9 7-.~38~ de 8 de ji.!lho de
1985:

..

.

.

..

~.

.

- -

Ari. -29- Este Ato entra er:i:i vigor -na· data desua publicação.
__
Art. 39 Revogam-se as disposições êm contrário.
Sala da Comiss_ão Diretora, em 16 de setembro
de 1987. - HQmberto Lucena. Presidente -

Lourlval Baptista -- Jutahy Magalhães Dirceu Carneir-o - FranclscC? Rollemberg.
ATO DA COMISSAO DIRETORA
N• 52, DE 1987

A Comissão Diretora do Senado Federal, usanM
do da competência que lhe confere o Regimento
Interno,

RESOLVE:
Art. 19 O art 19 do Ato da Comissão Díretora
nç 17, de 1987, passa a vígarar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 1•

__ ,_...............- - - - - - - - · ·

P~~áQ~;d~~ Aos P~rtid;··l'olítl;-~ ê .
-facultado indicar até 5 (dnco) pessoaS para
- Cl'édenciamento nas termos deste Ato e ~
Uderanças Partidárias, Organizações de <it:tJ-.
pos Parlamentares, Instituto de Previdência
dos Congressistas e Senadores até 3 (três)."

Art ~ Este Ato entra em vigor na data__ c:(e
sua publicação.
- --__
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Sa1a da Comissão Direto:fa,. ) 6 de setembro
de 1987. - Humberto Lucena, Pre~dente -

Lourival Baptista - -Jutahy MagaJhães Dirceu Carneiro - Francisco RoUemberg.
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA

N• 53, de 1987
A ConiiSsão Diretora do Senado Federal, usando de competência que lhe confere o Regimento
Interno e considerando a absoluta ne_cessidade
do serviço, conforme Exposição de Motivos do
Senhor Diretor-Gera1, consoante disposição contida no art. 539 do Regulamento Administrativo,

RESOLVE,
.
Art. 19 ~criada, na Sub.Se;retarl;de--D-iviJlgação, a Seção de Apoio ao Comitê de Imprensa.
Parágrafo único. Coihpete à Seçã-o de_Apoio
ao Comitê de Imprensa planejar e executar tarefas
de suporte administrativo às atividades do Comitê,
de interesse da Subsecretaria.
Art. 2 9 São críadãs 1 (uma) retribuição aceS:.séria equivalente à FG-2, destinada ao Chefe da
Seção de Apoio ao Comitê de Imprensa e 4 (quatro) equivalentes à FG4, destinadas a Auxiliares
de Apoio ·ao Comitê de IfnpreliSa.
Art. 3 9 A Subsecretaria de Di\IU]gaçâo apresentará, no prazo de 30 (trinta) dias, estudos contendo proposta para efetivação das medidas consubstanciadas no presente Ato, através de projeto
de resolução para alterar o Regulamento Administrativo.

Art. 4ç Este Ato entra em vigor na data de
sua publicação.
Art 5o Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Cornfssão Diretora, 16 de setembro
de 1987.- Humberto Lucena, PresidenteLourlval Baptista - Jutahy Magalhães -Dirceu Carneiro - Francisco RoUemberg.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA

N• 54, DE 1987
A Comlssão Diretora do- Senado Federal~ usando da competência que lhe confere o Regimento
Interno e t:Cirlsõante a absoluta ne<:essidade do
serviço, evidenciada em Exj:>osíção de Motivos do
Senhor Diretor-Geral, --

RESOLVE'
Art. I ç São criadas, nos termos do art. 539
do Regulamento Administrativo do Senado Federal, 4 (guatro) retribuições acessórias e equivalentes à FG-3, destinadas a igual número de Auxiliares Técnicos de Telex-Telefonia; 4 (quatro) retribuições acessórias equivalentes à FG-3, destinadas a igual número de Auxi1íares Administrativos;
e 2 (duas) destinadas a igual número de Con:.
tínuos.
§ 1o As retribuições acessórias de que trata
este artigo são privativas de servidores lotados
no Servfço de Telecomunicações.
§ 29 Ao Auxiliar Técnico de Telex-Telefonia
incumbe a execução e controle do recebimento
e transmissã_o de mensagens através do Sistema
de Telex e Telefonia, manter em perfeito funcionamento a rede interna e externa de todos_os equipamentos utilizados nos serviços de telecomunicações _da Casa; instalar, operar e inspecionar as
máquinas de telex, transmissores, máquirias teiefônicas e outros equipamentos existentes; auxiliar
na elaboração e execução de projetas de instala·
ção, modificação ou expansão dos serviços exis·
tentes e executar outras_ tarefas_ correJatas.

§ 39
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Ao Auxiliar Administrativo incumbe

manter o controle das quotas de mensagens expedidas, zelar pela entrega correta das mensagens
recebidas, receber, Controlar e distribuir o material
e o expediente do Serviço, executar trabalhos datiM
lográfiCos, secretariar o chefe do Serviço; organfzar os dados estatísticos; proceder ao controle
interno do pessoal, estabelecendo escalas de
plantão e distribuindo os locais de trabalho do
Serviço e executar outras tarefas correlatas.
Art. 29 A despesa decorrente deste Ato correrá à conta de recursos alocados ao Senado FeM
dera!.

Art. 3ç Este Ato entra em vigor na data de
sua PUblicação.
- Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
--s-enado Feaeral, 16 de setembro de 1987.Humberto Lucena, Presidente---:- LourivaJ Bap·
lista- Jutahy Magalhães- Dirceu cãinelro
-Francisco Rollemberg.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA

N• 55, DE 1987
A Comissão Diretora do SEmado Feder~. ~n
do de competência que _lhe confere o Regimento
Interno,

RESOLVE'
A taxa de ocupação de que trata o
§ 39 do art 439 do_Regimento Interno é fixada
efn CZ$ 5.000,00 (Cit1cci-mil cruzados).
Parágrafo único. Os futu_ros reajusfuméntos da
taxa de que trata este artigo serão cobrados na
mesma data e segundo o mesmo percentual do
reajuste do subsídio _fiXO dos Senadores.
Art. .29 Este _N;o entra em vigor na data de
sua publicação, vigorando seus efeitos financeiros
a partir de }9 de outubro de_1987.
---Art. 3.9 Revogam-se_ as disposições em contrário.
Sala da ConüsSão Diretora, 16 de setembro
de 1987. - H1,mlbe"rto Lucena, Presidente i..ourival B~ptista -- JUtahy MagalhãeS Dirceu Carneiro - Francisco Rollemberg.
Art. 1~

ATO DO PRESIDENTE
N• Z02, DE 1987
O Presidente do Seri'2zdo 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 fõíCiiitorgada pelo Ato da Cótn1S:São Diretora
n'l2, de 4 de abrir ae-1973~ e tendo em VIsta o
qu"e -cónsfa~dO-Prõcesso- n9 015374/87-4,
Resolve aposentar, voluntariamente, Octadlio
Pinto Barreto, Inspetor de Segurança Legislativa,
Classe ~'ESPecial", Referência NS-19, do Quadro
Permanente do Senado Federal, nos termos dos
artigos 101, inciso III, 102, inciso I, alínea "a",
da Çons_tltuição da ~epúb!ica Federativa do Brasil,
combinados com os artigos 428, inciso II, 429,
inciso I, 430,_ inciso IV e V, 414, § 4 9 e 435 da
Resolução SF n9 58, de 1972, e artigo 29, parágrafo
ónico, da Resolução SF n9 358, de 1982, e artigO
3? da ResoluçãoSFn9 13,de 1985, com proventos
integrais, observado o limite previsto no artigo
102, § 29, da CoO.stifuição Federal.
Senado Federal, 18 de setembro- de 1987. Senador Humberto Lucena, Presidente.
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Reunião Ordinária realizada
em 16 de setembro de 1987

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia dezessefs de setembro de um mil novecentos e oitenta e sete.- reuniuMse ·a-Comissão Diretora do
Senado Federal, sob a Presidência do Senlioi Senador Humberto Lucena, Presidente, e com apresença dos Senhores Senadores: Lourival Baptista,
Segundo-Vice-Presidente; Jutahy ~agalhãeS, PrimeiroMSecretário; Dirceu Carneiro; TerCeiroSecretário; e Francisco RoDemberg, Suplente:
Deixam de comparecer, por motivos justificados, Os Senhores Senadofes José Ignádo, Primeiro-Vice-Presidente; Odacir Soares, Segundo-Se~
cretário; e João Castelo,_ Quarto-Secretário.
Dando início aos trabalhos, o SenhOr Presidente
concede a palavra ao Senhor Senador Jutahy Ma~
galhães, que aborda os seguintes assuntos:
19) Propostas de Atos da Comissão Diretora
reajustando em 6,27% (seis inteiros e vinte e sete
centésimos por cento) o valor _dos subsidias dos
Serihores Senadores e, também, em igual percentual, o valor da remuneração dos _servidores do
Senado Federal. Após discussão da matéria é ela
aprovada, sendo assinados os Atas respectivos,
que vão à publicação. _
- -29) Processos n9" 005447/86-0 e 009232/87~7
e proposta de Ato da Comissão Diretora para regularizar a situaçã-o dos aposentados neles mencionados, como objetivo de estender a eles os
benefíciOs do 8rt. 29 da Lei nç 7 .338, e 8 de
julho de 1985. Após debate, é acolhida a proposta,
sendo assinado o Ato respectivo que vai· à publicação.
3 9) Proposta da Secretaria de DiVulgaÇão e Relações PúólicaS no sentido de ser editada- mensalmente wna revista de conteúdo jornalístiCo e in·
formativo, abordando os principais temas levados
a debate no- Plenário do Senado Federal e que·
levaria o titulo de "Atualidades Brasileiras".Para
toinar viável a ediçãO da revista -~rSugerlda a cria~
ção de funções gratificadas naquela Secretaria.
A matéria foi examinada e, em seguida, determi~
nado o seu retorno_ à Primeira-secretaria para es_tudo e informações mais detalh~das spbre o assunto.
4°) Proposta de Ato da Comfssão Diretor_a_ alterando O seu Ato (19 17, Qe 198_7, "dispõe sobre
creaenciamento de representantes de Orgaos ~
blicos e entidades diversas junto ao Seriado Federal". O assuntó é colocado em_ debate e, após
essa providência, é aprovado pelos presentes,
sendo assinado o Ato consubstanciador d~ medida,_que vai à publicação.
59) Processos n.,.. 007135n7-7, 001196n8-2,
002911/83~3 e 011579/87-0, nos_ quais o seiVidor
aposentado Décio_ Braga de Ca1Valho requer o
seu enquadramento na Categoria Funcional de
Técnico Legislativo. O Senhor Presidente designa
para relatar a matéria o Senhor Senador José
lgnácio.
69) Proces~o n~ 009724/87:.7, acompanhado
de EXposição de Motivos do Diretor-Geral, dispondO-sobre a necessidade de criação da Seç~o de
Apoio- ao Comitê de Imprensa, subordinada à
Subsecretaria de Divulgação e de retribuições
acessórias para os servidores que ali forem lotaM
dos. Após debate da questão é assinado o ato
respectivo, que vai à publicação.
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7?) Processo nG 00852_8187-0, acompanhado
de Exposição de Motivos da. Diretoria-Geral, prO-

pondo a criação de retribuições acessórias para
atender às necessidades do ServiçO de Telecomu-

nicaçõesApós debate do pedido é ele acolhido,
sendo assinado o ato consubstanciador da medida e determinada a sua publicação.

89) Proposta de reajuste da taxa de ocupação
das residências oficiais dos Senhores SenadoreS.
Após-debate do assunto decidiu a Comissão Dire-

tora aprovar a sugestão, sendo assinado o· AtÕ
respectivo que é encaminhado à publicação.
99) Processo n9 014790/87-7, que contém proposta da Subsecretaria de Relações P.Yl;>licas su-

gerindo a implantação e exeCução da Campanha
de Promoção da Imãgem Institucional do Poder
Legislativo. Após amplo debate é a sugestão aprovada sendo autorizada a adoç:ão dÇis medidas necessárias para a concretização da Campanha.
JO't) Apresentação do Relatório Conch,Jsivo do
grupo de Trabalho que examinou a implantação
da Central de Produção de Vídeo no .Senado Federal. A matéria é debatida ficando estabelecido que_
será ela objeto de novo_exame_na próxima reunião
da Comiss_ã.o Oiretora.
Dando continuidade à reun!ão, o Senhor Presidente leva ao conhecimento dQs presentes a existência de proposta trazida à Comissão pelo diretor~Geral da casa, onde é sugerida a locação dos
serviços de transportes de ~rvidores do Senado
Federal, após reali:~;açã_o do processo licitatório
respectivo, a exemplo do ocorrido n_~ Câmara dos
Deputados.Deba.tida a proposta, decidiu a Comissão reexaminá-la na sua próxima Reunião.
.
Em Seguida, o Senhor Presidente _convida para
adentrarem o recinto da Reunião os Doutores Luciano Vieira e Cid Nogueira, os quais fazem uma
exposição sobre o programa de reforma da Subsecretaria de ~istência Médica e Social, com
a utilização de recu~s audiovisuais. Após exposição é a matéria debatida pelos presentes, sendo,
na ocasião, autQ~acla a adoç~o das medidas necessárias à__implementação "da idéia.
_.. _
Nada mais havendo a tratar, às dezenove horas,
o Senhor Presidente declarou enc.errados os trabalhos pelo que eu, José Passos Porto, DiretorGeral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei
a presente Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
.
Sala da Comissão Diretora, 16 de setembro
de 1987 -Humberto Lucena, Presidente._
__ _

0

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)_Está aberta a reunião de instalação da Comissão
Parlamentar Mista de (nquérito, criada através de
Resolução CN-03, de 1987, destinada a apurar
denúncias que vêm sendo formuladas pelo Jornal
O Esta.do d~ S. Paulo, referentes a urna conspiração internacional envolvendo restrições à soberania nacional sobre a Região Amazônica Este,
o objeto da_reunião desta Comissão._
Havendo número legal, 11 membros, declaro
instalada a reunião, em função do triste privilégio
da idade. Já _não é a primeira vez que acontece
essa desgraça.
Esta reunião tem por objetivo a eleição do Presidente e Vice-Presidente da Comissão.

za.

o s-R. PR'ESIDENTE(Pornpeu de Sousa) Tem a palavra, pela ordem, o Deputado Lysâneas
Maciel.

Erh seguida, ·a Senhor Presidente comunica
que irá proceder a ele_!ção para Presidente e VicePresidente. Distribuídas as cédulas, o Senhor Se·
nador PoinPeu de Souza, convida o Senhor Senador Almir Gabriel e o Senhor Deputado Lysâneas
Madel, para funcionarem como escrutinadorts.
PrOcedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
- ·

Para Presidente:
DeputadO Roberto Cardoso AlveS
8 votos
Em branco ..--··---..... ___ ___:_,, ________ -- 1_voto
Abstenç~o ............_·-··---·-.-----·----··· 1 voto

Para Vlce-Presldente:
Deputado Ricardo Fi1,1Za ·----·--......---·-·-- 8 votos
Em branco ... _ __.... ..,.------·---- 1 voto
Abstenção ..,.....................--.----:.----- 1 voto
São dedarados eleJtos.,__r~spectivamente, Presidente e Vice-Presidenfe os Senhores Deputados
Roberto Cardoso Alves e Ri<;_ardo Fiuza.
Ao assumir a Presidência o Deputac!o Roberto
Cardoso Alves, agradece a honra com que foi
dístinguído, designado o Senador Ronan Tito para
relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião às dezesseis horas e trinta minutos e, para
consttu:.eú, José Augusto Panisset Santana, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, lida
e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente
e irá à publicação.

A"iEXO A AT.4 DA z~ RE(Jl'il~O (l!'!stALAÇ'ÍO) DA COMISS-{O PARLAMENTAR
MISTA DE /NQ(JÉRfTO, CRV\DA A TRA w:'$
DA RESOLUÇÃQ..CN N' 3, DE I 987, DES77NADA A APURAR DENÚNCIAS Q(JE lfM
SENDO FORfrfULADAS PELO JOFII'IAL "O
ESTADO de $AO PAULO'; REFERENTES
A UMA CONSPIRAÇÃO lf'ITERNACJONAL
ENVOLVENDO RESTRIÇÕES_), SOBERANIA NACIONAL SOBRE À REGIÃO AMAZõN/CA, QUE SE PUBUCA COM A DEVIDA
AcrTORIZAÇ'ÍO DO SENHOR PRESIDENTE
lM COM/S510i

COMISSÃO PARLAMENTAR
MISTA DE INQ(JÉRITO

CN,

rt' 3, de 1987, destinada a apurar de.núri-

das que vêm sendo formuladas pelo jornal "O Estado de S. Paulo", referentes
a uma conspiração internacional envoiM
vendo restrições à soberania nacional
sobre a região amazônJca.
1• REUNIÃO (INSTAlAÇÃO), REAUZADA
EM 3 DE SETEMBRO Di;: 19S7

hJs três dias do mês de s~tembro do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, às quinze horas
e quarenta minutos, na sala da Comiss~o de Eco-
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nomia, presentes os Senhores Senadores Ronan
Tito, Severo Gomes, Almir Gabriel, Pompeu de
Souza e os Senhores Deputados Roberto Cardoso
Alves, josé Carlos Saboia, G_idel Dantas, EraiQq
Triódade, ~icardo Fiuza e Lysâneas _Madel, reúne-se a Coinissão Parlamentar Mista de [nquérito,
qestinCLda à _apurar denúncias que vêm sendo formuladas pelo Jo_rnaJ O _Estado de _S. Paulo,
refe~enfes a uma COnspir~ção lntemacional envolvendo restrições à Soberania Naciç>nal sob~e a
~
Região }\nlazônica
Deixani.- de compara:cer, por motivo justificado,
os-Senhores Senadores Nelson Wedekin, Teotónio VUela Filho, Alexandre Costa, João Menezes,
Jarbas Passarinho e os Senhores Deputados Otavio t;lisio, Vasco -Alves e Gerson Peres.
De acordo com o preceito regimetal, assume
a Presidência o Senhor Senador Pompeu de Sou·

ATAS DE COMISSÕES
Criada através da Resolução -

Terça-feira 22

Presidente: Deputado Roberto Cardoso AI·

ves
Relator:: S~nador Ronan Tito
(fntegra·dO-élJ)anhamento taquigráficÕ da reunião.)

O SR. LYSÂNEAS MACIEL pela ordem.

o- SR.

Sr. Presidente,

LYSÂNEAS MACIEL ,c Sr. Presidente,

a fixação do número de integrantes desta Comissão- obedece a certos critérios. Mas, de acordo
com o ·arl 1O do Regimento Comum:

As comissões miStas.n$salv@dp 9 Q.M;posto hei parágrafO único' do art. 21, no art. 90
e no parágrafo 29 do arl 104, compor~se--ão
de 11 senadores e 11 deputados, obedecido
o critério da proporcionalidade partidária e
induindo-se sempre um representante da
fuinoria, se a propor<:Tonalidade não lhe der
representação.
Então, a questão de ordem é a seguinte: primeiro, qUe foi compoSta a COmissão Com 18 mem~
bras, é um critério que poderia ser adotado ao
arbítriO da Presidência do _Congresso. Mas_, ocorrerii duas circunstâncias. t" que esse Regimento,
que está atualmente em vigor, prevê sempre a
representação da minoria. No caso, prevendo-se
aí uma possibilidade da existência, corno na época em que foi feito, de doi_s partidos, que eram,
na época, a ARENA e o MDB. Então, o espírito
deste Regimento é que as minorias estejam representadas.
Ocorre uma outra circunstância, é que um dos
principais signatários, aliás, o primeiro ou segundo signatário, representando o PJ, o Qeputado
Plínio de Arruda Sampaio, vai tÇI_rriar providências
para requerer que o PT esteja representado nesta
Comissã_o, _como defere o Regimento. E, nesta
drcunstândi:i, tenho a impressão que temos dois
caminhos a seguir; ou a:dtarnos a- elefç.ão1_9U então, esta Comissão decide de maneir<i Quase que
unânime, cjúe a rep-resentatividade das mi_ilofiaS
seja assegurada ao PT, ao PC do B, ao PDC e
aos outros partidos que não integram a Maioria.
ÓSR. CARDOSO ALVES- Tenhoaimpressã.o
que 9 PDC e o ~ integram a -~ioria.

O SR. LY&\NE:As MACIEL -Acresce uma ou
tra circunstancias que estou levantando, a título
de contribuição. É que, após a assinatura dos
diversos membros - e naturalmente não existe
má-fé; mas, apenas para frxar os números ..:._ no
requerimento de constituição que se completou
na Resolução no 3 do CongressO Nacional, diz
o seg_uinte: __ Nos_iermos dO art. 21_-do Regimento
Coriiün1 _:_ e'"eSsEüirl21 diz qUe elas serão criadas
em sessão conjunta, se requerida por 1/3 dos
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membros da Câmara e 1/3 dos membros do Senado Federal, dependendo de deliberação, quando requerida por congressista.
Ora, esse dispositivo foi cumprido.

"Nos termos do art. 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional, requeremos
a constituição de uma Comissão Parlamentar
Mista de tnquérito, para apurar as denúncias
que vêm sendo formuladas pelo jornal O
Estado de S. Paulo referentes a uma conspiração internacional envolvendo restrições
à soberania nacional sobre a Região Amazó-

nica sob pretexto de preservar as culturas
das etnias silvícolas, a ecologia e as riquezas

minerais do subsolo daquela região."
Pelo menos um número enorme de signatários
já nos comunicou que a petição parou aqui -

o requerimento parou aqui em região. Foi acrescentado, talvez para uma questão de explicitação. "A comissão será integrada por 18 membros e terá o prazo de 120 dias para o seu
funcionamento.''

O SR CARDOSO ALVES- De fato, o requeri~_
menta parou ai e é de praxe sempre que pare;
e o acréscimo foi feito pelo Paulo Afonso, ap6s
o entendimento com a Mesa, para estabelecer
um número- eu não tomei parte nisso, foi feita ..
O SR. LYSÂNEAS MAOEL- Não há nenhuma
insinuação, eu quero é resolver o problema.- o_
fato é que foi feito e agora confrrmado que houve
um acréscimo a posteriori. E esse acréscimo,
feito com as melhores intenções, de fato, prejudicou, excluiu, porque ele fez a composição mínima,
quando ela podia ser pelo número de 22.
O SR. CARDOSO ALVES- Não; foi a compo;.
siçã.o máxima até agora de todas_ as Comissões
de Inquérito que houve na Cãmafa.
O SR. I..YSÂNEAS MACJEL....:.... não é a máxima.
Acabei de ler regimentalmente...

O SR. CARDOSO ACVES --Estou de pleno
acordo. Como V. EX' faloU que-íoí a mínim-a,- foi
a máxima; mas pode acrescer mais.
O SR LYSÂNEAS MACIEL - EntãO: a minha
proposta é que se obedeça os termos do art. 1O
do Regimento, acrescentando-se um representante dos partidos da minoria, que seriam indicados pelas respectivas lideranças, também nos termos regimentais. Essa, a decisão preliminar que
submeto à apreciação desta Comissão e também
da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Levantada a questão de ordem, alguém quer contraditá-la?
O SR. SEVERO GOMES- Sr. Presidente, não
para contraditá-la, é para discutir a questão aqui
colocada. A minha sugestão seria a de que o
subscritor do requerimento e também com as
assinaturas dos membros que quisessem assinar,
se dirigissem ao Presidente, solicitando o aumento do número de membros, para dar espaços
a esses pequenos partidos, sem prejuízo da insta·
lação e do início do funcionamento.
O SR. LYSÂNEAS MACIEL- Estou de pleno
acordo com a sugestão do Senador Severo_ Gomes. Acresce que essa resolução tem que ser

feita, também, nos termos regimentais pelo Presi·
dente, -a e acordo com o regimento. Mas acho
que essa Comissão já de~m~ ~sso porque foi feito
um acréSdmo já confirmado, a posteriod, fixouse_um número que pode ser acrescido. Então,
ãdlo que também, sem prejuízo da continuidade
dos trabalhos, essa comissão decide - eu creio,
quase à unanimtdad_e_ -, será asssegurada a presença dos partidos da minoria na comissão, após
0 ato competente regimental da Presidência do
Congi"essó Nacional.
O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sous_a)Bem, respondida a questão de ordem, a comissão
ela própria não tem o poder dedsórfo, o poder
decisório cabe ao Presidente quando criou o art.
10 que fala de comissõ_es_mistas para comissões
mistas em geral; não é o caso expresso da comfssão de inquérito. Ela poderia, perfeitamente, fun~
cionar sem _esta. Entretanto, vemos com a maior
simpatia a Presidênda agir e o eventual Presidehte
vê com a malar simpatia a colaboração dos partidos minoritários. Mas esse assunto só pode ser
resolvido na instância superior, na própria Presidência, porque faz parte do ato de criação, e a
ComiSsão_ não pode, ela própria, alterar o seu
ato de criação, ela não tem o poder de alterar,
ela mesma, esse ato de criação. De forma que,
volto a dizer, vamos cumprir, como sugeriu o Senadar Severo Gomes, a Ordem do Dia prevista
para essa reuniãO: de instalação. Vamos, portanto,
eleger o Presidente e o Vlce-Presidente, e_ se isso
for decidido, vamos pleitear da Presidência que
a Comissão seja acrescida de outros representantes.
o SR. LYSÂNEAS MACIEL- Perdão, Sr. Presi~
dente, mas...
Q_ SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Eu acho que nós não temos o poder para...
O SR. LYSÂNE:As -MAC!El - Não; não temos
0 poder! Mas a Comissão tem o poder de, à unani·midade, registrar essas deficiências e fazer o apelo
à Presidência para que se cwllpra esse desiderato,
uma vez que foi feito, por uma questão de conveníência, um acréscimo que também não seria
regular.

O SR

PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) A Presidência concorda inteiramente com V. Ex'
Entretanto, se V. Ex' propõe que seja um ato da
Comissão, que seja uma deliberação, vamos en~
tão submeter isso à apreciação.
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SoUsa) Se estão todos de_ acordo, não vamos, então,_submeter a votos. Vamos considerar aprovado, por
unanimidade. Passemos à Ordem do Dia dos nossostrabalhos,queéaeJeição.Convidoparaescrutinadores os COnstifuiittes Lysâneas Maciei e Ricardo Fiuza.- Ou poderia ser o Almír Gabriel para
poder equilibrar: um da Câmara e outro do Senado, a Câmara poderá ser representada por um
dos dois. Então, Lysâneas Maciel e A1mir Gabriel.
As cédulas de votação estão sendo distribuídas.
OSR.SEVERGGOMES-Sr.Presldente,peço
a palavra.
O SR~ PRESIDENtE (Pompeu de- Sousa) Tem a palavra o Sr. Severo Gomes.
·
O SR. SEVERO GOMES - Estamos com a
cédula para votar e até agora IÍ:ão houve a colocação de candidaturas que possam ser apreciadas
pelos nossos ·companheiros. Quero trazer uma
sugestão à Comissão, que seria a indicação do
Deputado Roberto Céirdoso A1ves para a Presi~
dência, Deputado Ricardo Fiuzã para a Vice-Presidência e o Senador Ronan Tito para Relator.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Conc_edo a palavra ao Sr. "l"ysâneas Madel.
o SR. LYsÂNEAS MACIEL- O Relator mais
votado é indicado pelo Presidente. Acho que, sem
prejuízo do ilustre nome- do Deputado Ricardo
Fiuza, eu teria a indicar o José Carlos Sabóia,
para Vice- Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) A no,s:;;.a preQcupação é que nós já estávamos
corri um Presidente do PMDB, um Relator do
· PMDB e qu~. portanto, deveriamos abrir um espa~
ço poSSíVel para o segundo maior partido do CongreSso, que -é 0 Partido da Frente Uberal. E, na
hipótese lançada por V. &, nós teríamos 3 membras do PMDB nos 3 ·cargos desta Comissão e
estariamos frustrando um pouco esse nosSo esforço de expandir a i"epresentação pelos partidos
políticos, levando em consideração que o Partido
da Frente Liberal é o s_Eigundo maior partido.
·O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Quaís são da Frente Liberal? São _João Menezes,
EraJdo Trindade e Ricardo Fiuza.
Isso, também, nllo é regimental, isso é uma
praxe, não é? Muito bem.
Vou fazer a chamada para a votação.

O SR. RICARDO FIUZA- Sr. Presidente, peço
0 SR. LYSÁNEAS MACIEL - Outra questão
a palavr:a.
que eu queria perguntar, e já que se está falando
Ó -_P-REsiDENTE (Pompe~ de Souza) - em consenso e isso não é regimental, está assegu
Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Fiuza.
rada a indicação do Senador Ronan Tito. E para
O SR. RICARDO FIUZA - Concordo integral- quê?
mente com a sugestão do Deputado Lysâneas
O SR. RONAN TifO - Se eu for eleito PresiMaciel, acho que nós devemos dar oportunidade dente, eu responderei a V. Ex"
a todos os partidos, acho que a comissão pode
o SR. PRESIDENTE (POmpeu de SouSa) e deve se dirigir ao Presidente dando esta opinião. Então, vamos proceder à chamada para a vota--Agora, acho estranho a expressão "Por conve- ção.
níência".
(Procede-se à chamada~
O -sR. LYSÂNEAS MACIEL - A conveniência
.é de que todos estejam representados.

-SR.

o SR- ilfCARbo~FiÜZA - Mas o Deputado
Lysâneas Mactel dá a_ e~der que é conveniência
de redução. Então, se é por inanirnidade, eu endo·sso tudo, menos a palavra "conveniência".

8

O SR PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) Todos os membros presentes _d_a _ComiSsão já
votaram. Então,_vai-se proceder à apuração. Por
favor, Srs. escrutinadores.
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(Procede-se à apuração.)

Temos oito votos para Roberto Cardoso Alves
e oito votos para Ricardo Fiuza, um voto em branco e uma abstençã_o.
Então, só me resta dar por eleitos: Presidente,
Roberto Cardoso Alves e Vice:-l?residente, Ricardo
Fiuza, com os quals congratulo-me, congratulan-

do-me_ com toda a Coml.s.S.~.Q- que demonstrou
um grande espírito de unidade e de harmonia,

pelo menos aparente. Espero que esse espírito
i1umine os nossos trabalhos até o frrn. A esperança

ê que não tenhamos que nos vestir com tintas
de guerra, tacapes, para, daqui por diante, conduzir nossos trabalhos, que serão conduzidos por
lUll

dos mais conhecidos guerreiros desta Casa,

a quem_e_u tenho a honra de passar a Presidêncict.

faremos, para que a Comissão se COnduza dentro
da maior isenç[ó e na busca realmente de s~us
objetivos. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cqrdoso Alves) - Con·
sulto_V. Ex's. sobre a conveniência de" Que -a Presidência j~ga de se convocar a próxima reunião
para quinta-feira da semana que vem e já nesta
reunião convidar o responsável pelas reportagens
de "O Estado de S_. PalJio" a prestar o primeiro
depoimento. Tenho a impressão de que, nascendo a CQmissão destas reportagens, obviamente
a primeira palavra deve- ser dele, que, embora
não seja, figurará com uma espécie de promotor
público, promotor de Justiça, para...
O SR POMPEU DE SOUSA -

A ele cabe o

ônus da prova.

O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)- Conhecido guerreiro, mas sem tacape e sem borduna,
O SR. PRESlDENTI:.: (Cardoso Alves)- ...trazer
guerreiro das idéias. Quero, de início, agradec_er
aqui os elementos_ que _tem e que pretenda sejam
a V. Ej('s a COnfiança com que me hOnraram, eJeinvestigados pela CQn1LsSao~
:..Solicito à Secretaria que se dirija ao jornal Q
gendo-me Presidente desta Conlissão. Em _seguiEsta
da, declaro que assumo a Presidênda com a mais
do de 8 · Paulo, solicitando a presença aqui
daqueles qu__e_ são o_s_recSponsáveis.
absoluta isenção, na busca exclusiva da verdade
sobre a matéria, daquilo que puder interessar, de
O Sl~CLYSÃNV\SJ~\AC[EC:....."PérrriTte":.me um
fato, ao meu povo e ao meu País.
pequeno aparte? Acho que temos que convOCar
Quero consultar a V. ~ sobre se querem que
o diretor de O Estado -de S. Paulo, porque o
o Relator seja indicado_ agora, neste momento,
artigo não é _assinado _e, por isso mesmo, é de
ou se querem que se indique depois de resolvida
resp6i1Sabilidade dà- itidação do jornal._
~ p~ndência. Aqueles que pretenderem que seja
0 SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)_ Então,
- a1 o Estad0
sol'c'to às
ta ·
fi ·
md.icado agora conservem-se como se encontram. (Pausa.} Será indícado agOra-:-_
L L
ecre na _que o LCte ao 1orn
É d
inh
tad
.
b,
d
de S. Paulo, conVIdando o responsável ou res1 ser, taro em, a
a.!'". a von ': e_Jugo
pensáveis.
convemenc1a da Comtssao e da boa harmonia
dos nossos trabalhos que seja indicado o nobre_
9 _SR. RElATOR (Ronan Tito) - De repente,
Senador Ronan Tito. Mas eu somente indicarei
o diretbr responsável quer dividir responsabilidase V. ExoS concon;la_rem. Aqueles que estiverem
d~._gue:~ tr~_e!~mai~ª-_en~e.
de acordo _com esta indicação, conservem-seco- ----0---SR. PRESIDENTE _(Cardoso Alves) - De
mo se encontram.
qualquer m<)neira, oficialmente, está estampado_
O SR. POMPEU DE SOOSA- Eu proponho
na primeira página "diretor responsável".
que se (a_ça a proclamação.

O SR. PRESIDENTE__(~r_d_çso Alves) - Não;
a Presidência consultou o Plenário para indicar
um nome aprovado pelo Plenário e resta, sem
a menor dúvida, o nome do Senador Ronan Tito,
como preferido à unanimidade_ pelo Plenário. As~
sim sendo, eu indico como Relator o nobre Senador Ronan Tito, e convido S. Ex" a tOmar assento
à mesa.
Convido, também, para tomar assento à mesa
o nobre Vice-Presidente Ricardo Fiuza.
O nobre Senador Ronan Tito te.m a palavra,
neste instante, conforme pretende,
O SR. RELATOR (Ronan Tito) - É apenas
para reafirmar que a intenção desta Mesa e desta
Relataria será, sem dúvida nenhuma, a busca obs~
tinada da verdade. Caminharemos nesta direção.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves) a palavra o nobre Vice-Presidente.

Tem

O SR. V!CE,PRESIDJ;:NTE (Ricardo Fiuza) -

sr. Presidente, desejo apenas agradecer-aoS Cciffi.=panheiros, e como o Vice-Presidente é o substituto
eventua1 do Presidente, evidentemente, que me
norteiam também os mesmos princípios de procurar apurar os fatos, numa questão que tem sido
tratada com tanto emodona,tisr:nq e, Sem dúvida
alguma, uma questão tão delicada, porque envolve setores da mªior representatividade na sociedade brasileira. Nós, da n_ossa parte, todo esforço

O SR REU\TOR (Ronan Tito) -

Mas dando

a ele a oportunidade justamente de uma flextbilid_ade para trazer quem_quiser.
' O SR PRESIDENTE (Cardoso Alves] .,.-A Secr~taria

o oficiará, Solicitando a presença dele.

O" SR. SERVERO GOM.ES

~ Sr. Presidente,

estão Ocorre"rido na área dã Amazônia_. vinculada
a esta questão da soberania nacional, vários fatosgraves; Estamos teildO -conhecimento que uma
série de índios _yanom.;'lri"tis e de outras tribos no
. ~!to Rio Negro estão sendo dizimados por doenças. em virtude de providênciaS que foram tomadas com relação a essa questão. COmo esse fato
grave está ocorrendo neste momento_, ~eri~ oportuno que esta Comissão se deslocasse para aquela região, que está proibida a várias entidades,
para verificarmos ln; lo_ç_oJ inclusive para evitar
que esse problema, em relação aos índios, sofra
um processo bastante perigoso, que poderá resultar na mortandad_e de um grande número de ín(iios. qué es@o_ "tá, porqu~_jl~ti_os médicos foram
retirados d~gu~la regi~o. 'Como a questão está
implicitamente relacionada com as denúncias
que vêm sendo feitas, relacionando também com
o CIMJ, que foi retiradçr de I~, a manu militar,
seria opOrtuno que, em vez de ficarmos apenas
bordejando proDlemas, e para conhecimento real
desta comissão-.:.:.... que-nos deslocássemos pãra
lá,_ ou alguns membros fossem designados, elei-
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tos por esta Comissão, para conhecer in ]oco
o que acontec:: naquela re~!?iO.O SR S~_O GOMES - Sr. Presiclente, e!'tou atento à s_ugestão do DePutado Lysâi1eas Madei e quero dizer que tenho muita informação
sobre o que ocorre em Ror~ima, em algumas
zona:s de garimpo, na SeiTa Couto de Magalhães,
onde um ·grupo de índi_os Yanomamis foi realmente -morto. Penso-_ que o Ççngresso deve ter
interesse nissO, -deve-se tnanjfestar. Mas, no me.!-1
entender, temos uma Comissão criada para inves~
tigar as deriúnctas do Jornal O Estado de S.
Paulo e não deveríamos ter a preocupação "de
concentrar, porque essas denúncias estão tendo
repercussão e infl_1,.1ência até nos debates, na for-·
mação de juízo-~dentro da Constituinte. EstOU íi:ú:eiramente solidáriO com a mobilização com relaç~o
à questão dos garimpOs na fegião dos y<m011W··
mis. A meu ver, deveríamos concentrar para_termos umCJ solução, urn de~;v~ndamento rápido
dessas questõeS:- e riãQ DPÃ perdermoS em ot.!fras
questões que".Sãci fgUalmehte importantes, m&s
que poderiam prolongar demasiadamente o resultado final e o (elatório que precisamos levar
ao corihedrilentO público.
O SR. LYSÃNEAS MACIEL Ex!' um aparte?-

Permite-me V.

0 SR PRESIDE_NTE (Cardoso Alves) -

não,~

Pois

·-

0 SR. LYSÀNEAS MACIEL - As denúncias
do jornal O Estado de S. PaulO envPJvem o
problema de soberania, o problema do índio; envolvem o problema de genocídio. De maneira que
são absolutamente pertinentes. Se estamos co·m
prazo curto, a coisa mais séria é, na realid.ade,
a mortandad~~ _esse geQQCíQig. Foram 2roibídas
as presenças de várias enti.ciªdes_médicã.s. Es_~e
problema foi objeto, também, das denúhcias do
jomal O Estado de S. Paulo, que o CIMI, cuja
presença foi ex_cluídaL estari~ contribuindo para
a qu~stão de soberani~ r_e~ita. e outras coisas
desse jaez. Enquanto discutimos_ aqui, uma nação
pode estar_sendo dizimada,_pç>rque _é uma _ordem
pai'a proibir a presenÇa do CIMI, estimulada naturãlr'nente pelas denúncias que este jornal tem feito.
.
-óSR.POMPEUDfsbaSA-PerTnitê"-me-um
aParte; nobré Coftstituinte?- · -0 SR LYSÂNEAS MACIE;l,- Pois não, Ex"

O SR. POMPEU DE SOUSA- A meu ver, a
denúncia e a preocupação de V. Ex" é da m~Ior
procedência. .E:ritretanto, o Senador Severo Gomes está preocupado com o objeto especffico
desta Comlss-ão. Que o Congr~so. !'iacion~._ ou
qtie a Assembléia Nacional Constitu_inte deS!Sil~
u111a comissão para apurar isso. Na verdade, o
qUe há é uma- àenúncia referente à_ soberania
nacional que O Estado de S. Paulo fez e criou
uma tal celeuma -que proVocou o requerirrlento
para a criãçáo desta Comissão: Esse é- o :ass).ll').to
especifico. Se nós não nq~apressarmos, estafemos perdendo tempo; Na verdade, estamos_ -atr:i·_
buinclo a um assunto colateral UJ'tl objeto mesmo
da nossa Comissão. Periso qi;le a nossa: êomi~São
deve agir com o máxiino aé- presteza, para que
não só o Coh,9fesSo N~cíonal esteja devi~m~__t:!te
esclarecido soJ?re a denúnc~, porque_adenlln-c_ia
é algo-que Se-deve apurar e se deve· aPurar até
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o último grau de evidência, para então cumprir
o seu papel perante o Congresso Naciooal_e perante a opinião públka. Se V. EX"- Propuser, no
Congresso Nacional, que se designe uma Comissão para estudar o assunto, poderá contar com
meu voto.
O SR. LYSÂNEAS MAOEL ~ Sr. Presidente,
parece_-me que não me fiZ compreender bem.

A denúncia do jornal O Estado de S. Paulo
diz respeito a restrições à soberania e que ê objeto
de preocupação, não apenas do C!MI uma das

entidades acusadas, mas também objeto de outras entidades estarem (az_endo~restrições à soberania, através de sua ação naquela região. Inclusive, essa famosa acusação _dos austríacos, que
estariam, precisamente, prejudicando essa soberania, que causou uma verdadeira exasperaçãr:>
no nosso eminente Senador Brossard, Ministro
da Justiça.
Ora, estamos tratando, ali, de exatamente em
que a ação do CIMI, em que a ação dessas outras
entidades, a Igreja, a CNBB, o Conselho Mundial
de Igrejas, podem estar afetando essa soberania
através daquela assistência.
Então, não é um assunto a 1atere, não é um
assunto paralelo, está intimamente vinculado.
Apenas esto_u pedindo pressa porque nas acusações que vão ser feitas aqu•, tenho o "Estadão"
aqui comigo, fala-se precisamente nisso, que essas entidades estão se imiscuíndo na soberania
do Pafs, através de sua ação subterrânea, a1tamente subversiva. Assim, se ele vem fazer essa
acusação, nada melhor do que saber que tipo
de subversão _o ClMl está_ fazendo. Qual é a ação
deletéria da CNBB em relação à soberania nacional?
Estou querendo, apenas, que se apresse, porque há um momento ligado a isso, em função
dessas denúncias, que- tiroU a as-SiStência médica prestada pelo CIMJ. _e por outras entidades.
Então, enquanto discUtimos, aqui, academicamente, estão morrendo índios todos os dias.
Como o-assunto é 'ínteíraniente pernn~ente, rião"
é uma coisa paralela, insisto- nessa- designação.
É absolutamente ligada com a denúncia. Tiraram
o CIMI de lá, por designação, ou paralelamente,
a Presidência oficie para indagar-quais as razões
por que foi tirada a assistência médica. Ou seja:
é força de lei o que o O Estado de S. Paulo
publicou a respeito dessa ação contra a soberania
nacional do CIML

se

É por isso que me permito insiStir nessa providência.
Lembre-se, Sr. Presidente, enquanto discuti~
mos aqui, seres humanos estão morrendo. fndios
ou não, brasileiros como todos nós.
O SR. PRESIDENTE (C.rdoso Alves) -

Pelo

ato ·do Presidente que nomeou a c-Omissão, está
tem por objetivo apUrar denúncias que vêm sendo
formuladas pelo jornal O Estado de S. Paulo,
referentes a uma conspiração interil.acíonal envolvendo restrições da soberania nacional sobre a
Região Amazônlca.
A Presidência nào vê uma conexão direta entre
as duas matérias, como não é_vista _também pelo
nobre Senador Severo Gomes e pelo nobre Senador Pompeu de SouSa.
A Presidência, em razão do aJto apreço que
tem por V. Ext faculta a V. Ex" e aos demais Mem·
bras da Comissão _que quiserem fazê-lo, que apro-

veitem o fim de semana e se dirijam até lá, para
colher, naquele local, as informações que julgarem-ae bom alvitre trazer ao conhecimento da
Comissão.
O SR SEVERO GOMES- Sr. Presidente, ainda queria trazer uma outra sugestão, porque, é
evidente, o primeiro a ser ouvido na nossa Comissão deve ser o Diretor-responsável pelo jornal O
Estado de S. Paulo. Mas, já para prevenir outras
reuniões_e_outras audiências, quero sugerir alguns
nomes para aprovação, ou não, aqui, da nossa
Comissão, de tal modo que já se pudesse, vamos
dizer, ordenar, para outras reuniões, de tal modo
que tivéssemos já algum avanço.

ó- SR. POMPEU DE SOUSA o roteiro do Relator.

Para facilitar

O SR. SEVERO GOMES -A minha sugestão
é que convidássemos para depor aqui o Presidente do CIMI, o Presidente da CNBB, o representante do Conselho Mundial das Igrejas, o Conselho
Nacional das Igreja Cristãs, e o Sr. Mauro R. Nogueira, que aparece em todo o documentário do
jornal Q Estado de S. Paulo como sendo o
elemento, vamos dizer, que forneceu as informações que dão lastro às denúncias ali formuladas.
A minha sugestão é que esses nomes fossem
aprovados, como futuros depoentes, sempre depois da audiência do __ Diretor-responsável do O
Estado de S. Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Cardoso Alves)- V.

Ex•

t)Ode passar-ine às- mãos, a lista.
Tem a palavra o nobre Deputado Lysâneas Maciel.

O SR. LYSÂNEAS MACIEL -

Colabaranâo

com as sugestões do eminente Senador Severo
Gô"mes,- sugeriria a V. Ex" que discutíssemos um
póuco (Juahtas-pessóas chama reinos, porque, naturalmente, nos debates, se nós fiZéssemos um
elenco ou algo grande de pessoas, poderfarl}Õs,
durante os debates, abordar assuntos que vão
sargii';V!-o TnsiliUãn5U vao tornar úteis outras presenças. E, naturalmente, esses nomes que o Senador Severo Gomes indica são, indiscutivelmente, absolutamente ligados ao assunto. ·
Mas para que alguns companheiros não s_e_ sintani" preteridos, talvez nós devêssemos ir fazendo
essa lista sempre por etapa, quer dizer, as três
próximas audiências, depois mais três próximas,
porque o assunto pode exigir a convocação das
pessoas e até um colega pode se sentir prejudicado, porque se nós aprovarmos uma lista já
imensa, pode se Sentir alguém prejudicado por
querer sUgerir alguém.
O_SR.-POMPEU DE SOOSA- V. Ex• me permite um aparte?
Se não me engano, é atribuição do Sr. Relator
apresentar e submeter à deliberação da Comissão
o retomo dos trabalhos que pretende elaborar
ou então desenvolver, então elaborar o roteiro
e submeter à ConiiSsão. E, nessa altura, então,
surgirão as propostas de indicação podem surgir
a qualquer tempo do trabalho da Comissão, não
éísso7-:
--

0 _SR: RONAN TITO ~ Perfeito. Então, nós
estávamos discutindo aqui, eu gostaria de, como
há um anseio de toda a Mesa e de toda a Comissão_ que se apw-e a verdade toda, que nós façamos
também esSa pauta, vamos dizer, em conjunto.

setembro de 1987
É uma prerro-gativa que eu quero dividir com os

meus companheiros. Acho que há alguns nomes
obrigatórios aí. Por exemplo, quando se fala dessa
CP!, nós teffiOs que trazer o Diretor do O Estado
de S. Paulo. que é óbvio, e temos que trazer
o Presidente do CIMI e: da CN6_B, também óbvio,
Estava conversando com o Presidente Roberto
Cardoso Alves que seria muito interessante, que
nós i1os debruçássemos e fizéssemos essa agenda de comum acOrdo, inclusive para eStabelecer-se uma espécie de contraditório, que trouxéssemos um e outro, para que nós todos tivéssemos
um melhor aclaramento da verdade.
E ao Deputado Lysâneas Madel eu queria dizer
qUe QOstatia de faZer parte dessa comitiva e vamos
pedir- ao Presidente que entre em contato com
a-FAB ou mesmo com o Conselho de Segurança
Nacional ou órgãos do Governo qUe pudessem
colo_car um avião a nossa disposição para que
aqueles da Comissão que _quisessem ir_- e eu
me ofereço para ir junto com V. Ex"- pudessem
ir lá ver o que estão passando os nossos irmãos
yanomanis. Se mais alguém quisesse, desse o
nome ao_ Presidente, e nós submeteríamos ao
Presidente essa _sugestão de _ele se dirigir à FAB
ou qualquer organismo do Governo, a fim de que
providenciasse que _essa Comissão, qu~ ainda não
foi provida de recursos para isso - e ver se o
próprio Governo pode da nos auxiliar- se des1ocasse para essa região.
O SR. SEVERO GOMES ---:-_Nessa eventualidade, Sr. Presidente, eu faço questão de ir à Região Yanomanl, porque tenho interesse constante
nesse problema e estou informado sobre o que
está _ocorrendo. A minha dúvida era apenas com
relação ao- roe-o, que é muito evidente aqui na
nossa investigação.
O SR. PRESIDENTE (Cãrdoso Alves) - Srs.
membros ·da Comissão, tendo havido consenso
em torri6 da matériã, esta PiesidêriCia resolve decidif que todos os presentes estão inscritOs.
-Nada mais havendo a tratar, está encerrada a
reunião.
- COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO
_ 5=rlada ab'avés-da Resolução n9 59, de
_ 1987, destinada a apurar as irregularidades e seus responsáveis pelas importações de alimentos por órgãos governamentais.
3• REUNIÃO, REAUZADA EM
9 DE SETEMBRO DE 1987

Aos nove dias do mês de setembro de mil novecentos e oitenta e sete·, às quinze horas e trinta
e seis minutos, na Sala de Reunlões da Comissão
de Relações Exteriores, presentes os Senhores
Senadores Dirceu Carneiro, Mendes Canale, Mau~
ro Borges, Nabor Júnior, José Paulo -Bisol Nelson Wedekin reuniu~se a Comissão Parlamentar
de Inquerito, destinada a apurar as irregularidades
e seus responsáveis pelas importações de alifnentos por órgãos governamentais.
O Senllor Presidente QeclarOu ilbertos os trabãlhos da Comissão, informando aos presentes que
a finalidade da reunião seria ouvir os depoimentos
dos Senhores Sebastião Baptista Affonso e Wagner Gonçalves. President~ e R~lator da Comissão
EspeCial sobre importações de alimentos criada
pelo Gabinete Civil, para apurar e avaliar fatos

e
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i-elacionados com a importação, distribuição e comercialização de produtos alimentícios, a partir
de 19 de março de 1986, bem como propor a

Terça-feira 22

2079 .

neira ficou retratado no relatório que, acredito,
V. Ex"' já têm conhecimento. Por conseguinte,
o relatório final da Comissão retrata o trabalho
a.doção de medidas reclamadas pelo superior in~
que tivemos ao longo do tempo. O que fiZemos
teresse público.
na Comissão foi praticamente ouvir, depols de
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao
seledonar todos os órgãos, todas as pessoas, to..
Senhor Seba::i.tião Baptista Affonso, que prestou
das as entidades_ que tenham tido certo envolvio juramento de praxe.
mento no processo de importação de alimentos.
Iniciou o depoente sua exposição informando
Procuramos ouvir, frartqueando inclusive o acesque a Cõmissão d~correu de proposta feita pela
so à Comi_ssão, quer por esc:rito, quer oralmente,
COmissão de Defesa dos DireitOs. d9 Cida.dão,
a tarttos quantos ciesejar d.;tr o seu depoimento,
ao ExCélentfssimo Senhor Presidente da Repúnão só de setores governamentais, como de segmentOs da indativa privada, relacionados com a
blica, que ficara sensibilizado com inúmeras denúncias e reclamações feitas àquele órgão, relati~a da importação de alimentos. Tudo isso· foi
colhidO, ~tOdos esses depoimentos foram anota·
vas a possív:eis irregularidades na importação de
alimentos promovida pelo Governo Federal. Di$..
dos, to_da a do_cumentação enviada foi copiada
correu, ainda, sobre os trabalhos e o sistema adoe de tudo forféifa Uffiã comparação, uma análise
tado, ft>tando o período de atuação visando sistee a Comíssão ·chegou -ao resultadá que está retraO .SR. SEBASTIÃO BATISÍA AFONSO matizar dados, números e vaJores das importatado_- no relatóriO. Digo isto pai-ã: Coitcluir o racio"Juro, como dever de consciência, dizer
ções._
toda_ a_ veyda_de, nada omitindo do que seja_
cínio prelimin~r de que, talvez. o meu depoimento
Encerradas as palavras do orador, o Senhor
do meu conhecimento sobre qualquer fato . nesta Comissão não tenha tanta colaboração aos
Presidente concedeu a pa1avra ao Senhor Wagner
relacionado com a investigação a cargo desta
seus trabalhos, a não ser o de reafirmar tudo aquiGonçalves, que prestou o juramento e imediatalo que procuramos colher, porque efetivamente
Comissão Parlamentar de Inquérito, destinãnão tivemos _uma atuação no processo de impormente iniciou o seu depoimento.
_da a apurar as irregularidades e os responO Senhor Wagner Gonçalves esclare.ceu como
sáveis pela importação de alimentos por órtação propriamente. Apenas, como não acompaRelator da Comissão Especial, que não era seu
nhamos os fatos, colh~mos a sua versão. quer
-__ gãos governamentais".
papel analisar os motivos que levaram o Governo
por escrito, quer oralmente. E dessa versão ·que
.O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- PasBrasileiro a optar pela importação de alimentos,
rios ·trouxeram os depoentes, os informantes e
samo~ então, a ouvir o depoimento do Dr. Sebasmas s!m abordar o fluxo dos procedimentos da
tião Batista Afonso, que foi o Presidente da C:Omisw
os dados que nos chegaram àS mãos, é que cheimportação e apresentar sugestões para mora1izar
gamos a essas conclusões que estão aqui retrasão Especial do Executivo.
tadas.
e dar melhor eficiencia à Ad_roinistração Federal.
V.S' terá 30 minutos para fazer a sua exposição.
Encerrados os depoimentos, o Senhor PresiO SR. SEBASTIÃO BATISTA AFONSO- Sr.
COmo foi indicado no relatório, iriúmeras autodente passou à fase interpelat6ria, pergUntando
Presidente e demais ilustres membros d~sta CÇ>· ridades, inúmeras pessoas; inúmeras entidades
se a1gum dos Senhores Senadores desejava fazer
mjs_:;;ã_ç:
.
foram ouvidas. Dos órgãos e entidades estatais,
uso da palavra.
Perdoem-me, preliminarmente, fazer uma reS: relacionadas ou envoMdas no procêsso de imporIndagações foram feitas pelos Senhores- Sena~lva: Por motivos alheios à minha vontade fui
tação, procuramos ouvir as principaís.
dores Mendes Canale, Mauro Borges e Dirceu
toro-ªdo, esta madrugada, por uma rouquidãO, tilParece-me também importante deixar assinaCarneiro, <UJe meieceram os devidos esclareciveZ, me dificultará Úm Pouco e pior aos Srs. que
lado de início que a preocupação da Comissão
mentos.
me honram com a sua audiência.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor PresiSr. Presidente, apraz-me, muito, comparecer a foí coOstaté.i""OS fatos sobre_os_quais havia suspeitas, evidentemente, mas sem· preocupação decidente agradeceu a presença dos_ Senhores de~ sessã_o atendendp a e$8: ho_nrosa_ convoca~
siva de punir quem quer que seja, porque é muito
poentes e encerrou a renião çegístrando um voto - ção.de pesar pela morte das autoridades do Ministério
Gostaria _de dizer que, com base em denúncias comnum, há certas pessoas qüe vêem uma Co- .
do Desenvolvimento e da Reforma Agrária e do
de pontos diversificados, recebidas pelo Governo, missão como esta terminar o seu trabalho, procu- _
rar saber quais fora-m os punidOs. Evideiltemente ·
Incra. E, pãra constar, eu Cleide Maria Ferreira
particularmente pela recém-àfãda, Cqmi.ssão de
·que ·esse não foi o próposito da Comissão, até
da Cruz - Assistente da Comissão, lavrei a preDefesa dos Direit95 c;lo Gdadão, sentiu-se a_ nesente ata que lida e aprovada será assin~da pelo • cessidade de se aprofundar um pouco no exame porque não haveria tempo e nem houve oportunidade, no prazo da ComiSsão, para que se estaSenhor Presidente e irá a pUblicação juntamente
esta questão relacionada_ com a importação de
com os apanhamentos taquigráficos.
alimentos, que ocorreu, particuiarmente, dur~te belecesse o contr:adit9rió, que se proporcionasse
a todas as pessoas ensejo para que elas trouxeso ano de 1986. Em_ r_azão dis_to, foi s_uger:ido ao
ANEXO À ATA DA 3' REUNIÃO DA COsem a sua defesa. E por um príncij>io elementar,
Senhor
Presidente
da
República
a
constituição
MISSÃO PARUWENTAR DE INQUÉRfTO,
de _uma Comtssão que Sua Excelência houve por não _se poderia concluir pela conden"ção de
CRú\DAA7RAI-ÉSDARESOI.J.!ÇÃON•059,
quem quer que fosse, ~m que se lhe desse essa
bem colher. Assim foi constitufda pelo Gabinete
oporh.intdade de defesa.
Ovil da Presidência da República, a qual passei
a integrar, na condíção de seu Presidente, já na
J:: a razão pela qual, dentre as conclUsões e
PELAS IMPORTAÇÕES OE AUMENTOS
segunda etapa, isto é, no seu período de prorroas sugestões da ComissãO, fOram indiJídas proPOR ÓR<UÍOS GOVER/'IAME!YTAJS REAUgação, visto que a Comissão, inicialmente, era
postas adotadas pelo Excelentíssimo Senhor Prez.IDA NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 1987,
Presidida pelo jornalista Fernando Mesquita. Densidente da República, de que se determinassem
NA SALA DE REUNIÕES DA COMISSÃO DE
tre os integrantes da Comissão, o Dr. Valter GonproVlCiências nos âmbitos diversific_ados da admiRElAÇÕES EXTERIORES ÀS 15:35 HO·
çalves, aqui presente_, funcionou como Relator.
nistração, no sentido de instauração de inquérito.
RAS, DESTINADA A OUVIR OS DEPOIEfetiva"rilêote a ele deve-se grande parte dos traAqui, sim, para apurar as responsabilidades das
MEIYTOS, DO SR. SE;BAST/Ã_O BAF'JISTA.
balhos e também o maior esforço pela concatepessoas individualizadas, inclusive até no âmbito
AFFONSO E WAGNER GONÇA/.1-ES.
nação, pelo encaminhamento e pelo delineamenpolicial, se for o caso. Já temos informações não_
Presidente: Senador Dirceu Carneiro
to do trabalho
~ncretas, mais informações vindas extra-oficialVice-Presidente: Senador Lourlval Baptista
Eu me âispensaria, com a devida veJJ..la, de mente, de que já estão implantados inquéritos
Relator! Senador Mauro Borges
apresentar a esta Comissão um depoimento esc fi~
ou sindicâncias ou comissões -de inquérito em
(fntegra do apanhamentO_ taquigráftco da reuw
to, porque:, como .Presidente, coube a mim a parti- vários setores, particularmente no âmbito da internião)
culaf tarefa de dirigir os trabalhos da Comissão. brás, que foi uma das entidades mais atingidas,
E tudo aquilo que se ouviu, tudo aquao que se
não propriamente quanto à importação, mas no -O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Deteve em mãos em razão de cole-tas_ de dados relati- processo de distribuição interna, no primeiro pasdarmos aberta esta reunião da ComisSão ParlaVani.enre-ã lmportação de alimentos, de certa maso de internação do produto.
mentar de Inquérito.

g~!1:Jv~f%l~Mt;~~~~lJlis .

Solicitamos à secretária a distribuição das Atas
anteriores aos Membros da Comissão. (Pausa,)
Foram convocados para depor, hoje, os Drs.
Sebastião Batista Afonso e Wagner Gonçalves,
na Comissão Especial sobre Importação de Alimentos para apurar a relação de fato relacionado
com a importação, dístribuição e c:_om_ercial(zação
de. produtos_alimentkios, a_ partir de 19 de março
de 1986 e, bem assim, propor a adoção_ de medidas _reclamadas pelo superior interesse público.
~ Comissão é do âmbito do Executivo, que
procedeu aos seus trabalhos e apresentou relatório.
Convidamos, então,_ o Dr. Sebastião e o Dr._
Wagner para fazerem parte da Mesa e- também
todos os Membros da Comis~o para, de pé, ouvirmos o juramento do depoente, (Pausa.)
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por Ministros, natura1mente encontrou dificuldades em funcionar como um órgão permanente;
conseqüentemente não houve oportunidade de
ríficos.
que o colegiado em si examinasse, passo a passo,
Então, verificou-se que uma série de possíveis
a polítiCa econômica, as COnSeqüências das mediirregu1aridades teriam decorrido -disto. Então, o
das de importação no reflexo interno da produção
trabalho desta Comissão de Inquérito seria no
de alimentos, na política econômica, talvez, os
âmbito da interbrás e que estaria sendo rea1izada
reflexos financeiros, enfim, não houve oportunipor determinação da Petrobrás, vamos dizer asdade para que este colegiado atuasse nesse sentisim, é a entidade maior da; qual a interbrás é
do, Porque, ao longo do tempo, ele se reuniu
subsidiária, esSa auditoria, essé: inquérito é que
efetivaménte ri1uit6 poUCas vêzes. Então, o trabavai exatamente identificar a gradação de responlho dessa COmissão, em razão do grande acúsabilidade e a gravidade dos fatos e, possivelmulo de tarefas de_[esponsabilidade e de afazeres,
mente, as penalidades ou sanções que possam
que são próprios das autoridades deste nível,
vir a ser aplicadas àqueles responsáveis-. Támbém
pd!"rsivelmente eram conduzidos por áreas de asestaria_ocorrendo no âm.bit9 policial-que, confor-- sessoramento, como· era o caso da secretária
Executivã., exercida pela CIAP que, de certa mame pode-se notar no correr do relatório~ houve
extravio de mercadoria importada entre o desem- - neira conduzia, vamos dizer assim, a elaboração
das notas técnicas nas quaiS se baseavam os vobarque e a chegada aos frigoríficos. Consta que
ess.e extravio deu-se no âmbito do porto. Teria,
tos para deliberação- do Conselho, que por não
se reunir e, possivalmente diante da evidencia da
segundo alguns depoimentos, ocorrido fuito de
carne importada, etc. Então, como não tínhamoS
urgência em solucionar o problema de mercado
interno, eram decididas ad referendum, pelo
condições, na Comissão, de descer a esse deta1he,
inclusive porque exigiria uma mobilidade muito
Presidente e que não eram levadas ao plenário
grande da Comissão, que não poderíamos ter,
e por suas-contingências, não se reuniam. Então,
dado a exigüidade do tempo, foi deslocado para
tudo isso verificou-se, tudo foi registrado, e esta
o âmbito de inquérito polícia!. Portanto, todas esé a razão- pela qUal a Comissão se preOcupou
sas apurações que possam envolver possibilidaem sugerir ao Governo· que estudasse a possibides de sanções, não digo que tenham escapado
lidade de rearmar este esquema de: maneira que
.à Comissão, mas exatamente a Comissão, preoesses fatos não se repitam em ocasiões futuras.
rgaJiismo, oride atuarri perto de 50 autoridades,
cupada com isso, propôs que fosse devidamente
apurado caso a caso._
___ _ - - ---==-- ~
decidindo em escalões e esferas diferentes, não
J::: importante também salientar que tão logo
se POde, efetivamente, definir que esta ou aquela
se condiy o trabalho da Comissão, da síntese
sej8, eVentuahnente, responsável por tudo, por(fue
contida nas suas conclusões, foi dado divulgação,
seria até injusto pretender atribuir uma espécie
com a determinação contida no _despacho preside responsabilidade, solidária num caso desses,
onde a responsabiUdade, de certa forma, se dilui,
dencial, para que as providências e sugestões
contidas no relatório fossem adotad_as pelas resem razão -da própria sistemática existente, em -que
pectivas autoddades indicadas. Também, no âmno momento da necessidade, quando começou
bito da Comissão sentiu-Se a necessidade de rever
a haver carência no mercado interno e premência
de importação, aciõrioU-se ó diSpositivo e verifia sistemática da importação. O trabalho da Comissão não se ateve única e exclusivamente, cocou-se que a máquina não estava bem adequada
mo me parece ser o âmbito desta CP!, à Con1issão
a responder, com eficiência e com a emergência
de Importação no âmbito governamental. A Con:eceSsãrias, a esse comando. Portanto, a Comismissão teve, talvez, a ousadia de se pretender
são se preocupou em propor essas medidas que,
estender um p·ouco à importação feita pelo setOr _. acredito, sefão a grande colaboração que poderá
prestar ao Governo e à Nação_ esta Comissão,
privado, porque tem e teve implicação governase -conseguir wna solução de sugerir uniformimental, eis que houve uma liberação de importação em tomo de alimentos com favores fiscais,
zação em todo este proces_so·de importação, parti-e efetivamente na medida em que essa imporcularmente importação de a1imentos, de maneira
tação tenha sido realizada por empresas partiCu-_
a que todos esses organismos envolvidos possam
lares, sem ônus para o governo, houve na, verdadar depoimento da sua experiência, das dificulde, uma isenção fiscal, houve um favor fiscal e
dades encontradas no seu campo de atuaçã"o,
para que possa haver uma ação uniforme em
houve também implicações na política interna de
toda área do Goyerno, a,_ fim de que se possa
condução do sistema de abastecimento e de proter uma ação única, isto-- é. em- que a máquina
dução de alimentos. Então, preocupada com tudo
isso é que também a Comissão sugeriu que se
seja efetivamente composta de engrenagens, coreexaminasse toda essa sistemática da engrenamo toda máquina é, mas de engrenagens que
gem administrativa, envolvida no processo de imatuem uniformemente, dentro de uma atuação
uníssona. Não com tivemos op-ortunidade de veriportação. Por quê? Porque verificou-se a existênficar-em alguns casos, em que algwnas pequenas
cia de quase 50 organismos do governo operando
peças desses organismos agiram isoladamente
nesse setor, e toma-se fácil compreender numa
engrenagem desse jeito - que os comandos se_
do conjunto. Em razão disso, talvez, é que tenham
acorrido as maiores dificuldades no correto, no
perdem, o controle se perde, a coordenação se
escorreito processamento da importação.
esvai e com isso _os organismos passam a atuar
Essa, -permita-me, Sr. Presidente, escusandodescompassadamente.
me pela dificuldade de exposição, a apresentação
O órgão maior, que teria a incumbência de
preliminar que eu gostaria de fazer sobre a conduconduzir todo esse_ processo, que é o Conselho
ção dos nossos trabalhos e os propósitos que
Jnterministerlal, é composto, como o próprio nome indica, de ministros da área da seplan, da
tivemos, nós, Presidente e demaJs Membros da
Fazenda, da Agricultura. Esse conselho, integrado
Comissão, nas sugestões que apr"~sentamos, cer-

Houve uma constatação de que não teria havido
um tratamento equânime para a contratação, por
exemplo, de empresas transportadas, de frigo·
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tos de que o objetivo da Comissão era,. de certa
forma, apurar falhas, para que, mais adiante, se
chegasse a apurar responsabilidades e aplicar
sanções, se for o caso, mas também para que
se possa reexaminar esta mecânica interna da
administração com vistas a ãpffmorcir a Sua sistémática, de modo a dar-lhe eficiência.
O SR._PRESIDENTE- (Dji"ceu Carneiro) - Passamos a ouvir _outro depoente, Dr. Wagner
Gonçalves, que vai iniciar com o juramento. Con~
vida a tOdos os Srs: Senadores a ouvirem, em
pé.
.. -·~~ ~-.~---- ----0 SR WAGNER GONÇALVES"Juro, como dever de consciência, -dizer
loda a verdade, nada omitindo do que seja
do meu conhecimento sobre qualquer fato
relacionado com a investigação a cargo desta
Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as irregularidades e os _responsáveis pela importação de alimentos por órgãOS goVernamentais."
--

O SR. PRESIDENTE (Dirc.eu Camefro) ~COm
a palavra, _po~ 30 min_!ltos~ o pr. wagner, que
foi Relator da Coniissãó Especial no ãmbito do
Executivo.
O SR. WAGNER GONÇALVES-Sr. Presidente
Dirceu Carneiro e demais Membros _da Comissão
da CPrqúe_ apura envolvimentos_e irregularidades
de pessoas relativos_ à importação de alimentos.
Como bem mencionou o Dr. Sebastião Afonso,
Presidente à Comissão sobre Importação de Alimentos foi criada pelo Presidente da República,
a partir de uma sugestão da Comissão de Defesa
de Direitos _do Cidadão. Essa sugestão foi levada
ao conhecimento do Presidente, uma vez que a
Comissão de Defes_a_dos DireítoS dO Cidadão estava recebendo inúmeras correspondências, denunciando possíveis irregularidades, por intermé~
dio de órgãos governamentais, às importações
de alimentos dUrante o ano de 1986._ Paralelamente a isso, grande número de publicações da
Imprensa davam conta de que essas irregularidades realmente estariam ocorrendo. Preocupados com isso, (oi levada ao Presidente da República a sugestão da criação dessa Comissão. Em
17 de março de 1987, _ela foi instalada a partir
de um AtrJ do Ministro-Chefe do Gabinete Civil,
no qual se estabeleceu um prazo de_ 60 dias para
a realização de seus trabalhos. Compuseram essa
ComissãO lim membro de! Procuradoria Geral da
República, wn da Coti.Sulto_ria G~ral9a República,
o PreSidente da: Cabal, bem como, na oportunidade, o próprio Presidente da Coded;- o jõfnaIista Fernando Mesquita.
Logo no início dos trabalhos, verificou a Comissão a magnitude da tarefa a seu cargo. E a nossa
preocupação básica foi entender o sistema de
importação nadonal. Para isso, estabele(!eu-se
que seria necessária a feitura de um fluxo de procedimentos que constam no relatório, onde se
detectou, pari passu, todas as etapas e os procedimentos necessários a uma importação, desde
decisão política de importar até à chegada da
mercadoria no consumidor fmal, seja no armazém
da Cabal, nos frtgoríficos, etc. Reconheceu também, a Comissã-o, que seria necessário, a par de
analisar as importações governamentais, apurar
a realizaçã~ e a ciência das importações feitas
pela iniciativa privada, fazendo um paralelo entre
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uma e outra. E esse trabalho. essa apuração dos
dados da iniciativa privada e Governo foi _de real
significado para a consecução deste trabalho. De~
cidiu ainda, a Comissão, na oportunidade, que
seriam ;:Jdotados, como parâmetro inicial do trabalho; os próprios recortes dos jornais de uma
aceiVo que estava sendo já arquivado pela Codeci
- Comissão de Defesa dos Direitos do Cidadão
- e foí_dis_tribl!f.d.P ªtodos os membros da Comissão, e que a partir daquilo se iniciassem os trabalhos. Tadas as denúncias da imprensa, então, foram perquiridas pela Comissão, foram indagadaS.
Emitiram-se mãis de cem offdos a autoridades
governamentais e_ órgãos, solicitando dados e informações, bem como a todas aquelas empresas
que fizeram importações significativas de alimen-

tos no perlodo. A Comissão_ se deparou, de imediato, com um problema bastante difidl: foi a oQtenção de informações Qe$SeS dados. Nenhum
órgão governamental, na oportunidade, tinha e~
ses dados tabulados. EJes e!)~am esparsos. Uma
hora estavam na Cobal,_q_utr.a hora esses dados
estavam na lnterbrás, outra hora estavam na Cief
do Ministério da Fazenda; em determinados momentos estavam na Cacex.Verificou-se, também,
que nas importações de alimentos-e eu chamaria a atenção para o fluxo que existe no relatório
- que havia uma fnsegurança em relação aos
que geram a decisão política de importar. Comoo Governo decide a importação de tantas toneladas de aJimentos? Ele se baseia nas chamadas
notas. téc_nic__as. Essas notas técnicas são obtidas
a partir de informações geradas por órgãos governamentais ou mesmo pela iniciativa privada, Secretaria de Estado e de Governo, ou CFP, e algumas entidades particulares. A partir desses dados,
que são reunidos, é feita ufna reuhiãO tiO Ministério da Fazenda, na Secretaria Executiva----:- Seáp
-juntamente_ com a Secretaria Executiva do 0nab, que é o Conselho lnterministerial de Abastecimento e nessas reuniões _se decidia o quantitativo a importar. Perguntamos o porquê do excesso de importações de dete_cminados alimentos
e todas essas pessoas envolvidas nessi;!s div~sas
etapas foram ouvidas na Comissão. Essa nota
técnica, que depois constatamos C(Ue ê baseada
em informes e dados apurados nesses órgãos,
ou mesmo de levantamento que a próp_~a CFP
faz, carecem de urna slstema~ação. Os dados
não são devidamente ernl?~dos.lsso está claro,
explícito, no relatório. Em determinac;to? _momentos, quem d&ide importação de um produto é
um único técnico. Em- OUtros instantes, é feita
uma reunião .com vários __técnicos. Então,· toda
essa sistematização que envolve gral")des despesas governamentais, com _reflexo na balança comercial, fica sujelta, às vezes, a uma única pessoa.
O jogo de interesses envolvidos pumª_ importação, é lógico, dados os va1ores. são muito grandes.
Então, definimOs esse fluxograma, encontramos
esses momentos maís frágeis da importação de
alimentos e como proposta da Comi_ssão,_ que
foi exatamente corrigir o sistema, ou seja, dotá~lo
de uma estrubJra, que_ ele s~a autocontroláveL
uma vez que numa atual estrutura, incJusive como próprio funcionamento do Conse]hQ In_terministerial de Abastecimento, que foi uma ídéia válida, uma vez que o abastecimento envolve vârta.s
áreas mi!listeriais. O .Conselho lnterministeria1 de
Abastecimento, como_o Dr_. Sebastiã_Q AfOnso
mencionou, revelou-se na prática, apesar de ã

idéia ser válida. inadequado para formular e implantar a política de abastecimento. Ao final dos
seus trabalhos, a Comissão sugere seja criàda
uma Comissão lnterministerial em substituição
ao. Coitselho de Ministros, uma vez que os Ministros, devido às suas múltiplas atividades, não têm
tempo suficiente e não o tiveram na oportunidade
para se deaicar ao açompanhamento efetivo dessas importações.
- A par disso, como foi mencionado pelo Presidente da Comissão, Dr. Sebastião _Afonso, existem
quarenta e oito órgãos. envolvidos no processo
de abastecimento. Temos aqui um trabalho que,
alíás,_ foi elaborado pela própria Secretaria do Gnãb -Conselho Intenninisteried de Abastecimento, juntamente com a.Secreta~ria do Seap do-MiniS~
tério da Fazenda, no qual citam a existência de
quarenta ·e. oito órgãos dlvididos por Ministérios.
O Mini_s_tério çl_a Agricultura teria vinte, o Ministério
da Fazenda, onze, o Ministério dos Transportes,
cinco, -O Ministério do Interior, cinco. Ministério
dálõdústrla e dõ Comércio, três. da Justiça, dois.
das Minas e Energia, um, Secretaria do Planejamento da Presidência da República - SEPlAN
-·um. Já trouxe cópia desse estudo que passõ
à ComissãO, porque penso que será relevante no
estudo que a Comissão deverá fazer, creio, também nesse campo de enxugar o sistema e dotá-lo
de fundonalidade adequada, de modo que cac:L;,
etapa corresponda à seguinte, criando-se respon~~sabilidades. De acordo com o mencionado pelo
ilustre coléga, na realidade, o sistema é difuso,
quase que um ato administrativo complexo em
que várias pessoas participam de momento significativo da importação, seja na definição dos
quantitativos a importar, qlle nascem na nota tétntca, seja na encampação dessa nota técnica pelo
voto do Conselho lnterministeria1 de Abastecimento, seja no telex que a Seap, o Cinab remete
à Cacex, autorizando a liberação da guia de importação, seja na indicação _do executor interno e
externo da operação. Normalmente, as operações
governamentais foram Teitas por intermédio da
lnterbrás que não teve, na realidade, quase que
nenhum limite na sua atuação. Definiu, desde a
maneira de se fazer essa importação, a contratação do serviço de terceiros, s_eja de contratação
de navios para trazer esses produtos importados,
seja na contratação d.;ts empresas que fiZe!:am
o· transporte do porto ao frigorífico, do porto ao
armaze~m, até entregar à Cabal. Então, todã opera-ção- governamental de importação de alimentos
no período, na realidade, foi feita por intermédio
da lnterbrás, _eu diria 80%, da Bancreed, outra
empresa estata~ foram também designadas para
fãzer operações governamentais a Spam, a Irga
- Instituto Rio-grandense _do Arroz. A Spam é
uma empresa nacional, se não me ~ngano, subsidiária: ~e empresa estrangeira.
Toda- essa sistemática da designação da criação de resPonsabilidades ficava um tanto quanto
vaga nesse sistema. Isso está bem claro no rela-O>
do. _A partir da definição no voto ministerial _e das
reuniões do_ Cinab - Conselho Interministerial
c1e Abastecimento- foram realizad~ àpemis cinco reUniõeS para um-volume de importações que
chegou a cinco milhões, setecentos e quarenta
e oito niil tonelad~ a. um custo FOB .de um
bilhão. ~íscentos e sessenta e dois milhões de
· dolares. Tivemos no período cinco reuniões dO
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Conselho Interministerial de Abastecimento. Dos
cinqüenta e cinco votos editados por esse Conselho, quarenta e dois foram de atos unipessoais
do Ministro da Fazenda. Na realidade, isso é um
ato legaL O decreto de criação do COftselho lntermin!sterial de Abastecimento permite isso._A única
questao c..qm a qual a Comissão se preocupou
e levantou foi__no sentido de que, como se trata
de um órgão intermiriisteriaJ. colegiado, recomendamos, desde o início, mesmo antes de encerrarmos nos_sos trabalhos, com ofícios remetidos
_ao Ministério da Fazenda, à Secretaria - Seap,
à Cittab, que se tivesse o cuidado de evitar o
voto unipessoal. porque sentimos, mesmo durante_a_realização dos trabalhos, e como estava
s_e falcmd_o, na oportunidade, de novas importações, que seria necessário estancar esse ato, apesar de legal, dado as crfticas e toda a sistemática
- que eu chamaria e que nós chamamos. na
realidade,- vulnerável do sistema de Importação
nacional de alimento; .
A partir, éntão, desse fluxograma, com a definição dessi$ principais órgãos envolvidos, detectamos e defmimos a1gumas questões que constam
do relatório: primeiro, as questões gerais, que definimos_às fls. 5 _e 7, como prOblemas detectados
- chamamos de estruturais, conjunturais sistêmicos ou d.e: planejamento, coordenação e controle.
Realmente, não houve controle; houve precipitação; houve um excesso- diria assim - excesso de confté;I.DÇ.ª-OQ próprio plano que, então, estava se deserivolvindo - o Plano Cruzado I; havia
a necessidade de manter o congelainento de preços; havia necessidade de abastec__er Q mercado
interno. Com base__ness.as duas tônicas, houve,
realmente, Uma precipitação.
Faço, aqui, um parêntese para esclarecer ora-ciocínio posterior: uma vez-decidido o quantitativo
a importar, remetia-se à Cacex autOridade para
liberação de guia - ou se liberava guia para a
iniciativa privada, ou se liberava guia para a lnterbrás ou para o órgão específico que estava representando o Governo na Execução externa no programa de importação.
Essa autorização Seap - Sunab, que é o Conselho de Ministros à Cacex, normalmente _é feita
por intermédio de telex, e tentamos fazer wna
amarração entre os votos assinados e o telex;
realmente, obtivemos todos os telex recebidos pela Gacex tentamos fazer um paralelo. Na realidade, nao conseguimos; daí a sugestão da Comíssão de que fosse criada, no âmbito da Secretaria
Seap - Sunab, uma Comissão de Sindicância
para apurar excesso de autorizações de imoortação, a partir do pressuposto de que_ há uma
responsabilidade inerente, por se ter autorizado
urna importação, sem ter sido ouvido o Conselho
de Ministros - órgão legal para tanto.Detectamos alguns excessos, que são mencionados no relatório, de 25 mil toneladas de leite
em pó e de 2 mil e 500 toneladas de manteiga.
Foi feito, posteriormente, um voto, a ser levado
ao Conselho de Ministros, para suprir isso.
A justificativ-a que tivemos dos órgãos responsáveiS, logicamente Secretaria Seap - Sunab,
foi de c:jue essa importação que consideramos
fora dos parâmetros da normaJidade, pelo menos
em tese - foi designada uma Comissão para,
apurar isso, especificamente, - isso e outros fatos, porque não tivemos acesso a todos os doeu-
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mentes -para apurar exatamente até que ponto
se decidiu de uma maneira e se cumpriu de qut;ra
Essa Comlss_8o deve ter sido instalada a ni_vel de
Secretaria Seap - Sunab.
Na realidade, o que pudemos apurar, além de

manteiga e leite em pó, foi uma autorização; também, dentro dos parâmetros normais, ou seja,
dentro do procedimento normal que se vinha fazendo, um telex remetido à Cacex- para liberação
de guia de importação de carne, já no final do
ano de 86, quando o Diretor da Cacex. então,
Dr. Roberto Feudt entendeu que já não haveria
mais necessidade da importação, e falou direta-

rnente com o Ministro da Fazenda e foi sustado.
A partir disso, desse parâmetro, desse fato, a
partir da existência de um documento, indicando
a partir do mumento em que tivemos acesso a
esse voto, que se tentou regularizar essa importação em excesso, é que sugerimos a criação
dessa Comissão, junto à Comissão de Sindicância, junto à Secretaria de CEAP - SUNAB.
A Comissão também se preocupou, além de
fazer um paralelo entre as importações da iniciativa privada e do Governo - e em determinados
trechos de nosso relatório indicamos isso - ela
se preocupou em definir para o público, ou seja,
dando a evidência da transparência necessária
da admínlstração pública, de fatos especificas em
relação a determinados produtos. Estudamos no
relatório, por exemplo o caso da carne, até que
ponto, como a imprensa tinha denunciado que
a qualidade de carne era péssima, que havia carne
congelada de vários anos que seria um descarte
de produtos; náo de boa qualidade no· Mercado
Comum Europeu oU mesmo dOs Estadós Cfnidos.
nós tentamos apurar isso no relatório para dar
uma satisfação e evidenciar como esSes cuidados
foram adotados. Então def111imos o problema de
qui!lidade de carne, indicamos, no relatório, que
a Sipa, do Ministério da Agricultura, reaJmente
não fez laudos, não dispõe de laudos técnicos,
espedficos sobre a qualidade de carne e a partir
do documento que nos foi fornecido, ela fez uma
ligeira inspeção; indicamos tsso no relatório e,
a partir do docut;nento fornecido pela Cabal, no
qual indicam que ãlguns navios da comunidade
econômica vêm dos Estados Unidos, descarregados, apurou-se qae a carne tinha essas imperfeições e que estava fora dos padrões do contrato.
Então, indicamos isso no relatório e ao mesmo
tempo definimos 11 conclusão da Comissão, ou
seja a carne foi importada não nas condições
definidas nos contratos, mas apta ao consumo
humano, algumas partidas, bastante danificadas
e até com sebo, gordura e em alguns casos até
em 6leo, devido ao transporte do 'navio, eram
separadas e feita uma reunião entre Cabal e Sipa
- Secretaria de Inspeção de Produtos Animais
do Ministério da Agricultura. E, depois de um tratamento adequado, o produto era colocado ao consumo humano. Isso, quanto ao aspecto da carne.
A Comissão também se preocupou com o problema da radioatividade do leite, polêmica tão explorada pela Imprensa. Na radloatMdade constatamos que o Conselho Nacional de Energia Nuclear, órgão que define os parâmetros da radioatividade existente em qualquer produto, a nível alimentício, foi ouvido no momento oportuno. Isso
porque, com o acidente da Usina de Chemobyl
o problema da radioatividade veio à tona. A Cabal
estava fazendo uma llcltação para a compra de
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leite, que é um dos produtos mais sujeitos à radioatividade. Quando se constatou que não tinha
sido estabelecida no edital a inexistência de radia·
ção, porque não _era assunto que se colocasse
para e(eito __de importação de leite, na oportunidade, então, no edital seguinte, a Cabal, nas reuniões com técnicos do Ministério da Agricultura,
estabeleceu o nivel de radiação zero. Foi lançado
o edital e não apareceu concorrente; aqueles que
apareceram constataram que o produto deles
sempre tinha um nível de determinada radioatividade.
A partir disso, sentiu-se ã necessidade de ser
estabeledtio um parâmetro para a radioatividade,
que -permitisse Oconsumo humano, sem ofensa
à saúde:. Foi quando a CNEN estabeleceu inicialmente um_ determinado índice que foi profundamenta criticado por alguns técnicos, cientistas -e
estudantes dedicados ao estudo da radioatividade.lsso gerou essa grande polêmica na Imprensa
e a CNEN fez uma reunião convidando todos
os demais técnicos que tinham participado contribuído na Imprensa com essas denúncias, e quando se definiu que aquele nível estabelecido pela
CNEN, 370 e queréis, de radiosótopos de celsum,
estariam dentro dos parâmetros da normalidade
de hábitos ao consumo humano, inferiores, inclusive, aos parâmetros estabelecidos nos Estados
Unidos, a partir disso,- a polêmica deixou de ser
tão acirrada e o leite pode ser distribuído. Ao mesmo ierilpo, -a Procuradori~ Geral dã República,
por intermédio do Ministério da Fazenda, entrou
com medidas judiciais para revogar liminares, etc.
A Comissão se preocupou com isso dando a posição oficial, acatando esse parâmetro da CNEN.
Outra preocupação da COriliSsão foí analisar,
em seu relató:rio, alguns _órgãos específicos que
tiveram atuação fundamental no processo de importação. Temos a análise do Conselho lnterministeriãl âe Abastectmento em que fazemos a verificação de sua inadequação, para estabelecer a
política, para fazer a coordenação, devido aos fatos ja mencionados de os ministros serem excessivamente ocupados, dessas reur:Uões não serem_
realizadas formalmente e eles ficam sujeitos, na
realidade, a técnicos e aos secretários executivos
que se tomam supei-executivos, quase a nível
de ministro, quando estão em jogo importações,
no _período, no valor de 1 bilhão e 600 milhões
de dólares. Esse é o órgão, o CoriSelho lntermi~
nisterial, para o qual propusemos a reformulação
ou mesmo a sua extinção.
A Secretaria ExeCUtiVa do Seap-Sunab, e quando falamos da Secretaria Executiva do Seap-8unab,- pre-cisamos fazer uma distinção, a Secretaria
ExeCutiva do Seap já existia -Secretaria Especial
de Abastecimento e Preços- fo_i um 6rgão criado
para assessorar o Ministro do Planejamento, a
Seplan, no que se referia ao abastecimento. Posteriormente, foi levada ao Ministério da Fazenda,
porque é um órgão de vital importância - se
não me engano na época do ex-Ministro DomeUes. Coln is só, além dela não ter uma estruturação
adequada, não ter um Regimento lil.temo, começou a ter uma ação num campo vastissimo· da
importação; passou a definir tudo. Quando foi
criado o Conselho InterminJsterial de Abaste(;imentO; pé!O Decreto nço 92.408, de 20 de fevereiro
de 1986, pouco antes do Plano Cruzado, sentiu-se
a nec_e_ssidade, antes da criação da Seap, que
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se precisava de um órgão controlador. A idéia
desse órgão controlador é profundamente válida.
Com a criação da Seap, foi criada também uma
Secretaría Executiva da própria Seap, que deveria
ser, necessariamente, superior ou comandar, inclusive, a Secretaria de Abastecimento e Preços.
Na reé!lidade, a Secretaria da Seap--- Conselho
lnterrninisterial- ficou sujeita à Secretaria Executiva da Seap, porque era ela quem dava apoio
material _de instalações, de pessoas, etc. E isso
gerou o quê? Gerou uma certa_ duplicidade de
atribuições, em--que se nota: várioS teléx.-autorizando a Cacex a emitir guias, que eram assinadas
tanto pelo Secretário Executivo do Seap como
pelo Secretário Executivo da Sunab. AS. já_ havia
uma superposiçáo de atribuições. Posteriormente, reconhecendo a impossibilidade de continuar
atuando desta maileira, foi extinta a Secretaria
Executiva da Seap e passou a responder por essa
Secretaria o pi'óprio- Sei:retáHo ExecutivO, o Secretário Especial de Abastecimento e Preço_s, que
acumula também a Secretaria Executiva do CIP,
do Conselho Interministerial de Preços.
Essa SeCretária, cOm- timtos pOderes-, com o
SeCretário Executivo, que não interessa aqui competência ou não, é lógico que na administração
se requer competência - estou falando a nível
de estrutura,- que é necessário salientar, e devido à falta de reuniões ministeriais, ele na realidade,
era um superrninistro em determinados momentos.
Essa reestruturação, essa observação da Comissão, de determinados_ órgãos que padecem
de uma melhor definição, de uma melhOr estrutura, foi wna preocupação constante. Daí a ari.álise
que fazemos e as sugestões afinal. Por isso- mesmo é que nós sugerimos também no-nosso _relatório que fosse criada uma Comissão Intenninisterial, que fizesse um estudo de todo o sistema,
além dos 48 órgãos envolvidos, citaClos aqui nesse
documento;· que é um estudo feito pela própria
Secretaria da Seap -Sunab, que envolvesse também a atuação dessa Secretaria, para possibilitar
uma melhor adequação ao sistema, ao volume
de responsabilidades inerentes a ele.
A par disso nós fizemos uma análise também
na atuaçáo da fnterbrás. Ela foi executora externa,
ela teve um-pãj:)el prepOnderailte e verificamos
que na área de transporte, da contratação de terceiros para a realização do serviço; teri?_ havido
iiregularidades que nós citamos _nominalmente,
inclusive pessOas. É l6gico- que a comissão de
sffiâiC:ârlCia, que é o nosso caso, não é uma comissão c;Je inquérito~ A comissão de sindicâncta, como bem define José Cretella Júnior, visa apurar
a eficiência do serviço público, a eficácia dos métodos adotados. É dar uma visão global do sistema, detectar os pon~os nevfálgicos, os pontos
de estrangulamento, detectar as possíveis irregularidades, e sugerir medidas ao Governo, foi isso
objetivamente, o que fiZemos. Nós não poderíamos, nessa comissão, de número tão reduzido
de pessoas, com tantas limitações, além de pessoais, limitaÇões de tempo, porque'uma comissão
de sindicância, para dar resultado precisa apresentar seus relatórios de uma maneira objetiva
com precisão e rapidez, e essa foi nossa meta
desde o início, tantO assjm qUe tivemos um prazo
inicial de 60 dia"s PfOTroQ-amõs pOr-mais 60,
e os membros da comiSsão estavam conscientes
de que não poderia haver outra prorrogação em
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hipótese alguma, porque a Imprensa estava nos
cobrando uma determinada posição. O próprio
Governo queria dar uma resposta à sociedade,
daquilo que ele_ vinha sendo cobrado, o próprio
Chefe do Gabinete CIVil, como também o Presi·
dente da República. Havia necessidade, em face
de tanta polêmica que se__ gerou com a impor-

tação, do fato de_ ter aparec:ido arroz estragado
da Tailândia, do fato de se falar de carne mumificada, do fato de se falar que importamos produdiotividade, etc., sentimos necessidade de dar essa resposta. Nós poderíamos ter chegado mais

31~3-87, a contratada total, autorizada, o ato que
autorizou, a quantidade autOrizada, importada a
caminho, o estoque em 31-12, em 31-3-86, oexportador, se é Comunidade Econômica Européia, se é_ o Commandiy audit Corporatlon,
doshtac:!os Unidos~ outros; as despesas realizadas, os financiamentos externos, a receita de vendas, o produto que foi entregue ao cOnsumo, as
perdas e avarias, as entregas à Cabal e observações.

Dentro desse quadro, que foi remetido juntamente com os offcío_~ da Comissão, nQs íamos
sistematizando e tentando trabalhar esses dados.
bem mais tempo, porque além das inúmeras difiEntão, por isso mesmo, até entender essa mecâculdades inerentes_ a um tra,balho corno esse, nós
nica toda e apurar isso, mais a sonegação de
tivemos uma dificuldade, eu dida assim, quase
iriformações, na realidade, de alguns órgãos púextrema em obter os_ dados da importação. A Seblicos, fez i::om que se prorrogasse o prazo da
cretaria da Seap - Sunab não sabia qual o voluprópria Comissão, dos tral?_alh~s da Comissão e
me importado de alimentos, não sabia quanto
também levou a Comissão a sugerir, afmal, que
tinha sido despendido. E nós recorremos ao Banse crfe um órgão centralizador dessas informaco do Brasil, à locação de recursos; foram locaçlos
ções, tanto da importação autorizada, como das
tais recursos, que não corre-spondiam, contudo,
importações efetivas, da mesma maneira que se
ás despesas efetuadas pela Interbrás. Então, cofaz ~õm a exportação. Porque aí :Sim, num órgão
mo se aloca recursos? E se a despesa for superior
centraliz-ªdO, o GOVerno poderá t~r e qualquer ouàquilo? Aí ficamos sabendo que era financiamentra autoi-idade, em determinado momento, proto externo. Chamamos o Banco Centra] do Brasil
gramas de computador que obtêm relatórios, por
para dar uma explicação sobre câmbio, sobre o
exemplo: a importação de feijao, em quantitativos,
problema do financiamento 'externo, sobre o proquem importou, errl"determinado momento e não
blema das isenções fiscais conceâidas para a imficar dependendo da Cacex, por exeniplo, de traportação. E, na_ realidade, nós só .CQnsstguimos
ba1har a importação autqrizad., por ela, por guia
obter os daPos efetivos das importações depois,
d~ importação efetiva que ela depende, às vezes,
infelizmente, daquela polêmic;a que se gerou com
de 4 ou 5 meses, para o Ministério da Fazenda
o estourQ na b_alança comercia}, e que riÇs, ihtlurepassar esses dados.
_
sive,juntamos aqui também fonte da Cacex dizenEntãO, esse Sistema" de informação não precisa
do cJ dado efetivc, e o real do superávit comere_ia!.
ser, vamos dizer assim, dosado de modo que corE esses dados nós tentamos obte~_junt_Q à GEF,
responda à necessidade de planejam_ento do próno Ministério da Fazenda, que é o órgão encaaeprio_ P~íS o~ do -próprio plano de governo.
gado das importações efetivas, porque, notem
Na contratação de serViços de terceiros, nós
bem os Srs., as exportaçõeS estão concentradaS
apuramos o fato do envolvimento de uma empre~
num único órgão, que é a Cacex, à meclida ~m
-sa-no Rio de Janeiro que teve a exclusividade
que ela emite a guia de exportação, ela recebe.
do transporte porto~frigorifico, porto~armazém;
posteriormente, a quarta via, o documento do exela transportou 81 mil toneladas e pelo que ~nsta
portador, então ela tem um c_ontrole. Então, num
isso está sendo -objeto Qe inquérito policiai; o Sr.
órgão centra1izado se tem a~_ exportações autoriMinistro da Justiça já mandou os documentos
zadas, e as importações efetiva$, Porque otitro
à Polícia Federal, nós já fa1amos pessoalmente
problema que nós tivemos realmente foi_en~nà_er
com o Dr. Romeu Tuma, que Já repassou isso
a mecânica desses d?ldos. Na rea]idaqe p_edíamos
ao Delegado da Pollcia F edera1 no Rio de janeiro
informações para um órgão e ele tinha a impore está sendo aberto inquérito. Onde irá aprofundar
tação autorizada, depois tem_ a importação contraesse levantamento inicial que nós tivemos. A cp.. .
tada no· exterior, depois tem importação efetiva
miss_ão nã:o poderia se estender ao ponto de ir
introdúzida no Pais; tem importação a caminho;
ao POrtO do Rio de Janeiro fazer esse levanta-_
então, se se pedisse urn de_terminado dado um_
menta; de ir à SEAP fazer um levantamento de
órQão, eles não m~çi-~vam, e depois falavam: "esdados. que pelas informações seria wna sala.de
sa importação está faltando uma que está a camk_
1O m 2 cheia de docUmentos. Daí a necessidade
nho", e um outro falava: "não, isso aí é a coDtra7
que tivemos ae desdobrar e~ses procedimentos.
tada. não é a internada".
Esse inquérito que- está sencto aberto é o fato,
Nós chegamos a elaborar um quadro, visando
vamos dizer assim, mais evidente de uma possível
sistematizar esses elementos na solidtação de inirregularidade, e isso vai ficar claro a nível de informações, porque nesse campo - aquí va1e Urn
qúerfto e depois de um processo penal.
parênteses - é difícil obter iflformaç_ão porque
També!Jl fizemos uma ar;~.@se, apesar de não
também é cüficil para o leigo, como n6s, ao in,iciarser tão abrangente, e isso eu creio que será feito
mos -sou membro do Ministério Público Fe.deral
por esta Comissão, da Companhia Brasileira de
- ao fazer uma apuração desse nível, obter resAlimentos, na parte em que foi feito um ·pagaposta correta e c;ondizente com aquilo que foi
mento de crédito presumido. O que é lsso? O
solicitado.
crédito presumido é que o Governo concedeu
Então, nós fizemos wn quadro tentando conse-beneficias às empresas que importaram. Isso para
guir um maior número de elementos possível e
quê? Não às empresas, eliminou todos os imposdepois trabalhar esses dados. Então, nós fJZemo_s
tos sóbre aquele produto de importação para be-um quadro como este aqui, os dados, _o órgão,
neficiar o consumidor final. Era esse o be"riefido.
a importação, se é Governo, se é iniciativa-privada,
Foi feito !Jffi cón~nlo entre ãJguns Estados e,
se importada, internada, até 31-12-86, até
se não me engano, a própria União, no sentido

a fundo nas investigações, mas isso demandaria
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de garantir também o crédito presumido às emprêsas eXportã-doras. O que é isso? O crédito presUmido. é aquele crédito no qual, em d~~ermi·
nadas Óperações, são eliminados os tributos de
!CM e a empresa se credita desse tributo- no
que ela dever posteriorme_nte, por outras operações que não têm nada a ver com importação
de alimento, qualquer outra importação, qualquer
outra operação que gere !CM, ela se credita naquilo, abatendo o debito do !CM, que ela gerou.
Ora, as empresas estavam entendendo que esse crédito presumido era um beneficio a elas e
então cobrava da Coba1. Isso foi apurado e a defesa dela inclusive foi citada em pareceres que a
Comissão dispõe e o entendimento dessas empresas era o seguinte: que isso aí foi um beneficio
concedido a elas e não ao consumidor final, o
que vai contra toda uma politica econômica do
momento, que era manter preço congelado para
o cons_umidor final.
Isso nós denunciamos, sabemos que a Cabal
tomou providências; ela já estava retendo outros
pagamentos que iam fazer e, hoje, pelo que nos
informou o Presidente, elajâ deixou de fazer qualquer pagamento, acatou as sugestões da Comissão Especial.
_Ao analisar a importação dos principais produtos, como mencionei, as questõ_es mais relevantes
como caroe, qualidade do produto, leite, racüoatividade, além dos números, valores, gastos, despesa, mês a mês, quadros comparativos da incidência do maior número de importação ·em detenninado período, verificamos que no caso -do arroz
e milho houve excesso de importação. Houve excesso de importação, porque esses números, as
informações que temos, de um órgão e de outro,
variam bastante a nível do que realmente seria
a importação, mas a Comtssªo estimou depols
de todos os elementos de que dispomos, que
foram importados 200 mil toneladas para o arroz
e 600 mil toneladas para o milho.
Quanto ao arroz, particularmente, nós nos preocupamos com relação a perdas e avarias, por
causa do problema do arroz que estaria mofando·
no porto, que a imprensa denunciou, etc, e tentamos encontrar o quantitativo. Foram remetidos
ofícios para a Portobrás, para a Polícia Federal,
para a Secretaria da Receita Federal, nos indicando onde havia ar_roz deteriorado, onde havia arroz
estragado em tQdos ,os portos, onde tem sido
aberto inquérito para apurar responsabilidade a
rúvel de Polícia Federal.
- Eritâo, também definimos os quantitativos de
valores dessas perdas. Na parte de perdas, apesar
dos números serem bastante expressivos, nós
precisamos ter em conta que o volume de importação de produtos foi tão grande que essas perdas, na realidade. são insignificantes. Isso eu me
baseio, porque se nós falarmos que foram deteriorados 46 mil sacas_de arroz, de 60 quilos, o número, assusta., mas. se for ver esse produto aí armazenado, assusta mais ainda.
Mas, na: realidade, a inidativa privada nos deu
wn elemento que achamos de rea1 importância
e <lue também foi ouvido pel~ Cernis~~· a Empresa C:OTRA S/A. Ela importou. no perfc)do_de.
1986,348 mil toneladélS de arroz: ESsa_emrsresa_
importou e cüstribUiu esse pródúfo: É u!li~ eJ!tpre-sa que tem uma tracüção no réll'flo. faz importaçãõdeSse produto há mais de vinte__anos e___ ela__nos
reliita que a perda dela foi de 0,89%. ConsegUi--

e
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mos reduzir ao mínimo as perdas ocorridas no

elaboraram as notas técnicas esse sistema, essa
definição, esse reestudo de toda essa estrutura
é pr~ciso ser feito. Creio que será a meta principal
cotamento e entrega ao diente: 0,89%. Mas desse trabalho e da própria CPl, que tenho a honr~
o;B9% s_obr_e 348_ mil toneladas dá exatamente de estar contribuindo, para ajudar a reformuJar
um milhão e cinqúenta -e- tréS; OU drú::jtii:::ii.ta e- esse sistema, evidenciando a nec.essidade de geseis mil sacas que foram deterioradas e ela consi- rar procedimentos específicos com responsabidera perda mínima. A Comissão se posicionou lidade definida.
também em relação às perdas, que, apesar de
Dispomos aqui de documentos da ABRAS serem significativas, dado o volume importado Associação Brasileira de Supermercados- onde
sempre preocupada em fazer o paralelo, iniciativa relatam problemas específicos, detectados na imprivada e Governo, as perdaS ·estavam dehtro de portação de alir:n_entos. Da mesma maneira que
parâmetros razoáveis. Se pegarmos determina- a cota dessa empresa qlie: fez importação 05_
dos produtos, a perda governamental pode ter re1ata. FIZemos também a relação das pessoas
sido um pouco mais, mas dentro dos parâmetros C(l\e foram ouvidas por nós nesta Comissão ,razoáveis.
vamos chamá-la Comissão Executiva. FIZemos
Preocupamo-nos, também, em fazer uma análise também uma relação de todas as pessoas para
sucinta. mais rápida, dentro de toda preocupação as qUais remetemos ofícios específicos, solicitanda Comissão, sobre a Política Nactonal de Abastecido informações. EVentualmente, uma outra, ou
mento, que entendemos, deva envolver produ- aquela que julgar conveniente, a Comissão podeção, abastecimento, preços e as implicações de- rá solicitar iriformações.
correntes, verificamos que, de um lado, está o
Temõs também uma relação- de doe.umentos
Ministério da Agricultura com a sua política de de que dispomos que é um acervo bastante voluprodução para abastecer o mercado interno, para moS"o- este aqui seria, talvez, o vigésimo e que,
defender o produtor nacional, de outro lado, du- eventualmente, a Comissão poderá requisitar ou
rante o período de 86, principalmente, está o Mi- te[_ acesso. Temos aqui a relação de recursos peJo
nistério da Fazenda, autorizando a importação de Banco do Brasil e temos informações específkas
alimentos. Na realidade, há um conflito entre am- da lnterbrás e vários oUtros doçumentos.
Uma -questãO -que nos preoc:upou e que tivemos
bos, e em muitos aspectos isto aflora. Temosdocumentos do próprio Ministério da Agricultura, o cuidado de fazer constar no ~;:elatório, reflete
-meu ver é um
sa1ientando à SEAP que estava havendo excesso a desorganização do sistema de importação de determinados produtos. Foi ve- assunto que esta CP! poderá desenvolver - é
rificado também que a atividade abastecimento, quantõ à compra de carne na Comunidade Econo período, estava inviabilizando a atMdade de nómica Européia. A Interbl-ás ou agente executor
produção, como aconteceu com a carne suina, externo - assifn denominado pelo Governo que foi importada em grande quantidade e caiu indh::6ü urfia empresa operadora na Comunidade
seu preço, atrapalhando a produção nacional.
Económica. Pai'a definir isso é neçessário dar uma
A Comissão sugere ao ·aovemo, no relatório, explicação como a Comurúdade Económica traque seja feito um estudo em que abastecimento, balha quando vende o produto subsidiado: comprodução e preço· sejam atividades exercidas a pramos_ carne da Comunidade Económica Euronível de Ministério da Agricultura, sempre anali- péiit, ano passado, no montante de 200 mil tonelasada em conjunto, e nãó como uma visão imedia- das. No primeiro leilão - que essa é a Jorrna
tista de abastecer hoje, inviabilizando o abasteci- adotada pelo comunidade econômica para venmento de amanhã. Isso foi sugerido, inclusive a
der carne a preços subsidiados, porque o preço
partir da análise que a Comissão fez, do próprio
do fnercado externo, mesmo na Europa estava
Decreto-Lei no 20"0"; -da Reforma Administrativa, a mil, cem mil, duzentos dólares- pagamos nas
cuja produção e abastecimento está a cargo do çem rp~ primeiras toneladas, 635 dólares. TmhaMinistério da AgricuJtura e fá prevê-se uma comis- mos cOmprado nos Estados Unidos 90 mil tonelasão interministerial, nesse próprio decreto, para das a 655 -dólares_ a to_nelada o FOB estivado.
cuidar do abastecimento. Asslm, ratifiçamos isso._ Então, para esta operação Estados Unidos, ComComo era um docurn_entQ__muito longo, que modity Credit Corporation, foi feíto governo a goiria ser distribuído para várias autoridades, com verno. Agora, a Comunidade Econômlca trãbalha
dados estatísticos e gráficos, preocupou-se em
pof- intérTnédio de empresas operadoras credendefinir suas conclusões principais e recomenda- ciadas. Essas empresas são responsáveis por reuções, no final do trabalho, ao Governo. Isto, visan- nir _a carne da comunidade nos diversos frigorído a publicação, a publicidade, como- foi dado
ficos__ espalhados pela País, fazer o transporte e
pelo Senhor Presidente da República, com publicOlocar no navio FOB estivado, ou seja, introduzir
cação no Diário Oficial da União, de modo no navio a preço FOB. Então, pagamos até 635
a evidenciar a necessária transparência adminis-- dólares a tonelada, e esse valor foi comunicado
à Interbrás. Ela foi à Europa e contratou a Socapa
trativa. O problema inalar de toda a importação
para fazer esse trabalho junto à comunidade. Teria
de alimentos, e de toda essa inadequação, essa
precificação, é fruto dessa falta de estrutura; mas de ser __esta ou outras empresas. E foi indicado
uma únic:a empresa para a compra das cem mil
é fruto também -aqui faço um depoimento pessoal, fugindo um pouco do reJatório - da não
toneladas, a Interbrás - dispomos .desta doçudefinição exata de responsabilidade para cada ato
mentação. Outras empresas operadoras na comunidade vieram ao Pafs, na realidade estiveram
administrativo praticado. à medida em que os Minã- SEAP e na SUNAB e impuseram outra emprenistros encampam notas técnicas - notas técnicas não são elaboradas pelos Ministros, mas S.
sa. Então, nas primeiras cem mil toneladas, o
f:xt5 encampam --qUe os técnicOs não se_ sintam Governo -trabalhou com essas operadoras e_estaresponsáveis, afinal, os Ministros encamparam as
beJeceu o preço de .635_dólares. Essas operadoras
notas técnicas, de outro lado, os Ministros não
vão_ a leilão e oferec_em de zero dQiar a 635 dólares.

transporte marítimo-; o que envolve também descarga nos portos, transporte aos annazéns, empa-

a
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A diferença é a re~:nuneração dela, que envolve
um custo - obtivemos es_se$- dados com os representantes. O grupo "Pão de Açúcar" que depôs
perante a Comissão que tinha feito esse tipo de
operação que envolve um custo de 130 dólares,
inclusive, contando aí parte da remuneração, e
essas operadoras tiveram unia remune-ração de
177 dólares por tonelada bruta. O líquido não
sabemos precisar, exatamente, quanto.
Ora, ·uma operação dessa envergadura, com
a _indiCação de uma _única empresa, nos preocupoU. E isso consta do relatório.
A partir disso, não queremos dizer que tenha
havido qualquer _irregularidade, porque a explica·
ção técnica dada pela lnterbrás para a contratação
de sô uma empresa, a Socapa, era de qUe ela
era a maior operadora de setor que tinha comprado 700 mil toneladas para a Rússia, tinha sido
a única representante também junto à Comunidade. O que nos chamou a atenção foi que na
segunda operação, a própria Secretaria Ceti/Seap/
Su!'Jab exigiu o maior númerO de empresas.
O Itamarati nos comunicou, por informações,
que a Comunidade Económica Européia não tinha ficado satisfeita em terem sido 4v.as opera~
deras. lnicialmen_te, ia ser indicada wna. Dado
o Volume de_ dinheiro envolviâO ni_sso, poderriOs;
só para exemplificar: se tomarmos receita bruta
da Sogevi2J!lde ou da Socoj>ã foi:_ CJS$ 167/t X
US$ 50.000/t, temos uma receita dessas empresas de 8 milhões _850 ll)il dólares, que correspondE:in;- tomando-se o dóiar/dili.-hõ)e, a 442 bilhQes.
e 500 rriilhões de cruzados. O lucro não sabemos
aí.
Quer dizer, isso estou citando como exemplo,
primeiro, para evidenciar a excessiva liberdade
que tiveram os agentes dos executores externos.
Segundo,que o s_istema precisa ser estruturado
de modo que, inclusive, o Conselho Fédefal de
Abastecimento tivesse conhecimento dessa operação a esse nível._ ~-n&o ficasse só-ª_ nível de
lnterbrás, uma vez que havia interesse de Governo,
põrque, _afiriaJ;_o_ gasto era do próprio Governo.
Esse é um exemplo que evidencia a neCessidade
dessa estruturação. Porque, quando se fala em
importação de alimentos no País, o_s_ist~ma ainda
é o Jllesmo. Então, urge que isso seja corrigido
o màiS-ráPido possfvel
E como salientamos antes, essa foi uma preocupação desenvolvida-principalmente pelo Dr. Se
bastião, na oportunidade, antes de encerr~r esse
trabalho, e isso colocamos também no relatório,
fizemos um expediente à Secretaria CETIISEAP/
SUNAB do Ministério da F~nda, salientando a
necessidade dos procedimentos constarem em
atas, em relatórios, e que sejam seqüenciados,
de modo que gerem responsabilidade. EsSes são
os elementos principaiS. E lógico que um trabalho
como este talvez a gente pudesse estender bem _
mais, porque, à medida que a gente explana sobre
um tema são desenvolvidos outros na mente. Mas
estou aqui e posso prestar quaisquer outros esclarecimentos e agradeço a oportunidade de estar
colab6rand0 corri esta ·comissão.

a
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OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Passaremos, agora, às indagações dos Membros ~a
Comissão aos _depoentes. Antes, consultamos os
Srs. membros da Comissão se tem algum interesse em indagar o depoente.
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Sr. Presíáente,-- nosso espírito uma série de indagações. Indagações- estas, -como, por exemplo, na posição que
colocoU 6 --nustfé Relator, onde diz que quanto
O SR. PRESIDEN1E (Dirceu Cãriteiro)- Tem a esta perda que houve do arroz. com a deterioa palavra V. Ex!'
ração de 46 mil sacas Importadas pelo Govern~
À primeira vista, nos impressionava a grande
O SR. MENDES CANALE - Sr. Presidente,
quantidade. A não ser que o -caso -da empresa
Dr. Sebastião Batista Pontes, Dr. Jaime Gonçalcitada, em que ela dá uma posição de perda ocorves, nosso ilustre Relator:
Não é propriamente perguntas que vamos diri- rida. Daí a minha indagação: essa perda é carga,
gir aos depoentes. Queremos, aquí, apenas justi- descarga-, transporte ou de deterioração do pro~
ficar o acerto da Comissão, quando convocou duto?
exatamente ao Dr. Sebastião e o Dr. Wagner GonO SR \\ÍAGNER GONÇALVES - A perda da
çalves, wn como Presidente e o outro çemo Rela- empresa foi de carga, descarga e transporte.
tor da Comissão, porque não iríamos apenas nos
ater à letra fria deste relatório que nos chegou
trSR ..MENDES- CANAL.E - Mas, no nosso
às mãos, que ainda não li na totàlidade. Pelas caso, não se trata de carga de descarga. Pelo
exposições feitas estamos sentindo serem elas que é do_meu c.onhecLmento, o produto deteriovaliosas porque nos trazem subsídios outros que rou-se.
não constavam deste documento. Ain_da__ rnais
O SR. MENDES CANALE peço a palavra.

quando o ilustre Relator antecipa mesmo uma

posição que natura1mente seria adota_da pela PreM
sidência, em colocar à disposiç:ão_os documentos
que a Comissão de Sindicância tem, para que
a nossa Comissão de Inquérito possa de fato chegar ao ponto por nós desejado.
Não é preciso aqui repetir a diferenç:ã que existe
entre esta Comissão de sindicância, que já concluiu o seu trabalho, e a nossa Comissão de lnqué·
rito, que ora se inicia. Então, vamos, Com muito
mais profundidade, entrar em pontos em que,
como sentimos aqui pela declaração dos dois
depoentes, a Comissão não pôde_ chegar. E vejo
aqui o que me causou espanto ao ler, o ponto
3.1 da primeira exposição que diz assim:
"Não nos cumpre ana1isar os motivos que
levaram o Governo brasileiro a optar pela
importação de alimentos como forma de gaM
rantir o abastecimento interno."
Ora, acho que esse é o ponto fundamental.
EJa, mais à frente, mostra a produção agrícola
de 1985 e 1986, e diz, no final.
"Compelir o Governo· a optar pela imporM
tação como forma imediata de abastecer o
mercado interno".
Ora, acho que esse é o ponto. Se.a Comissão
de Sindicância não foi a_ ele, cabe à Comissão
de Inquérito, e é fundamental, porque temos que
ver quais os motivos que de fato levaram o <:i_o_v~r
no a assim proceder.
Quanto a esse procedimento, como o próprio
Relator bem descreve e o Presidente também analisou, das dificuldades _encontradas em virtude da
máquina administrativa, isso já sabíamos. Portanto, o que Q noSso ilustre Relator, Senador Mauro
Borges, em conversa que_ tivemos, dizia era da
necessidade de promovermos a vinda de depoentes, de acordo com cada órgão, po!s sabíamos
dessa interligação entre os diversos órgãos chega-se a falar aqui em 48 órgãos envolvidos
na parte de abastecimento e que pensávamos
ate que fosse bem menor esse número, e qu__e,
portanto, temos que avaliar todas essas situações.
Em primeiro lugar, qu.ais os motivos que levaram
o Governo a agir dessa forma, depois, qual esse
procedimento.
Vejo aqui, nos depoimentos do Presidente da
Comissão, Dr. Sebastião e do Relator, Dr. Wagner,
que temos que nos aprofundar, em muito~ Sem
dúvida, trouxeram alguns subsídios, mas fica em

O SR WAGNER GONÇALVES- Realmente,

o produto deteriorou-se no transporte, em primei·
ro lugar, por causa da qualidade dos navios contratados; em segundo, porque foi embarcado numa época de grandes chuvas na Tailândia.
As empresas, com experiência nessa área, que
ouvimos, consideraram essas perdas em níveis
razoáveis, Por isso, nós nos manifestamos neste
sentido. Em depoimentos, também perguntamos
a respeito da perda do arroz govemamenta1 da
Tailâncüa.
A imprensa está fazendci ãJarde sobre este assunto. Consideramos razoáveis as perdas, porque
já perdemos, paralelamente, nessas condições,
contratando navios. Esta é a nossa posição. A
Comissão Parlamentar de Inquérito pode entender de outra maneira.
O SR. MENDES CANALE -Com esse problema de erro, a empresa incorre em perda e em
luCroS m-enOres. Mas não é o nosso c:~_so.- São
46 mil sacas de arroz para uma população que
passa fome! Falo ISso sem qualquer sentido demagógico, mas com o sentido puro de quem
vive no meio de uma população carente.
É de estarrecer não só a importaçãO- de um
pfuduto como o arroz, mas de toCloS- os demais,como a carne e o leite.
--Pertenço à Região Centro-Oeste, -_Cnide," ã:inda
há pouco, deixe[ a Superintendência da SGDECO,
que me fez conhecer todas as possibilidades da
área. Não aproveitarmos com a compra de arroz
só nessa região, sem citar outros pontos do País,
é um problema que cabe também a e:sta Comissão Parlamentar de [~qué!"ho apurar.
Com relação ao problema da Carne, diz o relatório:
"A carne: _importada pelo Governo Federal
chegou dentro de padrões satisfatórios e apta
ao consumo humano, em que pese não atenM
der, em grande parte, aos padrões de quali"dade estabelecidos."
Ora, se houve um padrão de qua1idade estabelecido para a importação da carne, naturalmente
ao preço de mercado, e s_e_ a importação não
correspondeu a esses padrões, o preço também
não deveria corresponder ao que foi de fato formulado.
Sr. Presidente, são apenas apreciações que faço
no início dos trabalhos da Comissão. Vamos nos
ater mals ao trabalho elaborado pela Comissão
de Sindicânda, e cumprimento o seu Presidente
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e Relator pelo trabalho. Nela, ambos declararam
as dificuldades encontradas, as quais cabe a esta
Comissão transpor, para se apurar o que ocorreu
na importação de alimentos.
Se essa Comis_são se atevEf _também a dar ao
Governo sugestões para que, em casos futuros
de importação de alimentos, possa agir de forma
correta, cabe a nós, desta ComfSsão _Parlamentar
de Inquérito, apurar exatamente o que se passou.
Enquanto os senhores sugerem o futuro, cabe
a nó_s _examinar o passado, no que diz respeito
[-importação de alimentos.
De minha parte, agradeço a _presença de am·
bos, porque a sugestão da sua convocação partiu
da nossa pessoa. Vamos analisar e$5e.s .estudos
com muita cautela e responsabilidade, como cabe
a esta Comissão. Se os__Senhores tentaram impedir que se colocasse um biombo entre as ações
do Governo, cabe muito mais a nós, aqui, verificarmos qualquer resquícío que possa have:r de
dúvidas para esclarecer ainda à opinião pública
que não es__queceu e que continua atenta, para
que possamos cMgar ao final, não apenas à_s
recomendações que são naturais e que o Governo
possa adotar, mas que temo,s que chegar a punir
aqueles que não souberam cumprir com o seu
dever para com a administração, para com a Pátria, para com o nosso povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente..
O SR. PRESIDENTE (Dirceu_Cameirp)-Com
a palavJ:a, ainda, se o desejarem, os membros
da Comissão para indagar algo mais ao depoente.
Nós consultaríamos se o__depoente queria fazer
alguma obServação!
O SR WAGNER GONÇALVES -

Gostária de

complementar aqui o raciocínio, a explanação do
ilustre Senador Mendes Canale. Na apresentação
do trabll!Qo,_ tivemos o cuidaçlo_cte esclarecer o
seguinte: que este relatório tem o mérito de aclarar
pontos polêmicos e duvidosos da visão global
das importações brasileiras, definir responsabilidades, encontrar os números .da_ importação, e
proptdar às autoridades governamentais a análise
do sistema e do abastecimento. oa_donal no período, e que evidencia também a necesstdade de
dotar o Pafs de uma adequada política de Produção e abastecimento; inclusive, colo_cando os nú·
meros da importação em negrlto. ReaJmente nós
tivemos profunda dificuldade em encontrar esse
número. E, realmente, esse traba1ho foi voltado
prindpalmen.te para alertar a administração pública,_o Goyemo Federal, sobre essas irr_e:gularidades, sugerindo medidas; e_ nesse ponto o Senador
Mendes Canal e está profundamente cOrreto, e n6s
também. S6 quero fazeres~ observação que não_
descwamos ou desprezamos totalmente a análise
desses fatos passados, porque um dos tópicos
n6S mencionamos depois de indicar que em cada _
órgão ~spectivo deve ser aberta uma Comissão
de Sindlcância ou de Inquérito para apurar res-ponsabilidades, nós indicamos que:
''11 -Afastar as pessoas que ocupam
cargo ou funções de confiança tão logo as
Comissões indicadas nesse relatório constatem seu envolvimento em ato_s omissos ou
errôneos indicados no item 16 e seguinte."
Realmente, o trabalho da Cqmissão, apesar de
ter enfrentado muitas dificuldades,_ foi no sentido
também de aclarar o maior ponto po:SSível, de-
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alertar a administração e de apurar dentro daquilo.
Esperamos, realmente, que esta CPl vá bem mais

longe e que ajude a dar uma melhor resposta
à população.
_
_
Muito obrigado~
-- -

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneitO)- Tem
a P_alawa o_Relator, Senador Mauro Borges, pãra

as mdagaçoes que achar pertinentes.

O SR. RElATOR (Mauro Borges) ~Sr. Pr~sí
dente, Srs. Senadores, a Comissão, pelo seu Plenário, ac:hou por bem iniciar o ciclo de O audiên-

cias daqueles que trabalharam, envolveram--:-se no
assunto da apuração de responsabilidade da importação de alimentos, ouvindo o Presidente e

o Relator da Comissão Especial, mandada fazer
através do Gábinete Civil da Presidência da República. Vej~m bem,_ tem uma nomenclatura nova,
ComiSSão Especial, quando, na verdade, seria
uma Com~o de Sindk:ânc:ia.
A Comissão de Síndicânda como muito bem
disse o Presidente, e ressaltou ainda mais o Reiator, tem os poderes de 1..,1ma Comissão de Sindicância limitados. Agora, depois que ela foi feita

e que se constatou uma série de erros e abusos,
de fraudes, talvez, pudesse o Governo fazer uma
Comissão de Inquérito. Mas, pelo que sei ainda
nãoafez.
- '
'
Não sei, pelo menos publicamente não se saabe, se as providências solicitadas pela Comissão,
baseada nas conclusões de realid~es se foram
tomadas. Já faz alguns meses_ que houve essa
solicitação, ou melhor. a sugestão da Coriüssão
ao Governa, através da crablneJe 'Cívjl, para a
tomada de inúmeras providências. A!é agora não
sabemos se foram tomadas. Naturalmente cabe
a esta comissão indagar do Governo se essas
providências foram adotadas, se foram tomadas
ou não.
De qualuer forma, foram, ressaltadas aqui as
dificuldades e certas limitações mesmo. É claro,
a Comissão não ouviu nenhu_m Ministro. A SNAB
era composto por um grupo de Ministros envolvidos nesta área de importação, e não se ouviu
nenhum. Isso é uma limitação, evidente, da Comissão, mas não o será da Comissão Parlamentar
de Inquérito. A Comissão tem poderes muitos
amplos para penetrear a fundo no assunto e
propor as nledidas necessárias ao Governo.

O SR. MENDES CANALE- Exatamente neste

ponto que o ílustre Relator fez referência que é
a tal nota técnica, porque ela é levada ào Ministro
e depois tem apenas o referendum dos demais
e fica sujeito, -como até o ilus,tre Presidente da
Comissão (alou, a um técnico que está como
superrninistro a tomar uma decisão e- essa d"é:ci- são será acatada.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Obrigado,

Senador Mendes Can_ale. Na verdade, ho.uve uma
sucessão de delegações. Os Ministros do_Conselho delegaram, não foi ym ato irregular. Se bem
que não fosse aconselhável, talvez 80% das decisões são tomadas pessoalmente pelo Ministro da
Fazenda, mediante acatação a posterlori pelo
referendum dos Mínistros. Vamos saber exatamente se houve_ refe:rendum, ou quem referendou. Tudo isso é preciso que se saiba. Porque,
digamos assim, se fosse desaconselhável uma
dessas importações, e houvesse uma recusa do
neferenclurn e urna admoestação do fo1inistro e
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não s_e admitiria o uso abus;ivo.desse processo, f~~- i$sQ._~a1isar os motivos que_ levaram o gÇ)~
era possível que se tivesse diminuído bastante vemo a optar.
ó prejuízo nacional com essas importações.
O SR. WAGNER GONÇALVES..,:,Bern, tornarei
- _l'jgl_yerdade, a Comissão fez um trabalho estafa~. um trabalho nieritório e que- vai servir: já a liberdade de responder as suas perguntas.
Nós estendemos, ao colocar essa expressão
Q.ão digo ~e uma estrada, mas de uma trilha
para que possamos prosseguír no caminho da no Relatório, dois fatos: o primeiro é que a decisão
apuração dos fatos._Uro trabalho _que merece um política de importar era um fato públtco e_notório,
estudo, um respeito_ e estamos_ nos utilizando dei~. uma vez que havia uma escassez de alimentos
Mas é evidente, é claro, que não nos valeremos e havia o congelamento de preços - este é 0
apenas dele, ele é um primeiro rumo, um primeiro primeiro pasSo. Ein seguida, inclusive, no Relatócaminho. É um trabalho longo, estafante, que es- rio, nós índícamos que não compete à COmissão
tam.osestudai1do. É claro que não temos elemen- analísar isso, mas citamos fatos específicos que
refletem o motivo governamental
toS 'p-ara--;-de imediato, sabermos tudo o que se
S)utro-pollto, tambéln,-é-que ã Portaria que
passou e dar opiniões finais cont;ludentes. E$tamO~teomeçando, ma$ vamos chegar depo~ a cnou a <:omissão especial, foi para apurar fatos
rela.cfonados com a importação de alimentos e
resultados efetivamente concludentes.
O qué se- eSpera da no_ssa CPI? É a apuração sugeffr medidas no resguardo do interesse públiprofunda, a definição efetiya de responsabilida- co. Então, dentro dessa competência atribtúda
des, seja de quem for; de menores, de maiores à CoriliSSãO--...:..: -n6s eiitE:ndemos, assim, numa
nesse triste acontecimento nacional dessas im- primeira reunião preparatórta que foi no dia 16
portações que tantos prejuízos causaram aos se- de ma~~ e nós já tínhamos a Portaria d.e .c.riação
nas maos - e· chegou-se à conclusão de que
toreS produtivOs do nosso ?aís e até ao erário.
Não ê apenas isso, a apuração de responsa- o estu-do, os motivos, além çle ser um âmbito
bilidade daqueles que praticaram ilícitos, mas nós político, não eram exatamente fatos, e nós tínhatambem, como políticos e como uma Comissão mos a c:ompetêndã de aha1isar fatos e sugerir
po1ftka que é, devemos faz.er, aproveitando a m-edidas. Foi isto que nOs levou a colocar a exoportunidade, um estudo amplo da estrutura na- pressão no Relatório.
cional, e de tudo que se refere a esse problema
O SR. RELATOR (Mauro_ Boi9es)- Quais os
de produção, de aJimentação que, pelo vísto, está limites _do traba1ho da Comissão? O .tero.po foi
muito mal colocado. Então, cabe a nossa CPI su!!_sJente:? _
estudar a fundo e ouvir. Como faremos isso? SOOSR. WAGNER GONÇALVES- Bern, com
bretudo, ouvindo os setores produtivos da Nação
relação a tempo, ele, na reaJidade, ficamos dividi~
e Ven_do quais os reflexos que essas importações
dos e~tre duas posições: pedir uma segunda prorabus1vas acarretaram á agricultura, à agroindúsrogaçao, porque_ os primeiros 60 dias foram insubia, ao comércio de importação - todos os órM
fi~ientes sequer para obt~r respOstias doS órgãos.
g~os foram ~etados. Vamos ouvi-los. Não propnam_ente, d1gamos, o lRGA que é um orgão im· Twemos respostas que chegaram depois de venportante que náo só controla o arroz, lá do rio cer o segundo tempo, ou seja, os 120 dias. E
também a Comíssão decidiu que precisávamos
Grande_ do Sul, mas é um dos mais velhos órgãos
de uma resposta com rapidez, com presteza. E
existentes e, geralmente, tem estudos bem feitos
que, a partir clessa decLsão da. comissão- dessas
sobre as previsões de produção nacional e a sua
rec:omendações, ai, sim, se desenvolves;~ ou~
localização, etc. O JRGA pode nos dar excelentes
tros procedimentos. Isso foi estabelecido. Então,
sugetões r_~lativas à agricultura do artoz, ao seu
o tempo, para o trabalho que foi, sim, mas para
armazenamento, ao seu transporte, a sua cornero que poderia ser feito, não.
cíalização. Tudo isso também podemos esperar
da Confederação Nacional da Agricultura, da ConO SR. RELATOR (Mauro Borges}~ Quais as
fe~_~~::~ção Na:iona1_4_a lndústria, que são 6rgãos
informações que nâ,o foram fornecidas, foram pequevao nos êUUdar, a1ém da Confederação Central
didas e_ não foram recebidas? De que órgãos?
das CooperatiVas do Brasil, Eles nada vão ap~rar
é provável, a menos que tenhamos alguma sur:
O SR. WAGNER GONÇALVES .c:. Podernos inipresa, mas eles vão mostrar exatamente, os poncialmente, a ClEF do Ministério da Fazenda, não
tos falhos da estrutura nacional, da desorganinos mandava os dados das importações efetivas,
zação que reina nas atividades_es:tatais. _
isso foi um problema sério que, inclusive, atrap&Podemos fazer isso, naturaJmente depois, sugeM
lhou concluirmos os trabalhos em menor praw,
_rindo ao Governo ou, até m.esmo, elaborando por
ou seja, no momento que estorou--o problema
esta Comissão, proJetas de lei relativos ao assunto.
balança comercial com aquelas diferenças de
Seria esta a eJq)lica!;ão inicial que queria dar e
1ndicações de superávits. N. sim, nos foi remetido.
gostaria de fazer algumas perguntas, tanto ao Pre~
.sidente como ao Relator. Cada um poderia res- · Não sabemos exatamente por quê. TaJvez, podemoS presumir porque esses dados não estavam
pender o que se ach~se mais integrado no asno· computador, na realidade. Só depois que essunto.
tourou ísso é que esses dados nos chegaram em
Com l'elação aO_ trab~lho da COmissão, por que
mãos. Por informações extra-ofiC:iafs,_ficamos sa·
a Comissão não analisou os motivos que levaram
bendo qve esses dados não estavam no compuo governo a optar pela imp-ortação de alimentos?
tador não eram para ser dados.
Esse FUfn estUdo que, reaJmente, acredito que
-Outro caso típico foi da Interbrás quando pedia melhor resposta seria dada pelos MinistroS, ou
mos os relatórios das av.ditorias realizadas pela
o Secretário do Plane}amento, o Ministro da SE~
fnterbrás - é um fato que não- mencíonei PlAN, o Ministro da Indústria e do Comércio o
mas é pertinente. Num determii"uido momento,
Ministro da Agricultura. Mas, realmente, eu pedÍria
a imprensa noticiou que toda a diretoria de Operawna resposta, porque acho 9ue não poderiam
ção da Interbrás do Rfo havia caído, inclusive, .
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o Vice-Presidente. Aí perguntamos: por quê? Ao

mesmo tempo ficamos sabendo que urna empresa tinha exclusividade daquelas importações. E

foram eles exatamente que definiram essa exclusividade que envolveu urna receita para essa empresa de quase 200 milhões de cruzados em seis
meses. Ora, a partir disso, sustamos os relatórios
da Interbrâs. Esse relatório foi uma dificuldade
tremenda. Precisamos oficiar o rp-óprio Presidente
da Petrobrás, além do Presidente_ da lnterbrâs,
é lógico, oficiar; o Ministro da Indústria e do Comércio, a Ministro da Faiefida, e o Ministro das
Minas e Ener~ia, aí, sim;'-"depois que cercamos
tudo é que nos mandaram o relatório. f;Jes ju51ifi":

cavam que eram auditorias internas,-que não interessava à Comissão.
Vou ver se me recordo, especialmente, de um
órgão que nos remeteu dados. Não estÇlU _me
re<:ordando. Na realidade, eles demoraram a re-meter, mas conseguimos dados vitais.

des$e gênero. Existem normas próprias e a_té lra·
didonais para as chamadas Coniissões de InquéritO, istO- é, ·c_Omissões que se instalam dentro de
determinado organismos para apurar irregularidades internas. Para esse tipo de Comissão existeffi1íniitaç_ões, trãmítes~vam.os dizer assim, roteiros juridiCaniente traçados para esta Comissão.
Como ela foi coilstituída sob a forma de uma
comissão especial para apurar aqUeles fatos noticiadoLe sugerir, então ela não tinha limitação
juildica cor-rio efetivamerlte não teVê nenhum contemO, isto é, nerihum óbice ·a rião ser es-se relativo
ao temp-o, dificuldades natUrais, masjuridicarheri~ ·
te não teve ~mitações ~e atuações.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Nós perguntamos se algum órgão se recusou a dar informações. Há alguma convocação de pessoas para
ser owi_da em que houve recusa, o n_ão-comparecimento7

O SR. RELATOR (Mauro_Borges) -:-_0 que
pergunto aqui, ta1vez, não possa ser respondido,
por um lapso de memória,_o que é natural, poderá
ser depois complementac;lo por escrito.

._OSR.SEElASTIÃO BATISTA AFONSO- Não.
Houve talvez - eu diria a titu1o de_ C\..lriosidade
- urna determinada autoridade qUe foi convoca;da e, na véspera da reunião, a secretária telefonou avisando que ele agradecia o convite, mas
O SR. WAGNER GONÇAL~ -:--Porque sãO
mais de 100 ofícios e não me recOrdO,- ãSsim; -que declinava devido a outros compromissos anteriores e se escusava de C!omparecer. A secretária_
qual não foi respondido.
- nos trarrsmitiu o recado e nós entramos em canO SR. RELATOR (Mauro Borges)- Houve intata direito com esta determinada autoridade e
vestigação das transações no exterior? Como folhe dissemos que nãO_era-um corivite scicial, mas
ram feitas? A Comissão fez investigaÇão !la~ tfan- _ era uma intimação para compare<:er a um depoisações no exterior?
_rnentq, e essa pessoa efetivamente compa~:eo;u.
Houve alguns casos assim de relutância etc. mas,
OSR WAGNERGONÇALVES-Estefoioutro
no fundo, nós conseguimos os atendimentos. Coassunto que foi evidente a limitação da nossa
mo esse episódio da lnterbrás. _Nós insistimos,
comissão. Na realidade, ficamos insta1ados no Pao próprio Auditor-Geral da lnterbrás compareceu
lácio do_ E_lª--nalto em concUções precarfssimas,
ao depoimento junto com o vice-Presidente, nós
porque a Codiça - Corriíssão de Defesa dos DifiZemos indagações como, por exemplo, se a_
reitos dos Cidadãos -estava em condições precausa da substituição de alguns diretores e gerencárias. Eu, especificamente, fiquei num corredor
tes na área tinha relação com algurri fato apurado
com a m~~@_, num _c:grredor dessa largura, e a
na auditoria recentemente realizad~. Ele responminha mesa, e eu recebia as pessoãs ar meSmo,
deu que de fato houve
auditoria mas aç:hava
às vezes, para apurar determinados fatoS. Já tiveque não havia relaÇãQ. Depois ·ae uma sêrie de
mos condições, e é um assunto profundamente
insistência pérguntamos: Mas, afinal de contas,
ne<:essárío, inclusive, convocar alguém aqui do
essa_ coincidência da dispensa desses diretores
ltamarati para prestar esclareciment® como são
e gerentes logo em seguida a essa auditoria_,_ algufeitas as operações. Recebem~-º oficio, indignama delas foi_ a pedido? Responderam que não.
mo-nos na realidade, com_a_io_djç~_ção de só uma
Ficou evidente que foi em decorrência da aJ,Jd.iempresa, mas não tivemos c_ondições de fazer
toria que eles foram dispensados. Daqui e dali,
essa investigação.
houve esse tipo de relutância, mas que, com uma
Na realidade, quando fui ouvir uma pessoa na
certa_insistê_ncia, com uma q~rta teimosia da parte
Cácex. pessoalmente, no Rfo de Janeiro. tive de
dos membros .da Comissão, daqui e dali fomos
tirar do meu bolso dinheiro para comprar fitas.
puxando e conseguimos. Corri relação ·ao relató_Então, essas lirnltações foram inúmeras_. _
rio final da auditoria, houve até um noticiário da
imprensa de_que teria sido reali~da essa aJJdítoria
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -PeJo Que
ELQUe esse relatório teria sido entregue ao então
se vê do __depoimento do Sr. Relator a mis.sãoMinistro da Fazenda. Entramos em cantata com
foí muito grande e houve real_rrumte um certo_ o Ministro _da épo-ca, Sr. Oils_on Funaro, e ele n~
abandono, Uma carência de meiOS. Os limites
gou a notícia dizendo que não teria chegado às
jurícUcos de poder da comissão estão definidos _ mãos dele esse iil.dtgitãdO relatório. Voltamos à
na portaria. Nós nem tive_m_qs- a oportunicade de
lnterbrás e pedimos cópia desse relatório. Comever a portaria. Estão definidos nos estatutos ou .
çaram a ·relutar, alegando que se tratava de audinos regulamentos?
toria interna, setorizada, de auditória periódica,
O SR WAGNER GONÇALVES-, Eu gostaria
e, depois de muita insistência, o prazo estava termi)lanQç e recorrem~ à autoridade superior do
que esta pergunta fosse respondida pelo Dr,_ Se_Ministro Aureüano Qfaves, e acredito que, em :rabastião, que tem m_als c:oncUção.
zão disto, no dia seguinte, recebemos essas audiO SR. SEBASTIÃO BATISTA AFONSO - A
torias.
Comissão_foi intitulad~- CQi)iis_são Espe~ial para
apurar fatos e não existe dentro da administração .
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Pediria
uma normatividade permanente para Comissões V.
qüe -fOSSem n-iâiSSJntéticOSrias resi>ostâs;

essa

-stÍ
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sem prejuízo da clareza, porque temos ainda várias perguntas.
----- Pªssar~mos -agora ·à aÍ1áJise dO trabalho -da Cinab. Como eram redigidas as notas têcnoC!as, te.ferência às páginas 6 e 17. Ainda não tivemos
tempo de _ve( nem o exemplar, nem o xerox das
notas técnicas. Nota- técnica era exatamen:te-o
documento que desencadeava a ação de importação.--------~-

0 SR WAGNER GONÇALVES- Disponho
aqui de vários votos do Cgnselho lntermiriisterial,
mas rea1mente a nota técnica eu não _troUXe.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) -->tfequerernos todos os documentos. Vamos ana1isar por
inteiro a todos._
o sr: Presidente deverá _pedir porque é uin eiemento essencial para a COmissão pOder esclarecer. Solicitamos ao Presidente essa medida. Como eram feitas as reuniõês do Conselho de Ministros-da Cinab? Já foi dito aqui que raramente
houve reunião. Foram 40 e tantas...
O SR WAGNER GONÇALVES -'De 55 votos
gerados, 35 votos foram àPiovados ·em cinco reu~
niões; num período realizaram-se cinco reUDlões.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Realmente,
foram poucas as reuniões çom a participação de
todos os Ministros, com a Presidência_dQ Çonselho; deve ter havido rnenos de cinco;
ÕSRWAGNE"R CÍÔNÇALVES- Foram realizadas cinco. O Ministro da Fazenda.,_Oecessanãm~t~. ~~y~ nas reuniões para poder referendar
os próprios ates pratlcãdos por ele.

O SR. RElATOR(Mauro Borges)- Como foram aprovados ou refer.endadas as notas técnicas
do Conselho? Era uma medida automática?
O SR WAGNER GONÇALVES_:_ Sim.~<;>,
rada a nota técnica, o Secretário f;:xecutivo.do
Cinab/Seap levava ao conhecimento do Ministro,
e essa nota técnica era encaminhada em um voto
e o Ministrq assinava, a_d referendum Gerava
todos os efeitos a partir dãquela nota técriica. J;m
alguns casos nem a nota técnica existia_. o próprio
Secretário Executivo do Seap elaborava o voto
e o Ministro assin_;;wa,_
D SR RELATOR (Mauro Borges)- Quais os
impostos que eram eliminados nas importações?
Quais as outras exigências que eram facilitadas,
para incentivar a exportação- e os favores que foram feitos "para a importaÇão?" QuaüfOS impostos
e, eventualmente, outros tipos de ação públlca?
O SR. WAGNER GONÇALVES- No relatólio
nós não mencionamos isso, era ç_IQF, Imposto
sobre Operações Financeiras, e Imposto sobre
Imp-ortação. Em alguns casos, por intermédio de
convênios com os Estados, liberava-se o ICM;
além disso, ~berava-se o depósito prévio, que é
estabelecidopelo BanC!o doBrasi1; quer dizer, para
se importar é necessário fazer um depósito-prévio,
e IJberava também a necessidade de fmanciamento externo, Porque em um programa normal de
importação, as__ empresas indicam o programa
na Cacex, se aprovado tem_ prazo, uma parte é
financiamento externo, tem o problema da pessoa
que faz uma importa-ção ter que fazer uma exportação, para manter o nível da balança come{Çi~L
Tudo isso foi abandonado, inclusive O_!i _pagamentos dos produtos alimentícios serão Ieítos, ~ vista
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para evitar o depósito prévio, esse pra;zo de pagamento. Esses são os principais.
O SR. MENDES CANALE -

Quero lembrar

que dentro dessas perguntas que V.

~

está pro-

cedendo, Senador Mauro Borges, se houve um
lev~ntamento en~

os alimentos importados via

Governo e via empresaS -parlicUlares, o montante
de cada um do tipo de alimento, e de empresas
reJadonadas que fizeram essa importação, valendo-se exatamente do ponto que V. EX coloca
que são dessas isenções.
O SR. WAGNER GONÇALVES -Senador

Mendes Canale esta pergunta, é importante, porque a nível de dados no inicio da constituição
da Comissão, nos ressentimos muito e o relatório

final reflete essa nossa preocupação: nós juntamos inúmeros dados, jogamos todos esses elementos em computador, frzemos gráficos, um paraJelo entre iniciativa privada e governo, a porcentagem de participação por produto da iniciativa
privada e Governo, fiZemos o paraJelo em draw
S.ck, que é a importação para e reexportação.
Os dados afina] nos gráficos estão _nesse aspecto,
é um trabalho que foi estafante e realmente nós
temos todos: importação mês a mês, iniciativa
privada e governo, porcentagem, comparando
85/86 o quanto foi o incremento da importação, .
gráficos, nós temos todos esses elementos.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Referente
b página 14, item 6/1 1, foram localizadas guias
de importação não autorizadas pelo ConSelho?
Guias de importação não autorizadas pelo CINAB.
O SR. WAGNER GONÇALVES -As guias pro-

priamente não. Neste traba1ho n6s tentamos fazer
uma amarração entre o voto CINAB e o telex
que sai da SEAP, e tem que ser a fotografta do
voto que é remetida à CACEX e à guia de importação. Obtivemos da CACEX todos os telex, mas
não fizemos essa amarração, que precisava ser
bem feita, inclusive nós indicamos uma c;:omissão,
e sugerimos ao Governo que criasse uma comissão a nível da Sec:retaria do SEAP-para--fazer essa
apuração.
_
É uma coisa que nos preocupamos. Creio que
irá preocupar também a esta CPI.-

0 SR RELATOR (Mauro Borges) - Esta pergunta está parcialmente respondida no relatório:
foram loca1izadas importações em volumes e preços maiores do que os autorizados?
O SR. WAGNER GONÇALVES-Constatamos

importações em preços maiores. O preço maior
precisa ter um parâmetro: o preço do mercado
externo na oportunidade. A única importação efetiva que constatamos nesse preço foi na importação do milho argentino; na época, o preço de
mercado era 96 dólares e foi lmpoitadó a 124
dólares a tonelada. Levantamos isso e temos documentação a respeito. A justificativa que nos fo1
dada é que esse aumento do preço era para cumprir acordo bilateraJ de comércio, foi só o que
conseguimos apurar. Com relação à carne, por
exemplo, ela foi profundamente subsidiada no período, agora os outros produtos estavam dentro
de parâmetros internacionais de preço.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -7. Mas não

houve importação de carne a preÇos mais eleva-dos do (Jue os preços correntes do Mercado Comwn EurOpeu?
·

O-SR. WAQNERGONÇALVES-Não!Acame
dos Estados Unidos foi importada a 655 dólai-es
a ·tonelada, a da Comunidade Económica Européia foi a 635 dólares e isso por ordens governa·
mentais. A iniciativa privada não foi autorizada
a importar exatamente porque o Governo, neste
aspecto, quis segurar o pi"eço para si, porque já
estava fazeQdo esse benefíc;io, "desovando" o.es~
toque da cOmunidade, mesmo nos Estados Uni~
dos, que estavam querendo "desovar" vacas leitei~
ras, porque estava havendo uma superproduçã"o
de leite_e o_da_comunidade..econômlca os grandes
estoques.
Tenho aqui um dado da ABRAS- Asso dação
Brasileira de Supermercados - onde ela indica
os preços praticados pela iniciativa privada. Pela
relação, praticamente não constam países da Co- _
munidade Econômica Européia, com exc.eção da
Holanda, que não sei se rea1mente participa.
Todos os preços foram superiores a mll dólares,
o preço praticado pela iniciativa privada, e importaram basicamente do cone-sul- Uruguai, Paraguai, Argentin~ e Chlle.

O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges)- Na página
9, item N - 1, o Relator refere-se aos _desencontros que deveriam ser esclarecidos pelos órgãos de oriQem. Quais os desencontros que deveriam ter sido esclarecidos pelos órgãos de origem?
O SR. WAGNER GONÇALVES---'- Qual é o

ftem?
O SR. llELATQR (Mauro Borges) -

Página

9,item N-1.
O SR. WAGNER GONÇALVES--_Bem, indicamos os doze. desencontros básicos _e recomendaMOS QUE O Governo -_apurasse isso.
·'Determinar às Secr-as, SEAP, para

que

apurem as causas da divergência de informaç_Q_~ ~ntre COBAL E INTERBRÁS, _no que
se ,-re(ere à carne e manteiga e no que se
refere ao total geral efetivo superior ao total
~_geral autorizado."
Esses desencontros foram Uma constante."Es~
tes dados qu_e_ temos aqui são um relatório feito
depOis de várias listagens recebidas.
Nós fechávamos os_..dad_os. e estes ~o batiam;
chamávamos o pessoal da CACEX. que vinha a
Brasília, ou íamos lá, tentávamos fechar os números: "Não, isto aqui saiu, interpretamos de outra
maneira, fizemos o programa errado no computador" e voltávamos aos números -esse desencolitrõTo1 constante.
O ·ponto idea] -que não posso dizer que seja
totalmente correto - em termos de números,
é o que levantamos.
Q_-_§_~~RElATOR (Mauro-BorgeS)- Como se
fazia_ a conferência (je qua1idade dos a1lmellf:osimportados, para verificar se eram condizelltes
coro._éis_cQmpras? O pagamento era feito sem
préVIa vefíftCação dessa qualidade?
-

O SR. WAGNER GONÇALVES- Não, há todo

um prograJTla estabelecido para apurar essa qualidade.
Na re~idade, é um programa que, .eu diria, está
praticamente no papel.
A_INTERBRÁS contratou uma empresa Grifht,
na Europa, e essa, formalmente, forneceu-nos
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la,udos com _a _dat:t do congelamento, a data do
abate e a qua1idade do produto- isto nós temOs.
Ao mesmo tempo, deveria haver lá um técnico
do Ministério da Agricultura fazendo a inspeção
- isto ficou um tanto_ quanto nebuloso.
Na chegada do produto, aqui, haveria uma empresa nadonal fazendo essa fiscalização e, ao_
mesmo tempo, a SIPA - Serviço de Inspeção
do PrqdutoAnimal- do Min_istério d_a_Agricultura.
Mas sobre os dados que recebemos c:omo informação da SIPA pedimos: "Afinal, foi feita essa
fiscalizaçã_o ou não? _Então,_ queremos cópias dos
relatórios das lnspeções... Como pedimos à lN·
TERBRÁS, ela nos mandou o da Grifht e, a partir
disso, definimos o tempo de congelamento, porque tínhamos que considerar algum parâmetro
e c;ons.içleramos esse.
_
_
Com relação ao Ministério da Agricultura, a SIPA irúorma-nos que não dispõe de relatórios formais de inspeção, porque teria sido reita uma
ligeira irispeção em casos específicos.
O que constatamos é que era verificada, quase
que visivelmente, alguma deterioração do produ
to. O naviO era separadO, -princlpa1mente pela COBAL, quando recebia o produto, e depois chama·
vam-se técnicos do Ministério da Agricultura para
decidirem sobre isso, mas relatórios formais não
houve. Nós temos documentos nesse sentido não os estou encontrando mas estão aqui.
8

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Qual a
justificativa de se importarem queijos especiais:
provolone e outros queijos finos, pesCados nobres, como baca1hau, e cerveja, para o abastecimento popular, sobretudo considerando, que eles
também rec:eberam os benefícios de perda do

IOF.
O SR. WAGNER GONÇALVES'-- Nós consta-

tamos isso, realmente, e colocamos no relatório.
Na realidade, não há justificativa-alguma. Isso af
foi um erro total.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Sobre as
negociações no exterior, quem efetuou as compras no exterior para a INTERBRÁS, no caso ,da
carne, do arroz e do mllho? (pág. 35) Foram importadas diretamente ou utilizou-se de um pretexto, de uma operadora?
O SR. WAGNER GONÇALVES- Na realidade,

em Princ:ípio, a IN"fERBRAS c;-ompraria- dJretamente, como comprou, representando ô GOverno
junto-ao ·GovE:mo americano, por intermédio da
cooperativa americana No caso da comunidade,
ela teve de contratar, o~ teve de tra~alha_r por
intermédio de umã Operadora, porqUe eStá- é a
regra da comunidade: só trabalh~ com operadores credenciados.
E-com relação ao arroz, foi por intermédio de
uma empresa do Governo neozelandês, porque,
gera1mente, o Governo tem uma espécie de comanditária, que o representa nesse-tipo de operação. EritãO, áiNTERBRÁS entra direto em contato
com essa mandatária, chamada ~im. e realiza
a operação. E é considerada, na realidade, nível
de governo a governo.
O SR. RELATOR (Mauro_ Borges) - Qual foi
a sistemática de composição de preço? Témidéia?
-OSR. WI\GNER GONÇALVES -'Composição

de preço?
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OSR. RELATOR (Mauro Borges) -Em termos
de compra?

ne, cl'eio que será um trabalho a desenvolver,
inclusive.

O SR. WAGNeR GONÇALVES- Eles fazí&m

O SR. PR~IDENTE (Dirceu Carneiro) - Eu
gostaria também de levantar algumas questões
_p~a o regiStro da Comissão e gostaria de solicitar
aos depoentes se, nesses procedimentos todos,
existem alguns que não puderam ser esclarecidos
e que pudessem ter, talvez, constado do relatório,
que pareceram puspeitos, onde as coisas não- puderam se esclarecer. Acho que seria muito va1ioso
algum indicador nesse sentido, isso no sentido
de a gente esclarecer _e defender os interesses
do nosso País e do bom desempenho do poder
público e também no sentido de favorecer os
traba1hos desta comissão. Se os depoentes perceberam, durante eSse trabalho que realizaram, algumas áreas que poderiam ser muito melhor
aprofundadas, no sentido das investigações e em
que órgãos estariam essas áreas ou que tipo de
autoridade ou que instituição acham que deveria
Sei'-iTiélhoi iridagada- nesse sentido.

pesquisa de mercado, merca_do externo, não é?
Então, na medida em que havia nece_ssidad_e_

de manter o congelamento de preço e se elimi-

nava os tnbutos, dado esse tipo de subsídio, tomaviável a importação para o preço chegar
aqui dentro dos parâmetros do congelamento.

va-~~

O SR. RELATOR (Mauro B_orges) -Já foi falado aqui de parte da compra através de operadores

credenciados. Mas, além disso, depois da compra,
ela também contratava transporte em terra?
O SR. WAGNER GONÇALVES -Tudo. Ela
é responsável em tirar o produto da Europa e
entregar à COBAL, no armazém da COBAL.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -
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Quais fo-

ram as medidas tomadas pela INTERBRÁS para
se ressarcir a mercadoria importada em qualidade
inferior à adquirida?
O SR. WAGNER GONÇALVES -Nós temos

O SR. WAGNER GOI'!ÇALVES~Bem. eu que·

ria fazer um depoimento, além de, em nome da
Comissão, pessoal, o que colocamos no relatório
foi o máximo que pudemos apurar com todas
as nossas limitações. Não tivemos restrições, nem
limitaçõ_es a nada. Tivemos o cuidado também
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quer dizer,
para não transformar esta Comissão, que é uma
é uma açáo incorreta, até mesmo desonesta de
Comissão tipicamente de sindicância, numa Coquem vendeu, não é propriamente fruto de uma
missão de inquérito, porque não foi para isso que
atividade incorreta dos compradores brasileiros,
ela foi criada, mesmo porque deveria haver o conquer dizer, os vendedores aproveitam-se da desortraditório. Mas os elementos que constam desse
ganização para ganhar mais, não é? Então, queria
relatório são precisos. Eu poderia citar, para não
saber quais foram essas medidas tomadas pela
fugir à pergunta, que não constou do relatório,
Interbrás para ressarcir as mercadorias de quem
por exemplo, uma licita_ção que, afinal, estava senrecebeu óleo ...
do feita pela INTERBRAS e que ficamos sabendo,
por fontes pessoais nossas, de que determinadas
O SR. WAGNER GOLÇALVES- N, há dois
empresas iriam ganhar essa licitação para o tranaspectos:primeiro é o seguro, o segundo responporte de carne porto/frigorífico, Rio de Janeiro,
sável pela avaria, o responsável pela avaria é o
que eram vinte e cinco mil toneladas restantes
transportador. Então, tão logo constatada a avaria,
que estariam vindo dos Estados Unidos, E isto
esse é um procedimento que a Receita Federal
nos foi comunicado na sexta, e pensamos, então,
acompanha, é aberto um termo de avaria e ela
em aguardar a resolu-ção dessa licitação, que era
ali comparece: o representante da fnterbrás, a Sena segunda, e que estava sendo feita pela INTERcretaria da Receita e o pr6prio armador, a partir
BRÂS, mediante telex. E, na segunda, realmente,
disso define-se a responsabilidade e o produto
eles telefonaram confirmando. Fizemos um expedeteriorado também é vendido para fazer cola
diente, que, inclusive, está aqui, denunciando esse
para as indústrias e essa parte é ressarcida. eu
fato à INTERBRÁS, pedindo providência, comunimostro no relatório a diferença do que foi ressarcando ao -Ministro da Fazenda 1 também solicicido a nível de dólares e o que foi expedldo.
sa licitação foi imediatamente cancelada. Isto
O SR. RELATOR (Mauro B_orges) -Muito bem.
ocorreu no final do relatório, e não abrimos um
Agora a última pergunta de minha parte; falou-se_
parêntese para denunciar ,isso, porque a coisa
muito aqui apenas no leite irradiado, parece que _ foi solucionada; a licitação foi cancelada e foi feita
era totalmente irradiado, não é? Foi discutido aqui
uma, posteriormente, com o envelope lacrado,
efetivamente se era aceitável do ponto de vista , uma vez que, não é fácil também, porque as licitadas exígências sanitárias da Organização Mundial
ções da INTERBRÂS eram feitas mediante telex.
de Saúde, mas não se falou na carne. Outro dia
Isto é um fato. Eu diria que a Comissão, a nível
apareceu num jornal aí, a devolução de concende sugestão, quanto a esse problema de operação
trado de carne, de tabletes, geralmente para fazer
externa pode ser mals desenvolvida. Não tivemos
sopas, que foram vendidos aos Estados Unidos
condições de entrar nisso. O problema de auditoe Já foram atestada alta radloatividade e devolvida.
ria, talvez, em determinados órgãos específicos,
Quer dizer, eu pelo menos, não tinha conhecipor intermédio do Tribunal de Contas da União,
mento de radiação também em partículas da carque não tivemos cantata com o Presidente, para
ne. Os senhores tomaram conhecimento disso?
que S. Ex' Dos auxiliasse e acompanhasse o trabalho. Não foi possível realizar isso. Mas, no final,
O SR. WAGNER GONÇALVES- Bem. a radia·
demos a sugestão de que se remetesse esse tração da carne não foi analisada especificamente
balho ao Tribunal de Contas. Essa união com
no relatório, porque não foi dada tanta ênfase
a auditoria do Tribunal de Contas e mandar ala essa radiação da carne, no período. A imprensa
guém da própria CPT fazer uma auditoria interna,
não noticiou tão veementemente. Pr~cupamo
com técnicos, entrar no órgão, porque o nível
nos basicamente com a radiação do leite. A car-

esse levantamento, inclusive temos aqui os dados
que _citamos parte no relatório, por exemplo, do
produto deteriorado, que a lNTERBRÁS até agora
recebeu parte do seguro.

de documentação é importante, porque a gente
ressente que em muitos documentos não vem
aquilo que está objetivando e que sabemos que
existe. E uma coisa também que é_ muito precária,
a nível de trabalho de Comissõ_es, são os próprios
depoimentos aqui na Comissão. Não apuramos
grandes depoimentos, mas, apuramos sim grandes fatos, a partir de documentos que nos chegavam e nós apertávamos os depoentes.
Então, se se chamar determinados Ministros
de imediato, não é conveniente; é preciso ter todo
um acervo, antes de iniciar esses diálogos.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- MÇt.S,
algumas questões. Além deste q_ue _foi referido
de extravio de mercadoria, no caso especifico da
carne, do porto até os frigoríficos, ou até a Cabal,
mais outros produtos também sofreram desvios
ou extravios ou dif!culdades de registro?
O SR. WAGNER GONÇÂLVES- Nós temos

um quadro comparativo, em que nós somamos
isso, informações da INTERBRÁS e informação
da Cobal, porque um entrega, outro recebe e _o_s
dadoS têm que-bater.
-Tem uma diferença pequena de manteiga, mãs
a diferença mais expressiva, que está em tomo
de 12 mil toneladas e não de 46 mil toneladas,
como havia noticiado a imprensa, é que nós pedi~
mos e recomendamos que a CEAP investigue
essa divergência de número. Pedimos que investigue essa diferança de número, porque a informação que tivemos é de que estava a caminho,
estava no caminhão, etc. Vamos fazer uma coisa
que tenha essa falta, nós pedimos que o órgão
específico, que é o controlador do sistema, apure
o dado ou seja, a INTERBRÁS ou a Cabal
Mas, basicamente, ficamos em carne, que não
bateu, e alguma coisa de manteiga, pequena coi-

sa.
O SR PRESlDENTE (Dirceu Carneiro)- Tainbém sobre a questão de vírus de aftosa na carne
provenie~te da Itália, alguma coisa nesse sentido?
O SR. WAGNER GONÇALVES- Nós não tive-

mos oportunidad~ de analisar. Não foi cogitado.
O SR PRESIDENTE (Dirceu ·earnefro)- Inclusive, essa carne teria sido desossada, e o osso
estaria sem uma solução final.
'

O SR. WAGNER GONÇALVES- Desconheço

isso. O problema da carne nós analisamos especificamente, e tanto a carne d~ alguns navios que
vieram dos Estados Unidos, como da Itália, constam do relatório. Mas com relação à aftosa, especificamente, nada.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Não
sei se mais algum membro da Comissão gostaria
de fazer referência ou indagações?
Não havendo mais nenhum membro da Comissão que deseje fazer indagações, nós gostaríamos de registrar o interesse da Comissão de receber todo o material que foi mendonado e que,
inclusive, a Comissão que realizou dispõe ou recebeu, já f~emos isso oficialmente ao Ministro Costa
Couto, para que S. Ex- teriha a bondade de nos
enviar todo esse material. Deixamos esse apelo
também a todos os depoentes que hoje fiZeram
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referências a documentos que permitissem a
missão xerocá~los.

DJÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
co~

De outro modo, também queremos registrar_
a importância desses depoimentos e também a
seriedade com que esses depoimentos foram fei-

nesta Comissão especial, que tratou sobre
a questão de importação.

tQ$_

J:"1ão .havendo .I"flais nada a tra,tar, .encerramos
agradec~m_os _os depoimentOS, nãO
sem antes re"gistrannos, em Ata, se assim o PlenáoS:tra:balhç~

e
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rio entender, .um voto de pesar pelo falecime!ltO
das autoridades no acidente de aviação, a noite
passada, com a morte' do- Ministro e do_Secretário~Geral do _t-'\inistério da ~eformaAgrária e auto-_
ridãdeS do inCra e assessores.
·
'
-Está encerrada reuniãO.

a
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J.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 -Comunicação

ae que se
ausentará _do País.
1.2.2- Discursos do Expediente
SE/'IADOR JOÁO LOBO - Rolagem da
Do Senador RobertO Camp-os

dívida dos usineiros de açúcar do Nordeste.

Assinatura de contrato de empréstimo entre
a Caixa Econômica Federal e o Estado do
Piauí sem autorização do Senado Federal e
da Assembléia Legislativa do Estado.

SENADOR Lil/Z VZ4.NA - Homenagem
póstuma ao Ministro Golbecy.do COuto!: Silva.
SEJYADOR MANSGETO DE LAVOR- CP!
da Ferrovia Norte-Sul, resposta ao discurso
do Senador Iram Saraiva, na sessão de ontem
Posse do novo Ministro da Reforma Agrária,
Sr. Jáder Barbalho.

SENADOR fTAJI1AR FRAIYCO, como Uder
- Auditoria no endividamento externo bra-

sileiro ..
SENADOR LEITE CHA lfS- Contesta crí·
ticas do substitutivo do Deputado Bernardo
Cabfa1 na Comissão de Sistematização da As-

sembléia Nacional Consti_tuinle.
1.3- ORDEM DO O!A __
Projeto de Lei da Câmara n 9 31, de 1987
(IT' 180/87, na origem), de iniciativa do Senhor_
Presidente da República, que reorganiza o Cor-po Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha

- CAFRM. Aprovado após usar da palavra
o Senador João Menezes. À sanção.

Redação fma1 do Projeto de Resolução n"'
151/87. AproVado. À promulgação.
·

Projeto de Lei da Câmara n9 32, de 1987
(no 7.782/87, na origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que fiXa Os va1ores de fetiibWção do Grupo-Atividades de Fiscalização de Combustíveis-- e dá Outras providências. Aprovado. À sanção.
Projeto de Lei da Câmara_ n9 33,_ de 1987
(n9130/87, na origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da: República, que acrescenta e altera dispositivos da Lei n 9 7.301, de 29 de
março de 1985, que reorganiza os quadros
complementares de oficiais da Marinha. Aprovado. À sanção.
Projeto_de Resoluçao-n9 149, de 1987, que
autoriza a -prefeitUra Municipal de Três PaSsos,
Estado do Rio Grande. do Sul, a contratai' oPefaÇão de_ créditO no va1or correspondente, em
cruzados, a 80.000,00 OTN. Aprovado.

Projeto de Resol1,1ção n~ 152, de 1987, queautoriza a Prefeitura Municipal de Bom Jesus
da Lapa, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no va1or correspondenfe, em
CI'U2ados, a 20~676 OTN junto à Caixa Econô- mica Federal~ Aprovado.

RedaçãO ftnal_ do Pi'ojeto de Resolução ri'
149/87. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução_n? _150, âe 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves; EStado do Rio Grande do SuJ, a contratar óperaÇãO de crédito no valor correspondente, eni cruzados, a 80.000,00 OtN. Aprovado.
Redação fmal do Projeto de Resolução rt'
150/87. Aprovada. Apromulgação.

--Proje~ de ResoluÇão n~ '151, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Perdigão,
EStã.OO de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito_no valor correspondente, em cruzados, â 25.000,00 Obrigações do Tescuro Nadona] - OTN. Aprovado.

Redação fmal do Projeto de Resolução ri'
152J87, Aprovada. À promUJgação, .
Projeto de Resolução n"' 153, de 1987, que
autoriza a Prefeitura Muirlcipal de Teresina, Estado do Piauí, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
439.743,04 OTN, junto à Caixa Económica
FederaL Aprovado.
Redação fmal do Projeto dé Resolução n~
-153/87. AproVada. À promulgação.
Mensagem n' 170, de 1987 (n' 270/87, na
origem), relativa à proposta para que seja autoriz_a9a a Prefeitur_~ Municipa1 de Coromandel,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 56300,98 Obrigações do T esOUJ'9 Nacional - OTN. Encerrada a discussão do
Projeto de Resolução n"' 154/87, oferecido pelo
Senador Itamar Franco em parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser feita na sessão seguinte.

Mensagem n 9 178, de 1987 (n9 279/87, na
orlgem),'relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São João
Evangelista, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 43.642,63 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN. Encerrada a
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
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Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

PASSOS PORTO

Oiretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

ASSINATURAS

·oiretor Executivo
LU IZ CARLOS DE BASTOS
piretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA

Semestral ······························----~····--~~---·Cz$ 264,00
Despesa c! postagem ·······-····-----·····---···------- Cz$ _66,00
(Via Terrestre)
330 00

Oiretor Industrial

TOTAL
Exemplar Avulso ...................•.•.•••••.••.••..• ~_--_._~_

LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto

Tiragem: -2.20~_ex-emplares.

discussão do Projeto de Resolução no 155/87,
oferecido pelo Senador (tamar Franco em p"a·
recer proferido nesta data, devendo a votação
ser feita na próxima sessão.

Mensagem n9 179, de 1987 (no 280/87,~na_~
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Serra do Salitre, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 32.0Q7,43 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN. Encerrada a discussão
do Projeto de ReSQ!ução n" 1_ ~9/87 ,- o_fere_cido
pelo Senador Itamar Franco em parecer proferido nesta data, devendo a votação ser feita
na sessão seguinte.
-

Mensagem n" 195, de 1987 (n" 304/87, _oa
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Muni~ipal de Teresina, Esta-do do Piauí, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a:
407.777,00 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. EncerTada a discussão do Projeto

Ata da

64~

'
2,00

de_Resolução no 157/87, oferecido pelo Senadoi' Otagas ROdrigUes em parecer ·proferido
nesta data, devendo a votação ser feita na pró:;
xima sessão.
Mensagem no 198, de 1987 (n" 307/87, na
~orlgem);relativa à prifposfa para qUe Sffja a~

SENADOR-JOSÉ !GNÁC!O FERREIRA -

Ec6riomía cafeeira do País. Plano Bresser.

-SENAooR LOORIVALBAPTISTA- Depoimento do Ministro Jorge Bornhausen, perante
às Subcbmissões de Eàucaç~o, Cultura e Es~
_ pOrtes da Assembléia Nacional Constituinte.

rizada a Prefeitura Municipal de Imperatriz, EstadO do Maranhão, a contratar operação de
crédito no valor cOn:e:spondellte, em cruzados,
a 209.863,31 Obriga~ões do T esourõ Nacional - OTN. Encenada a discussão do ProjetO- de Resoh.1ção no _158/~7,_ clere~id_o _pelo
SenadOr -Edísôn Lobão em parecer proferido
nesta data, devendo a vOtação ser feita na sessãO segyinte.
---

SENADOR ALFREDO 0\MPOS-

1.3.2 - Comunicação da Presidência
Corivocação de sessão extraord_inijrf~ a rea.
lizar·se amanhã, às 1o horâs, corii- Oidem do
Dia que designa.
1.4-ENCERRAMENTO

l_.3.l_- Qiscursos após a _Ordem do Dia
~sENADOR JAMIL HADDAD, como üderGreve dos previdenciários.
~SÊJY.),[)ÔR \1/RGÚJO TÁVORA, como lider
- Auditoria da dívida externa brasileira, resp(?sta ã.o -discllrSo do Seõildor Itamar Franco._-

Deter~

mina, em emenda à ConstJ.Wfção~- a venda de
todos os imóveis funcionais da União.

2-ATADECOMISSÃO
3 -MESA DIRETORA

4 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE
PARTIDOS

~

5-,-- éOMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
p~

Sessão, em 22 de setembro de 1987

1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência doSr. Dirceu Carneiro
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACJ-!AM-5E

PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia -Aluísio Bezerra - Leopoldo Peres - Áureo MeRQ - Odac:ir Soare·s- ......::.. Olavo
Pires ....:....João Menezes- Almir Gabriel-Jarbas
Passarinho - Alexandre Costa _::. Edison Lobã.o
-João Lobo - Chagas Rodrigues ::.. . . .:. Yif9flToTávora- Cfd Sabóia de CarVéilho-:;_Mauro Bene·
vides- José Agripino- Lavoisier Maia- Marcondes Gadelha- Humberto Lucena- Raimundo Ura - Marco Maciel - Antonio Farias --...:-

Mansueto de Lçwor - Teotônio Vilela Filho Frarlds_c"O-Rolleffiberg --Lourival BaptiSta- Luiz
Viáfiã:..:... Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar José ignádo Ferreira- Gerson Camata _:_João
Calmon - Jamil Haddad - Afonso Arinos Nelson Carneiro - Itamar Franco - Alfredo
Campos- Ronan Tito- SeV~o Gomes~ Fernando Henrique Cardoso - Mauro Borges Jram Saraiva- irapuan Costa Júnior-- Pompeu
de Sousa - Maurício Corrêa_ - Meira Filho Roberto Campos - Louremberg Nunes Rocha
~Márcio Lacerda --:-_Rachid Saldanha Qerzi Wilson Martins- Leite Chaves -Affonso Camar-

go - José Richa - Dirceu Carneiro ~ f:'ielson
Wedekin - Carlos Chiarelli - José Paulo Bisai
-José F_ogaça.

OSR. PREsiDENTE (Dirceu CamelroY- A
lista de presen~a _a~a ó comparecimento de
60 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessãO.
-_-Sob a proteçãO de DeLis, inicianiOs riOs_sos _trabalhos.
Sot>re a_ mesã, coiTiunicação_ que- vai ser lida
pelo Sr. Primeiro-Secretário.

Setembro de 1987

- Sr. Presidente, tentar fazer as coisas impossíveis

É lida a· seguinte:

_é .querér não realizá-las. Já é tempo das autori-

Oficlo/GABIN• 057187
Brasília, 21 de setembro de 1987,

Senhor Presidente,

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelênda, de acordo com o disposto no art. 43, alínea
"a", do Regimento Interno, Que me-ausentarei

do País no período de 29 de setembro a 16 de
outubro próximo; para viagem -de conferências

no exterior.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex'"
os protestos de estim_a e distinta consideração.

-Senador Roberto Campos.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O
Expediente lido vai à pubUc_ação.
Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Senado_r Jç@o_lobo.
O SR. JOÃO LOBO (PFL -
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PI. Pronuncia

o seguinte disCursO.)- Sr: Presidente, .Srs, Senadores:
Desde ontem a _imprensa noticia que o Conselho Monetário Nac:ional_~i ªl..ltor_~ar.a rolagem
da dívida dos usineiros de açú~a_r do NQr.cteste,
talvez por um prazo de 20 oU12 anos, com juros
de 10% ao ano roais a correç_ão plena.
Ora, Srs. Senadores, isto me traz à memória
um comerciante da minha terra que era um homem mais ou menos infeliz ein seus negócios.
Quase sempre ia à falêncio;,; e seus comércios
eram fechados. Ele só tinha uma explicação para
explicar o montante de fiado incobrável que _tinha
em sua casa, em promissórias_ ~__duplicatas: _dizia
ele que podia não receber suas dívidas, mas que
havia vendido caro seys_ produtos. E "essa _me parece ser,_mais_ou_ ro_enQ.s_.. a posição do Conselho
Monetário Nacional quando autoriza ou vai alltorizar a rolagem da dívida dos usineiros de açúcar,
desses alcooleiros que prestaram um grande serviço ao Brasil, produzindo, dando a sua co_nt;ribuição para que o Brasil crlass~ uma forma alternativa de energia - o álcool. O ProáJcool é um
programa vitorioso em nosso País.
A recompensa que os usineiros vão ter, é a
autorização de uma composição totalmente irreal,
porque fazei rolagens de dívidas- tom 1O% ao
ano mais a correção monetária plena, mesmo
por doze ou vinte_anos, com _carência de quatro,
é não querer que esses usineir0$_lj_quidem os seus
débitos.
Numa projeção grosseira,_ flz uma simulação
desses débitos. Const.atei ·que- um üsjneii"o~ que
devesse cinqüenta milhões e rolas_se es~ ct_ívida
com 10% de juros ao ~no mais a correçãó monetária, mesmo considerando es$a- correção para
os va1ores previstos para este mês, este usineiro
pagaria juros em tomo de 8,5% ao mês.
Isso significa que, durante essa carência, quatro
anos, um débito de dnqãehta rriilhõeS de ~ruza
dos ficaria aproximadamente em um bilhão de
cruzados. No primeiro ano, esses 50 milhões se~
riam 11 O; no segundo ano, 230: no terceiro; 470.
No quarto ano, vencida a carência, quando se
iniciasse o pagamento do débito, este, que era
de 50 milhões, já estaria provavelmente, se a inflação permanecesse nesse patamar de hoje, em
tomo-de um bilhão de cruzados.

dades monetárias, da cúpula administrativa deste
País colocarem os pés na realidade e deixarem
de fantasiar com esse otimismo· que nem Voltaire
conseguiu descrever no seu Cândido.
É lamentável que um setor tão importante do
empresariado nacional seja obrigãdo a concordar
com uma _c~:mposição, com uma rolagem de dívida totalmente irrea1, incapaz de ser satisfeita. Isso
é o que o brasil acostumou-se a chamar "em~
purrar com a barriga para frente" um problema
que não vai ser resolvido e não terâ nenhuma
solução, enfraquecendo e debilitando cada vez
mais o já "tão maltratado empresârfo brasileiro.
Sr. Presidente, o outro assuntç> que me traz
a--esta tri.buna é relativo a fato ocorrido nc meu
Estado: Eu soube de fontes fidedignas,- e tive- a
oportunidade de oficiar, indagando sobre oassun~
to, ao presidente da taiXãEcofiõiniCã, ·que esta
Casa de crédito contratou com o Estado do Piaui
ui-n empréstimo de quase 5- milhões de OTN,
ignmando a existência da Resolução do Senado
n" 93/?'6, rriodificada pela ResOlução n9 140/85,
qu-e eXige-para cãilf.ratação desses empréstimos
a àut0iiiãça6-taht0 da Assembléia legislativa, co~
mo do Senado Federal. Não _s~i como, Sr. Presidente, tO i possível a asSi~
natura desse contrato, pois lembro que ontem
mesmo;·esta Casa teve -que ·autorizar" mais de
10 ou· f2 empréstímãs, do mesmo teor, junto
à Càixa ECQnôrnica para que eles pudessem ser
feitOS: Airida estou aguardando a informação do Sr.
Presidente Qa Caixa EcOnômica de como foi pos~
sível realizar__ e_!!Hie5 contratos com o Estado do
Piauí sem a autorizaÇão do Senado ou da Asasem~
bléia Legislativa do Estado.
Sáá estes, Sr. Presidente, os assuntos que me
trouxeram à tribuna neste mqmeoto, (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnetro) Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Vic;ma,
para uma comunicação.
O SR. LOIZ VIANA (PMDB- BA Para uma
comunícaç:ão)- Sr. Pres[del'].te, Srs. Senadores:
Não estando em Brasília ontem, não pude associar-me às homen~g~ns que oesta Casa foram
prestadas ao Ministro Golbery dQ Couto_ e silvct,
falecido há poucos dias.
Desejo agora não faz.er um e_logio, que este
virá com o tempo, mas breve registro de quem,
durante_ algum tempo, conviveu com o ilustre brasileiro. D.ele_, estou certo, por muito tempo se irá
falar, dentro das opiniões mais diversas, como
natural, em relação a urna personalidade que ocupou altos postos e nos quais teve ne~ssidade
de tomar decisões, medid_as, participações as_
mais diversas. e quando digo,. Sr,_Presidente, que
não desejo_senão fazer um registro é, justamente-,
por ter visto· como as _opiniões, talvez pelo calor
da oPortunidade, são muitas vezes contraditórias
e muitas vezes infiéis. Há quem pense, por exemplo que o Ministro Cõlbery Couto e Silva era um
ho~ern culto, apesar_ de ser mili@r. Ora, Sr. Presidente,_ eu~ que tive a oportunidade, desde a Presidência do Marechal Castelo Branco, de conviver
com v_árlos militares- podericl citar Juarez Távora, Cordeiro de f'_aria, Adhemar de Queiroz, e os
brigadeiros Lavanere Wanderley e Deoclésio Siqueira~ eu faria lJm.a peque~a inversão, dizendo
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que o General Golbery era çu_lto justam~nte _por
ser militar, porque, realmente, a carreira militar
dá oportunidade às pessoas que têm uma voca-=ção, um interesse pela cultura, para que ampliem
os seus horizontes, uma vez que ninguém chega
aos ahos postos militares sem ter realizacto vários
cursos da maior importância, inclusive, o da Esc9~
la Superior de Guerra.
_
É uma retificação que faço, a meu ver, a beni.da verdade e da imagem (Jue se deve ter dos
militares.
Mas não deixo de fazer aqui um registro de
quanto era grata, agradável, a convivência com
o Ministr_o Golbery do Couto e Silva. Durante al·
gum tempo, enquanto Chefe da Casa Ovil de
dois Presidentes da República, o Ministro Golbelj
tinha o hábito _de almoçar no Palá<;lo do Plã:nalto
é_ -a.Ji, em--toffiô-dasua· me_sa de_ almqço~ a todos.
mesmo _para os que del_a não participavam, mas
que chegavam para pequena ~onvers_a. que não
tinha _nada__ de política, geralmente era grato ver
õ General Golbery, aquele· homem de <:LJll:_ut<3 va·
riada e com um espírito qUe eu chamava voltairiano, discorrer sobre oS mais va_ria:d<:)S_assun~.
Golbery do Couto e_Silva era, antes de 'tudo um
céptiçp. Ps fanáticos, _os que têm grandes convie~
ções,ne_rn sempre são agradáveis, porque as suas
- poSiÇões Passam a ser até agressivas, ao contrário
do que ocorre com o cépticos._ O céptico é um
homem Oexível, um homem_ compreensivo, um
homem ca}:>aza de aCeitar todas as opiniõeS Para
uma ccmversa, para um diálogo, para uma informação. E era esse ofeito.dominante do espírito
do Ministro Gobery do Couto e silva. Ele_ era, acima
de_ tudo, um voltairiano. Tinha, diante da vida,
dos homens, dos -fatos, aquele sor~_o _dos d~pti
cos. Ele acreditava, na_turalrnente, na sUa ·missão,
rio seU trabalho, mas o fazia "dentro da relatividade
de _quem sabe que as coisas são preCárias, são
efêmreras, sãO passageiraS: Extremamente· di&creto, não amando as- exterioridades do Poder,
chegou a ser__ tido como uma emin~cia parda,
quando;-n;;n'ealidade, era sempre a colaborador
que prefere o segundo plano, e foje das luze_s
da ribalta. Assim ele s_e conduziu e assim ele será
lembrado, Sr. Presidente. Di&so não tenho- dúvidas. Os contemporâneos dele extemarão pontos
de vista mais diversos, mais antagôrücos, _mais
opostos, mas ele será lembrado, falado, como
a personalidade que, pelO seu trabalho, pelas posições que ocupou, pelo que realizou, se integrou,
realmente, de umã ni.ciileira perrilanerite, na vida
e na História do País.
Era este, Sr. Presidente, o pequeno registro que
eu pedi a V. Ext que rrie perrriítisSe faz_er agora.
Muito agradecido.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo_ a palavra ao nobre Senador Mansueto
de Lavor.

. O SR. MA!YSUETO DE LA fOR, PROJVUN-

Cbl DISCURSO QUE, ENTREGUE À REV!s':O DO ORMXJR, SERÁ P(fBUÇADO POS-

TERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Fran_7
co, como üder do PL.
O SR.IT~ FRANCO (PL- MG. Como
Uder. Pronuncia o seguinte discurso_. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:

2094

QUarta-feira 23

Setembro de 1987

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção U)

os acordos internacionais sejam submetidos ao
Congresso Nacional. infelizmente esse projeto está dormitando nas gavetas do Congresso Nacional. Tentarei agora, através de uma emenda ao
vado. Enfim, os assuntos tratados naquela reu- __ primeiro Substitutivo do nobre Relator, Constinião não poderão, por certo, ser revelados. Gostatuinte Bematdci Cábral, no sentido de que esses
ria, Sr. Presidente, de deixar bem clara a mínha
acordos_ internacionais sejam submetidos ao Se-nado da República. Por que ao Senado da Repú·
posição e o fiz perante S. Ex!' Q Sr. Ministrç Bresser
blica? Eiiteri.do que ·se adotado o regime parlaPereíra que está seguindo para Nova Iorque, Wamentarista, a Câmara podendo ser dissolvida e
shington, na tentativa de reintegrar- corno disse
S. Ex"- o Brasil na comunidade financeira inter- _o. -~en:ado da República não o sendo, caberia ao
Seriado da República examinar os acordos internacional.
nacionais, já que cabe praticamente ao Senado,
Queremos desejar êxito a S. Ex~ e vamos espee deveria_ c:a_ber exclusivamente ao Senado da Rerar que essa reintegração não se processe às cuspública, no· iiosso entendime-nto, o exame_da polítas da s-ociedade brasileira e do nosso povo.
tica exlernª-•- soPre modo o exme dos acordos inQuero reafirmar, sr:: Presidente, uma posição
ternacionaiS_. Mas ntnguém nega aqui a sincerique tenho defendido aqui, praticamente, desde
dade e o desejo de acerto_ de S. ~ o Sr. Ministro
1982. Entendo ·que o endMdamento externo bia~
Bresser Pereira. Em absoluto. Não quero levar
süeiro deve sofrer uma audotoria. Por que deve
ao individualismo, particularizando a pessoa de
sofrer uma auditoria, Sr. Presidente? Porque se$.
Ex", o Sr. Ministro. Estou querendo dizer que
quer o Banco Central poderia infor_mar, não aos
essa nossa possível reintegração na comunidade
parlamentares, mas à sociedade e ao povo de
financeira intérnadoiial se dará. lembrado que
um modo geral, os ·compromissos assumtdos penós do PMD__l3, na época combatíamos e coin
lo Brasil no campo intemacionãJ. _
__ .
ênfase- quantas vezes combati aqui no plenário
Os Srii. SenadOreS hão de se ~cardar çios compromissos que foram assumidos sem o conheci-_ do Senado - , de que o fórum e as !~is aplicadas
e esses empréstimos não eram as leis brasileiras,
menta do CongreSso Nadonal, muitos deles rea]j_- _
mas
o fórUin de Nova Iorque e as l~is. de Nova
zados atravê_s d~ decretos, Si'. Presideflte. EmprésIorque. _
timos que nós poderíamos chamar Qe falsos em·
~Portanto, Sr. __ Presidente, não é possível que,
préstini.OS porque Contabilmente são dados como
ao reintegrar o Brasil na comunidade financeira
empréstimos e contabilmente, foram na mesma
internacional, vamos continuar admitindo que as
hbra devolvidos, mas feitos apenas para pagar
leis internacionais, sobretudo as leis e o fórum
os juros. Recordamos que, em 1982, o Brasil disde Nova Iorque, sejam estabelecidas para a nossa
pendeu 5% do seu Produto Interno Bruto para
poJ[tica extem~ no aspecto do endividamento do_
pagar os serviçbs da dívida, sequer pagando
Brasil.
seu principal.
.
Juros flutuantes. :;pread altíssimo, taxas fora
O Sr. Nelson WedeJdn- Permite V. Ex!', nodo mercado internacional, é razão pela qual quero
bre Senador?
reafirmar aqui, o que era uma posição doutrinária,
praticamente, do PME;IB, que deveríamos proceO SR. ITAMAR FRANCO- Com mtil!o pra·
der a uma auditoria na dívida externa brasileilf:l.
zer. _
O Sr. Chagas Rodrigues - Permite V. ~
O Sr. Nelson Wedekin - Nobre Senador
um aparte?
Itamar Franco, V. Ex' traz à CaSa um assunto
que evidentemente é da maior importânCia e da
OSR. ITAMAR FRANCO-Com muito pramaior atuaJidade, porque estamos às vésperas da
zer.
Viagem do Ministro Bresser Pereira. ComO PadaO Sr. Chagas Rodrigues- Estou de pleno mentar do PMDB. ·estou de pleno acordo com
acordo com V. Ex'; nObre Senador Itamar Franco.
a formulação-que V.~ faz. porque esssa dívida,
Em matéria de divida externa a primeira coiSa- além de ser questionável nos seus aspectos éticos
que se precisa fazer é justamen~ esse_ levantae morais, pode ser questionada até pelo seu ponto
mento, essa_ auditoria, uma pericia. Precisamos
de vista legal, como já aconteceu com o episódio
saber o que veio, o que ficou no meio do caminho,
cõnl ·a centralsul e o Bank of Amerlca lá no
se_ ficou, e o que chegou ao País, Se não souber~
Rio Grande do Sul. SignifiCa dizer que nóS, eSpemos o que realmente o País deve, não podemos
dalmente n6s do Congresso Nadonal, talvez de
cogitar de um assunto secund<;i:!io, que é a m~~ __ uma forma .até particularizada, temos mats do
neira de pe.gar. V. Ex" está com inteira razão.
que o direito de fazêr essa investigação não ape-.
Congratulo-me também com V. Ex-, porqUe,
nas da quantia como da sua natureza, do seu
no segundo Substitutivo do nobre Relator Bt;:mar~
caráter. da sua legalidade. Nas atuais circLinstân·
do Cabral. há uma referência expressa, há uma
cias, é dramático para nós o volume dessa dívida
atribuição ao Tribunal çle Contas da U11ião, no
externa. Portanto, é nosso dever. faze_r a investi·
sentido de proceder a esse lev-antamento. ~pero
gaçãó- que hoje V. EJé. defende e que vem defen·
até que o Tnbunal de Contas da União possa
dendo há muito tempo. Mais do que isso, creio
receber subsídios valios_iss_imos do nosso Conque posições como·a de V. Ex!', como a minha.
---~- ~
gresso.
e~-Véjõ -que também do Senador Chagas Rçdrigues, e provavelmente existirão outros Colegas
O SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço a V.
EX"- a interVenção, que, com a sua experiência aaQui nestã Casa QUe tambéln são favoráveis muito longe de desservirem ao País na verdade permi·
e inteligência, veio f.lbrilhantar o rneu pronunciatem ao Ministro Bresser Pereira uma margem me·
mento.
__
!Flor de mariObra, exatamente para_ que os ban~
Sr. Presidente, Srs. senadores, desde 1982 te~
4Uêíros lnfeiriã.<::lcirlãis, os que são- credores do
nho tentado. através de projeto, fazer com que
Ontem participamos -da Comissão da Dívida

EXterna,- presidida pelo nobre Senador Carlos
Chiarem, em sessão secreta que, de pronto, somos contrários a sua realização no aspecto reser-
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nosso País, tenham noção clara de que, dentro
do CongresSo Nacional, de forma_ espe_cial no Se~
nado, existem vários Senador~s. vários DePutados, como _também vários setore_s da opinião pú- blica, que têm essa concepção_ de que na dívida
nem tudo é moral, nem tudo é ético, e. eventualmente, hem tudo é legal. Congratulo-me ·c:om
V. ~. conb_eçedor_ que sou, mesmo antes de vir
para esta Casa, e ter_ a alegria de conviver c:om
V. Ex", de que essa é a sua posição histórica,
firme, coerente, decidida e combativa e, tenho
certeza, está em perfeita(;ónsonância com os interesses nacionais.

O SR. ITAMAR FRANCO - Agradeço ao
nobre Uder o aparte dentro da mesma linha de
raciocínio do ilustre _Senador Çhagas Rodrigues.
E V. Ex!' o diz e Jaz. muito bem •. rtinguértl aqui
está desejando que S. Ex•, o Sr. Ministro, não·
tenha êxito em sua mi_ssão. Ao contrário. Out;remos que se faça de maneira transparente, clara,
para que o Congresso Nacional c:onheça detalhadamente a _ação do _Sr~-Minis_tro d~ Fa;encta, e
não apenas o Congresso, como também o povo,
a sociedade.
Hoje, o problema mats Sérjo que temos é_ o_
do endividãniento extertiõ, com rep-ercussões em
todo o processo de desenvolvimento bra_si_l_eirç.
Duvido sinceramente que o cidadão americano
permita que 5% do seu Produto Interno fSruto
sejam retirados para pagar o SeiVÍÇO da dívida.
Jamais a sociedade americana consentiria que
5% do seu deseovolvimento foss_em destinã.dos
ao pagamento juios.
_
_
A partir de 1982, estamos vendo o País sangrando para -paQar:)tiroS e, comO disse, em empréstimos que poderíamos chamar de falsos empréstim-Os, pOrqUe $fio !::ontabilizados co~o entrada
de capitais no País e, ao mesmo tempo, revertidos
para o pagamento de juros.
Por" isso, reafirmo aqui a minha posição de que
é preciso se fazer uma aud_i~oria urge11temente.
Esta era a poSição histórica do PMDB~ Agora CC?mo Goverriõe como _tal_deve processar ~sa auditoria.
O primeiro interessado, Srs. Senadores, deveria
ser o próprio Presidente da República. Ao proceder a essa l;!llditoria, Sua Excelênd!! não estaria
em colifrcirrl.o CorQ. os banqueiros intenlã:cio~s.

de

O Sr. Carlos ChlareJH- V. Ex' me concede
um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO' Ouvirei já V. Ex'
com muito prazer, nobre Senãdor. Aliás, intei!Ompo meu raciocínio para ouvir V. Ex'
- O Sr. Outos Chian:W- F'aço questão que
seu racio_cíniq, senão perdería·
mos todo~uJÓ$.
- -- -

v. EX' complete o

O SR. ITAMAR FRANCO - Creio que V.
_Ex' vai completar meu raciocínio melhor do que
eu.
O Sr. Carlos Chiare:IU -Além de franco,
V. Ex' ê diplomata.
p SR. ITAMAR FR.ANCO- Sempre aprendendo com V. EX' , O Sr. Carlos Chiarelll- üustre Senador, é
absolutamente pertinente a sua preocupação ao
que se poderia chamar a _investigação da origem
<ia dívida, inclusíve, quando se falo1,1_ em_ ~ermos
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de auditoria ou auditagem, logo no ínítlo dos
trabalhos da ComisSão Esj)eCThl, que es@ Casa
entendeu de criar, os órgãos representativos- da

categoria profissional dos auditores logo nos interpelaram dizendo que usávamos indevidamente
a expressão, pois que ela era específica dos trabalhos, apenas dos trabalhos feitos por auditores.
Então, tenho procurado usar permanentemente
a expressão investigação, levantamento, avaliação, acompanhamento histórico. Gostaria delembrar ao ilustre Senador- destacando os méritos
das suas iniciativas históricas e da sua perseguição valorosa a esse trabalho de levantamento histórico e acompanhamento da constituição. da dívida externa brasileira- o fato de_que na Comissão
Especial da Dívida Externa qUe õ Senado Federal
entendeu, em boa hora e por unanimidade,·cons~
tituir nest~ ano e ·em razão de cuja Comissão,
ontem, inclusive, tivemos aqui, qu.ebrando um
certo tabu histórico nas relaç:®s executivas e le:gislativas, a presença do Sr. Ministro da Fazenda
para, previamente, dar conta ao Legislativo, e de
certa fonna, dessa maneira, à opinião pública do
País, das suas estratégias de conduç.ãQ. da nego.;
dação a partir da próxima quinta-feira, no fórum
desta Comissão, onde se pôde debater, criticar,
analisar a rotura proposta, de maneifã-qU.e~o·con
gresso não soubesse depois, pela imprensa, e
se pudesse questionar antes, como se impõe numa democracia, onde os poderes devem-se .equivaler. No fórum dessa Comissão, no Cenário dessa
Comissão, a primeira das suas atribuições é exatamente fazer um levantamento, fazer ava1iação e
fazer o exame do mérito ·cta constitui.ção dessa
dívida. Gostaria de dizer, como Presidente dessa
Comissao, neste momento, a S. EX" o ilustre Senador Itamar Franco, homeiiageando~o por esta
perseguição histórica de um objetivo que é de
toda a sociedade brasileira, que neste moinertto,
inclusive, assessores do Sena"dó, juntamente com
técnicos postos.à disposição pelo Banco Central,
há questão de 40 dias, e com a cc-participação
de dois Senadores que, dentro da Co!UiSSã"o, se
decidiram prioritariamente por este trabalho, que
foram os Senadores Virgilio Távora e Ronan Tito,
mas um trabalho. que está aberto a todos os d~
mais Senadores da Corilissão e aos demaís senadores, me.smo que não membros da Comissão,
se realiza esse levantamento...__Apenas gostaria de
dizer ao meu estimado Líder, Senador Itamar
Franco, que na primeira avaliaçã_o fefta nos aiQUivos do Banco Central constatou~se a existência
de 123 mil documentos e isto levou a uma indagação de caráter eminentemente prátic~ se deveríamos trazer e para onde traríamos todos esses
documentos que o Banco·centra1, a partir do seu
Presidente, colocava à disposição do Senado. E
então, a Comissão da qual é Relator, como V.
Ex!' sabe, o Uder do seu ex-Partido, a quem V.
Ex' se referia ·ãri.teriormeil.te,· PMDB, o lider do
seu ex-Partido, digo novamente, para encadear
o raciocínio, decidimos, a nível de Comissão, que
melhor seria mantermos os do.cu.mentos lá, porque reproduzi-los seria de um ônus · fantástiCO,
transportá-los, talvez, seria absolutamente desnecessário e os mantendo lá, está sendo feito o
traba1ho, ilustre Senador, e convido V. Ex.~, ·que
seria peça valiosíssima pelos con"heCJmentõs quetem, pela preocupação que demonstra, pela seriedade da sua postura, pelo seu interesse, que ajudasse esse trabalho que está sendo feito por
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amostragem; mediante sorteio de documento,
mite ao Senado dÇJ República examinar os contraporque cãda documento, geralmente, indica um
tos e os acordos internacionais.
contrato_. que foi celebrado em 1978, que foi
O Sr. JamJI Haddad - Permite-me V. Ex"
celebrado em 1981, que foi reDego<::iado em
um aparte?
.1.9_84, onde se diz com quem, por que, para onde
O SR. trAMAR FRANCO -Sr. Presidente,
foi o dinheiro, por que se contratou por tal valor
vou encerrar. N~o sei se V. Ex' permitiria que
- e eu convidaria, V'"Bç- para que compartilhasse
desse trabalho de investigação que, voltQa di2:er,
ouvisse o nobre Líder Jamil Haddad; pretendia
está sendo feito por amostragem e que nós preouvir o Senador João Lobo também, mas fica
tendemos, até o dia 15 de outubro, trazer o resula critério de V. E>r se posso dar um fecho de
tado ao seio da Comissão com a presença dos
ouro com um dos dois Senadores, ou se V. Ex"
me impediria de permitir o aparte...
nossos Assessores, dos Diretores do Banco Central e do própi"Jo Presidente do Banco Centra1 para
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A
que, então, esse levantamento, que me parece
decisão é do orador e eu respeito, devido ao Regique está sendo feito na proporção de_ um por
mento e ao PlenáriO. De modo que V. E>r decida.
mil - serão analisados 1 mil e 200 contratos
O SR. ITAMAR fRAJ'!CO- St. Presidente.
dos 120 mil- ou tantos outros quanto nós quientão eu pediria licença ao Senador João Lobo
·sefmos, sugerirmos ou sortearmos, esse trabalho
para ouvir o hobre Uder Jamll Haddad que faz
seria apresentado como urna.. das missões que
parte da Comissão da Divida Externa, e, Sr. Presia CP:m.Is_são tem; a1iás, era a sugestão do ilustre
dente, prometo que com o aparte do. Senador
Senador JOsé Ignácio Ferreira - como um dos
cumprimeritos da primeira das suas obrigações Jamil Haddad, sem qua1quer resposta., darei por
encerrado o meu discurso, agradecendo mais
que era fazer o levantamento histórico da natureza
e das conseqUências da dívida. Desculpe a largura -uma vei a V. Ex' a gentileza.
do aparte mas eu entendi que era necessário presO Sr. Jarnll Hctddad- Nobre Senador Itamar
tar· esses ~clare<::imentos como homenagem à _ Franco, V. Ex"_ sempre cioso a respeito desse proopinião pública, como informação à Casa e, soblema da dívida externa, oUviu cl.o nobre. U~:i.er
bretudo, comb·am re~~eito ~~trabalho de V. Ex•.
do PFL, Carlos Chiarelli, membro da Comissão,
a infonnação de que estaria sendo fE:itcJ um levanO SR. PRESIDENTE (Dirceu .C.ari"te.iro. Fazendo soar a campainha) -A Presidência comu- tamento por amostragem no Banco Central. Fui
nica que o tempo do ilustre orador está esgotado._ eu que solicitei, fi2: um requerimento de informa~
ções, como membro da Comissão, solicitando
O SR. ITAMAR FRANCO Sr. Presidente, se que fossem remetidos todos os contratos de 1970
V. Ex- me permitir, vOu apenas responder ao nobre a 1986. Posteriormente soube pelo Presidente da
Uder Carlos C:hiarelli e_agradecer a S. Ex" o aparte ComíSSão, Senador Cáries Chiarem. e pelo Relator,
elucidajivo.
Senador Fernando Henrique Cardoso, que ni!o
De pronto, de princípio, destaquei a Presidência haveria possibilidade desses dados serem errf:re..
de S. Ex", destaquei a ãçao da ComiSsão da Dívida gues e isso seria feito por amostragem. E a perExterõ.ã âOSenado da República e folgo em saber gunta que eu formulava é a seguinte: como serão
que· dos 123 mil doci.irhentos que estão sendq pinçados esses contratos? Qual o critério de escoexaminadOS pelo Banco Central, esta Comissão, lha?
através de- Senadores e Ass·essorias, possa real· Isso é uma coisa a que ainda não consegui
mente chegar a uma conclusão sobre o endivida- chegar. Pois é, a amostfilgem é muifà relatiVa,
mento externo; porque, se eu lião quiser uma amostragem e apaSei~Sr. Presidente, e aí é a minha vez de dizer
nhar um determinado contrato, não tenho.
aO.Senador e ilustre Líder Carlos Chiarem, sei que,
O Sr. João Lobo- [sto não é assim.
em determinado momento, quando Presidente
da Comissão de Finanças do Senado da RepúO Sr. JamJI Hadditd - Tenho as minhas
blica, solicitei ao Banco CE:intra1 ínformaçôe~ so- dúvidas sobre este pr9bleina de amostragem.
bre endividamento externo; essas informações Amostragem para mim é uma coisa que me preovieram· corifTalhas, vieram com deficiências. Es- cupa Este problemâ ·de estatisticã: é falho, não
pero agora, vamos esperar que até o dia 15 de digo que haj~ má fé, mas as estalisticas são falhas.
outubro - não sei se o Senador Chiarelli está
O Sr. Carlos ChlareUI- Nobre Senador Jausando o sistema de informática - já que nós
mil Haddad, n~o é regimental, mas gostaria de
estamos na era da cibernética, acredito que a
dar uma informação a V. Ex' Quem ·êslá aCOffipa~
velocidade poderá ser dada a estes 123 rriil docunhando sllo dois.S_enadores: Virgílio Távora é Romentos.
O Senado, não apenas o Senado, mas nós to- nan Tito. E,_alí.:ls•.foí convidado V. EX' para orientar
,dos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, possamos os Assessores do. Senado que estão traba1hando
dentro do Banco Central. Escolhe-:se o contrato
realmente conhecer, como bem disse o Senador que se quiser escolher.
Chagas Rodrigues e o nobre Líder Nelson CarO Sr. Jamll Haddad- Não. Pura e simples-neiro, vamos cOnhecer cóinõ e que este -dinheiro
chegou ao Brasil, se é que chegou. Pelo meu mente, deixei de acompanhar, porque me f~! inenten.dimerito, parte deste dinheiro ficou perdido formado- quero até que o nobre Senador Itamar
Franco ·ouça esse dado-, fui informado de que,
aí. apenas para pagar juros.
De qualquer forma, nobre Líder Carlos Chiarelli, como membro da Oposição nesta Casa, iria aos
agradeço a V. Ex' a genb1eZa. ·e, sObretudo, a con- Estados Unidos. juntamente com o Senador VlfgfvocaçãO. COnvOCaÇão que também dirijo a V. Ex'1 lio Távora, representando .a Oposiç'âó na Comispara que possa aprovar, nos ajudar a aprovar, são, já que iriam, pela Aliança Democrática, o
com a sua liderança expressiva que a tem no Senador Fernando Henrique Cardoso e o Senador
Cóngresso- Nacional, a nossa emenda que per- Carlos Chiarelli. Na última hora, houve dificulda-
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des de passagens, sendo que, na realidade, o S_e-__
nadar Ja.mil Haddad ficot.L~Q"IO regra três, quer

dizer, não viajou e representou a Oposição o Senador Virgilio Távora, a quem n-ãó ponho dúvida
nenhuma sobre sua honestidade e honorabilidade. O que posso dizer é que até agora.- não- tenho
dado nenhum. Não ponho dúvidas à honestidade
e à sinceridade da COmissão, se eu _tiver de dar

uma informação mais concreta a respeito da dívida externa, apesar do tempo já decorrido, não
tenho -dado algum para que possa dizer como
foi configUrada essa_ dívida, o que [oi pago e, na

realidade, o que existe através dessa dívida. O
que eu posso informar cOm certeza, com dados_
do próprio Banco Cerlti''aJ, retirados pelo m_eu As--

sessor, é que, de 1970 a 1986, em númefos redondos, foram "captados" 200 bilhões de dólares
no exterior dos quais 184 bilhões retomaram co-mo seiVIço do pagamento da dívida externa. E
ainda devemos 108 bilhões. Esta ê uma realidade
flagrante dentro do Banco Central. Agora; ·quanto
ao restante, estou esperando a mostragem para
que eu possa, então, ver como se está configurando esse problema da dívida externa.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente,
c:omo prometi a V. Ex" ouvir esse aparte do Senador Jamil Haddad...

Ministro Bresser Pereira esta rindo tanto. Qual o
motivo de S. Ex• estar sempre tão- sOTridente, ãJe-

gre, e sempre descontraído, quando aparece na
televisão? Ou será q-ue S. Ex" quer repetir a lenda
_d~ hiena para todo o Brasil? Era este o_ ~parte,
no,bre Senador.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente,
- muito obrigadO a V. EX"

O_ SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) ~
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Cha~
ves, como lider do PMDB.
·-

.O ·SR. u~mn:HAVES (PMDB :::_ PR.- Como
Uder, pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
NãO estaria, nesta tribuna, hoje, nâo fosse o
imperio~_ -dever de_ defender um injustiçadõ, úm
homem qu-e está sendo amargamente ofendfdii
neste País, em razão de acusações que derivam
de ministros, de senadores, de deputados, de jornalistas.
Este homem, Sr. Presidente, é o nosso Relator
na ConstifUiõte, Deputado Bernardo Cabral. E o
pior é que esses cr_i:tic_Qs não têm qualificação
técnica nem jurídica para fazerem essas acusa-

ções:--

Sr. Presi_d~nte, veja o que dizem os jornais d-e
hoje "Cardoso qualifica de lou_cura a proposta
do CaPral".-~to é da Folha de S. Paulo. "Para
aparte?
Sauio, o projeto ameaça imprensa". ''RiCha-d.isCU.:
O SR. ITAMAR FRANCO - Com praZer,
te com Relator por não ter acatado fórmula granobre Senador Carlos Chíarelli.
dualista". "Imissão imediata é Al-5''. A Folha de
O Sr. Carlos Chlarelll- Quem poderia dar
S. Paulo traz, o que não é .comum, editorial com
informação mais atualizada a respeito deste aseste titulo: ''Personagem lamentável". E as criticas
sunto, até mostrando o encaminhamento dos lesão todas d~te teor, Sr. Presidente. Eu. estava
vantamentos, ainda que o trabalho fina1, que -eu
QP Paraná ontem; tendo a oportunidade de ler
volto a dizer, pela informação do Presidente do
o projeto. Creio que, na história das Constituintes
Banco Central, ontem, deveria ser apreseotado,
poucas vezes houve lJ.m _traba1bo que viesse a como nós combinamos, até o dia 15 de_oatubro,
se_ha_t?.ilitar tanto à consideração do Plenário como
e aí todos o conhecerão para analisar, Criticar é o- caso deste. Hoje, fui cumprimentar o Depue debater, mas quem até já fez a prévia de uma
tado Bernardo Cabral pela excelêndã do texto
que produziu. To dos têm conhecimento de comoanálise da matéria e está acompanhando, quem
poderia dar a informação é o Senador Ronan Tito,
nos comportamos em relação a esta Constituinte.
que eu gostaria até_que, se pudesse, a posterlore, - A grande maiOria: do Congresso, sobretudo a
dentro do Regimento, fizess_e uma manifestação
grande maioria dos Constituintes não admitiJl dis~
sobre o assunto, que seria de extrema val_ia para
cutir um texto de Cçlnstituição a partjr- de aftteproo esclarecimento dos colegas e da opinião pújeto, suspeitando de tudo, até mesmo do texto
blica.
daquela Comissão Afonso Arinos. Resolvemos
p_artir para o critério das subcomissões. Partimos
O SR. ITAMAR FRANCO -Seria muito inte:- - do nada; da disçussão. Essas discussões permi~
ressante, ouviríamos com muito prazer... _
- tiram, também, que fôssemos a todos os rec~ntç>s.
Não houve setor da vida nacional. que não fosse
O SR. JOÃO LOBO- Permite-me um aparexaminado, disçutido, _sopesado. Radiografamos
te?
o País. _O Congresso Nacional o conheceu nas
OSR.ITAMARFRANCO-Commuitoprasuas mais duras misérias, mas também nas suas
zer, nobre Senador João Lobo.
maís esperançosas grandezas. SuCessivo_s .anteprojetas foram feitos e.o Bernardo Cabral t~fmi~
O Sr. João Lobo -·serei breve, meu nobre
nou por apresentar_ o seu.
"
Senador Itamar Franco~ É uma pena que o MinisSr. Presídenfe, é Censurável_. aliás, cOndenável,
tro tenha comparecido a _uma sessão secreta descOmo pessoas desquãliffcadãs resolvem çonsisa Comissão da Dívida Externa e que V. ~ não
defar -incapazes exatamente os qtie não o são.
possa, neste momento, transmitir as suas impresTo_dos têm conhecimento de com.o muitas quessões para nós, nesta Casa, porque, em vista dessa
tões foram aqui propostas e discutidas. ~tte
situaÇão atual, dessa queda horrível do poder
tanto, alguns Constituinte_s resolveram enturmaraquisitivo _do as~lariado brru;ileiro, desse descons.e -~ãO-se-sabe -a que título. Grupos organizados
gelamento _que é apenas de preços e não de saláa seu ta1ante para redigir anteprojetos iil.teiros,
rios, os salários continuam congelados, enfim,
desse aumento, dessa perspectiva do aumento
Impondo-os ao final à aceitação do Relator. Outra
coisa, grupos que sequer percebeiam que O Regida inflação e quase do táçito entendimento do
PMDB de que _devemos· aceitar o .monitoramento
mento não pennite a sua formação. De acord.o
e- a fiscalização do FMI, perguntaria por que o
Com ç Regimento_ as emendas têm_que_ser apre-

O Sr. Carlos Chiarem- Permite V. Ex" um
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sentadas dentro de prazos c formas definidas.
HouVe-milhares. E com base _nefas o Relator apresentou o seu trabalho. Há divergênkaS que estão
gerando essas grandes discussões. Qu~iS_são
elas? O sistema de governo, a questão da reforma
agrária, a questão d.e reserva de mercado e outras
mats.--~
-

O Sr.-:fulahY- Magalhães- V. EX me concede um aparte?
O SR. LEITE CHAVES- Darei JOgo o aparte
a v. EX-, com todo o prazer; mas gostaria só de
corrípletar ess~ esboço para que poSsamoS-ter
uma discussão mais ordenada a ~sse respeito.
Então, a grande çrítiCél que se faz é que, aceitando o regime parlamentarista, permitiu Bernardo CabraLque as eleições_ se. fJ?essem por pro~
cesso indireto.
O próprio Ministro -Pãu!o Brossard condena a
fórmula, porque não é_ a clá&síca, porque não permite a dissolução do.Cqngresso. E ~stau impressionado, porque o Ministro Paulo Brossard sempre foi pelo parlamentarismo clássico, mas estou
notando que nem S. ~-e nem os outros leram
o projeto do Relator Bernardo Cabral, porque os
a_rtigos permitem~no, taxativamente.
O§ 97, art. 49, diz o seguinte:

Decretada a dissolução da Câmara Federal, os mandatos dos Deputados federais
subsistirão até o- dia anterior à posse dos
eJeitos.
Ora, no -sistéma parlamentarista~ clássico, o
CO:ngresso tanto- pode eleger o Presidente como
também o Primeiro-Ministro. Então, não é esdrúxulo que o próprio- Congresso possa, depois de
um sufrágio, decidir entre os dois primeiros votados.
$r. PreSidt?nte;_ o projeto dá soluções criativas,
inclusive nesse setor .. Tem forma e substância
juridica, tem atma e forma constituciô!'iãl. É coisa
compl~tamente diferente dé,lqueles esboços su~
cessivos que apareceram até aqui.
Há pes_!ioãs apaixonadas, que nunca tomaram
a_ iniciativa de vir discutir nesta Casa, como o
nosso próprio Líder Fernando He_nrique Cardoso
- e estranho isto - que nunca te\!e ousadia
de vir di§cutir_ nes4t Casa_1,1ma peça sequer da
Constituinte, que nUnca apreséhtoú Umà proposta!__ g é S. 5;1' qUe ·se levanta para anarquizar o
nosso Relator, corno se S.~ 6vesse, pelo menos,
cn.talificação jurídfca para a ele se igua1arl
~tamo_s _discutindo estes assuntos aq1,1_L_ Sr.
PreSidente, e vamos discuti-los todos, porque todas as proposições devem ser debatidas no interior da Co_nstituinte. NãQ _admitimos, doravante,
que grupos interessados em cambalachos venham impor, através de discussQes que esta Casa
não conhece, idéias que o País não aceita!
V. ~ têm conhecimento de corno essa emenda parlamentarista foi apresentada. Não houve
Senador que eu não ouviss_~ pessoalmente não
houyepeputado que não ouvíssemos. E não fizemos uma emenda nossa exÇiusiv.:i.lnspiramo-nos
naquela do Projeto Afonso Arinos, de uma Comissão NaciQnal criada, ins~tuída pelo governo e
composta dos h_omens de idéias J'Il~is _díspares
deste país, _das mais diferentes tendências,- que
optaram por esse sistema de governO, vendo que
e:?se regime presidenclalista está falido há muito
teQlpo; tão fa1ido, Sr. Presidente, que o q_ue carac-
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teriza o presidencialismo é a ·eleição direta e há

vinte e s_eis anos não a temos no País para Presiw
dente da República. Não sei Como o Presid.ente

José Samey, qUe nem diretarnente foi eleito, ousa
assumir uma posição dessa. Sua Excelência que,
por nós parlamentaristas ainda é_ esColhido para
ser o presidente até o último Qia de seu mandato...
O sr. Jutahy Magalhães uma aparte?

Permite V.

~

O Sr. Nelson Carneiro-V. Ex" permite um
aparte?

O SR. LEITE CHAVES -

Senador Nelson

Carneiro, eu daria com toda._q_honra, .mas, obedecendo à gradação, ouvirei o Senador Jutahy Ma·

galhães.
O Sr. Jutahy .Magalhães- Seria prazer para
mim dar a V. EX' a primazia, mas gostaria apenas
de dizer, Senador Leite Oiaves, que respeito o
Deputado Bernardo Cabral nãQ -apenaS pelo seu
reconhecido saber jurídico, sua competência, sua
correção, mas acho que qualquer que fosse o
texto, teríamos hoje essa onda que eXIste no Brasil,
de críticas ao texto saído do trabalho do Relator.
Cada um de nós tem sua idéia própria a respeito
de vários assuntos e a con-st,i_tyição abrange- inúmeros problemas. Pessoalmente, discordo da tese que V. Ex~ está defendendo, de que foi uma
solução apropriada essa escolha do sistema de
eleição indireta pór parte- do congressO, caso o
candidato a Presidente não obfivesse a maioria
absoluta dos votos do eleitorado. Considero que
estamos diante de urn fato histórico. Hoje, no
Brasil, é impossível admitirmoS a idéia: de não
termos um Presidente_eleito pela maioria do poVo
brasileiro, mesmo em sí$erria J)ãrlamentarista.
Concordo com V. EX que não é o sistema parlamentarista puro aquele que tem no seu seio a
eleição direta do Presidente da República. Mas,
hoje, no Brasil, é um fato históriCO é Urri momento
histórico não termos condições de ter um Presidente que não seja eleito pelo povo, nem que
seja o Presidente aquela força imperial que hoje
existe no presidenciaJísmo, Temos· que dar ao
povo essa satisfação <;orno considero que houve
muito retrocesso· também na parte social. Acho
que não estamos com os avançus_ que foram obtidos na Comissão da Ordem Soc:lal, Considero
que nos esquecemos por causa_ dessa discussão,
e V. Ex- tem toda razão quando critica aqueles
que fiZeram grupos desse tipo, porque eu quis
pertencer ao grupo ao quaJ considero ter obrigação de pertencer, que é o PMDB, e não tive uma
única reunião do_PMDB para dis_cutir essa questão
da Corístifuição.
__
Acredito que v. ~ tem toda a (azáO quari.do
diz que são grupos que, possivelmente, eu até
poderia concordar com V. B(li e chamar_de _e_spú·
rios, porque os Partidos foram esquecidos na discussão da Constituição. EntãO, esqUeCemos até
de defender as nossas prerrogativas, do Congresso Nacional. Estamos esquecendo_ de fazer com
que se discuta mais o direito de legislar do parlamentar, o direito de fiscalizar. Ouvimos aqui uma
discussão a respeito da dívida externa e estamos
perdendo a grande oportunidade de passarmos
para o COngresso o direitO --abSolutO da fiscalização dos atos do Executivo; Nem através do
parlamentarismo teremos isto, porque estaremos
com o Executivo, mesmo -que Seja do Parlamento,

do próprio, Con'gresso, advindo do próprio Congresso, mas o ExecUtivo manterá muitas dessas
prerrogativas que hoje foram retiradas do Congresso. Por isto, acho que temos que combinar
e apóiãfV. Ex' quandõ Vem à- 'tribuna para defender o Deputado Bernardo Cabral. Não podemos
permitir que ele seja enxovalhado até na sua dignidade porque cometeu, talvez. alguns erros a respeito c:le determinadas decisões, mas temos a certeza -de que S. Ex' o fez pensando que era a mE:Ihor
maneira de servir o Brasil.
OSR. LEITE CHAVES-Senador, agradeço
o aparte de_ V. Ex" e também estou de acordo
com ele_:_ se há um homein que passou a merecer
o Qrande respeitO desta Casa, por estar em primeiro lugar entre aque]es que prestam relevante serviço ao País, é o Constltuíntê Bernardo Cabral.
Srs., a elaboração de uma Constituição é coisa
complexa. Então, há elementos que, por interesses pessoais ou de grupos, apenas se adstringem
a um determinado artigo e se o artigo não é aprovado, não é aceito, fazem verdadeiro alarde, É
verdade que nunca vieram aqui disc:uti-los na
Constituinte. Não_ tiveram sequer esta coragem.
Uma Constituição é o seu conjunto. É o espírito
do tempo. Ela não é uma idéia isolada. Por que
a Constituição americWla teve sucesso para a
épocii? É porque ela cooptou o tempo. Ela esteve
à altura dos tempos éticos e jurídicos daquele
instante. Não é._ uma emenda em si._ Então_ digamos, um jurista da altura - eu fui inclusive ler
a biografia do ilustre Deputado e vi que é um
homem que está acima de todos aqueles que
o criticam ~ mas eu digo, Srs._ Senadores, muito
acima pela serenidade, pela qualificação, todos
pensavam que o fato de ele ouvir deten:ninados
setores ou grupos o levasse a aceitar aquelas coisas_distoantes. Om destes grupos chegou a escrever um deterrnin.,do_ anteprojeto em que se dizia
o_ seguinte: ''O povo brasileiro é proprietário da
soberania nacional". Veja a altura, a qualificação
desses grupos que hoje aJarçieiam que este projeto não corresponde as expectativas. Não sabem
sequer português, __ _
_
Sr. Presidente, eu não tenhQ tempo. Vou dar
o aparte ao nobre Seml.dor N_elson Carneiro. Não
tenho tempo, Sr. Presidente, d_e discutir mesmo,
eu já não digo em artigos, mas nos tópicos, este
projeto. Quer dizer, o seu alcançe, a sua seriedade,
a criatividade que houve em determinados instantes. Mas teremos oportunidade o fazer futuramente, como ·de resto tem ocorrido.
-

Não admito, Sr. Presidente, é que através de
manchete5 destas, desçabidas, infundadas, o País
pense que este projeto é um desastre ínco~se
qüente; Como se procura mostrar. E precis_o que
leiamos o projeto. Ele está completo. Se há algum
deslize, mesmo na redação, já tem forma jUrídica,
já tem _consiStência, já tem alcance. MuitOs· ilão
o leram. O próprio ex-GoVernador Franco Montoro deu uma entrevista alardeante em São Paulo,
mas s·. EX" fi eSmo nãO leu o projeto. Tenho certeza de que o Ministro Paulo 8rossard, meu ãmigo,
juriSta da mais alta qualificação, leu apenas o projeto anterior, mas não leu o projeto atual, porque
8. EX' diz que não se pode ter parlãmentarismO
semo dissolução do Congresso Nacional.
Sí-. Presidente, como se faz urna cOisa dessas
com urri homem que terri que merecer o respeito
do Congresso Nacional ~ do País? Nunca vi, Sr:
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Presidente, tanta irresponsabilidade, tanta falta de
consideração humana, tanta falta de re_speito ao
País! Eu nunca vi isso ~m toda a _minha vida!
Vou assum_ir doravante o que fui ao longo de
minha vida: promotor e advogado. Não admito
mais que figuras que andem nas sombras, que
não tem coragem de defender os seus pontos
de vista nesta Casa e néiil na ·constituinte, fiquem
dando informàções erradas à Nação através de
jomãis e de assessOrias. Quero dizer que assesSor
é uma cofsa muito impportante, mas quando sabemos mais do que ele. Quando Q assessor ê
intelectualmente superior ao Parlamentar é um
desastre! Assessor é para ser orientado, para ser
ma-ndado, a ele deve ser determinado o que deve
fazer. Quando um assessor se julga mais qualifi~
cada do qwe o Parlamentar começam a aparecer
-esses desastr:es._Qu_ero,mostr"ru:--ªqui que, do art.
97 erti -diante, como é que a Câmara pode ser
dissolvida, como é que o Conselho pode ser destituído. E o Ministro Paulo Brossard Jaz uma deda~
ração com se isso não existisse.

O Sr. Nelson Carneiro -V. Ex" me permite
u~

aparte?
O SR. LERE CHAVEs -Com multo prazer,
nobre Senador.

O Sr. Nelson Carneiro- Permita-me a intervenção no brilhante discurso de_ V. Er. Quero
ratificar todos os conceitos que V. EX' faz quaitto
à pessoa do Deputado Bernardo Cábral, sem dúvida uma das melhores expressões jurídicas e morais deste País. .Mas, o que se discute não é o
Deputado Bernardo Cabral. Nós todo_s, que aplaudimos o Deputado Bernardo Cabral, temos que
levar em conta que nós, os parlamentaristas, não
devemos dispensar, porque todo o esforço que
está sendo_ feito _é para minar nossas falanges,
é para dividir nossas tropas, e devemos ter_ em
consideração que o projeto não é perfeito, principalmente na parte de_ sistema de governo. Mas,
com as modificações que podem ser feitas, através de emendas e subemendas, as imperfeições
que nós próprios reconhecemos podem ser corrigidas. Assim, pensamos nós, os parlamentaristas.
Já os presidencialista~ dão uma conotação diversa, porque a eles interessa o_ ·caos e para isso
n·ão devemos colaborar. Por isto. é que faço um
apelo a V. Ex!' para retíficar - não ouvi oS conceitos que V. Ex" fe;z quanto a outros membros,
outros que opinaram, porque estava acabando
de fazer umas emendas que devem-ser entregues
dentro de poucos minutos -'quanto aos conceitos_ que V. Br.' forf11ulou a respetto do nobre
Senador Fernando Henrique. S. Ex!' tem sido um
homem da maior serenidade. Tem abdtcado até
daquelas posições pessoais para transigir a·favor
de uma fórmula parlamentarista que congregue
a·maioria da Comis_s_ã_o_e a maioria do Congresso
Nacional. Já o que temos cjue pôr'" na cabeça
é que nenhuma Jei é feita -por um homem, por
mais ilustre que ele seja. Todos nós c.olaboramos
para a feitura da mesma lei. Por isto é que primeiro
se apresenta o projeto; vai às Comlssões,_hã_as
emendctS, volta à outra Casa do Congresso, para
que a lei resulte da colaboração de todos, e não
seja o projeto único de um homem. O Deputado
B~mardo Cabral reuni_u Opiniões de todos, porque
era esse o :dever dele. Selec:ionou, peneirou e ofe~
receu seu trabalho. Por ser um trabalho dele, do
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D:eputado Bernardo Cal5i'al; há de ter divergências
aqui e ali, e essas divergências existem e existirão
no trabaJho que V. Ex" fazer, que eu ftzer, que
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faz com sinceridade e com_ a franqueza, que é
uma das suas grandes virtudes. Se ele não está
aqui, neste momento, ou em outros_ momentos
oSenador Chagas Rodrigues, que qualquer um
é porque tem sido convocado, tem sido chamado
de nós fizer. Ninguém poderá fazer um projeto,
a prestar o seu serviço; e o seu talent9 para elaboe um projeto de 264 artigos, fora as disposições
ração do novo texto constitucional. Curnpril'flento
transitórias. que receba o aplauso geraL De modo
V.~ pela defesa que faz do Constituinte Bernarque peço a V. Ex• que le\P'e _em conta sempre
do Cabral. Mas o c:erto é que nuin pi'ojeto como
o seu_ espírito de parlamentarista e que o seu
esse aS cóisils acontecem da sua forma mais nadiscurso não possa ser interpretado como um~
tural, mais humana, mais democrática,_As grandispersão ou uma crítica aos parlamentaristas.
des crític"'s _que se fazem, são em cima de pontos
com os quais os críticos evident1m1ente não ~cqn~
Nós devemos é nos unir para manter os parla·
mentaristas fiéis ao princ:ípio maior do projeto,
cordanl. Os pontos bons, oS Pontos positivos, e são muitos no texto do relatOr Bernardo Cabral
que é a instituição do parlamentarismo. E isso
é uma vitória de toda a Naçlio brasileira. Vamos,
--esses nã_o merecem- e é bom-que não rnere;
çam· mésnlo,- não mereCem i::iítica, a ateriçãó,
porém, discutir lealmente as propostas como S,
Ex' está fazendo, talvez c:om um pouco menos
e nem envolvem pOlémicas exatamente ·porque
são bons. O fato é que es_tamos diante de uma
de ênfase, de excesso e equivocas a caso existenO Sr. Nelson Wedeldn - Permite-me V. EX'
pessoa, no caso o Relator _B,e_rnªrdq_ Cabral, vitima
tes tanto no projeto como _n_aqueles que divergem
um
aparte?
do projeto, mas apoiam o centro, o sustentáculo
de ataques que, com toda certeza, não são justifique é o sistema parlamentar. É isto que peço
o SR~ í.Err:E CHAVES Com 'todo prázer, no- cados. Estou sQli4ârio com Y. EX' na verdade o
a V. EXI' que seja condescendente para com aque~_ bre Senador Nelson Wedekin.
Relatos Bernardo _Çabral quando rfiuito pode se
les nossos companheiros que divergem, mas
O Sr. Nelson Wedekln - Solicitei o aparte,
equivocar, ele é um Ser hutTiano. se· o texto fosse
divergem em parte, embora estejam de acordo
Senactor Leite ChaVes~ exatamente para fazer a
seu, ou se fosse meu, com toda certeza, as criticas
c:om o todo. Por exemplo, eu próprio tenho diverdefesa do eminente Uder Femcindo Henri(Jlie tar- - seriam até_ mais azedas, mais rigorOsas do que
doso. Erri -primeiro-lugar, não é verdadeiro nem
gências na parte da família, mas isto não impede
estão sendo. Mas, não posso deixar de, na condique eu ache que o projeto seja muito bom. Se
correto que esta cadeira esteja sempre vazia.
ção de Vice-Líder e no exercício da Ude_rança,
fosse redigir, também, teria muita gente diver- _
neste _momento, fazer uma defesa veemente do
O SR. LEITE CHAVES - Eu selnpre a vejo
gindo. Esta é que é a vida_ parlamentar, ísto é
meu companheiro, e eminente Líder F~rnando
vazia,
o que nós aprendemos desde que entramos aqui.
Henrique_Cardoso que tantos serviços tem pres~
O Sr. Nelson Wedeidn- V. EX-', n-a verdade, tado ao nosso PaíS, ao_nossoY.art!cto, e à _AssemDe modo que quero louvar V. EX" principalmente
pelo menos nos úl~mos dias - e nós conversáporque, nesta hora em que só se jogam pedras
bléia NaciOnal Constituinte. vamos-antes-, nem _tem estado aqui no Senado.
no Deputado Bernardo Cabral, V. Ex" vem à tribuOSR. LEl1E CHAvEs - 0 ilustre Uder presna, em nome de todos nós, para dizer da nossa Eu posso- afiãnçar a V. Ex" que esta cadeira tem
tou um grande_ serviço à tfa"ção e a esta Casa.
estado permanentemente preenchida exatamente
confiança, da nossa estima, dO nosso apreço, da
nossa admiração parlamentar, eminente homem peJO SenadOr Fernando Henrique Cardoso. E digo Não se admite, como Líder, nosso, sendo ViceRRelatOr lá -nã ·cõmíssão que
E:?' ~ern· qüe ouça
mais ã V. Ex'.: quando o Senador Fernando Henri~
público, eminente jurista que é o nobre: Deputado
os SenadOres, sem que dê conhecimentO aq Seque Cardo-so emite a sua opinião, ele o faz no
Bernardo Cabral.
nãdo, lanc:e urna manchete desta natureza: "CarseU direito e até no seu dever. Quando ele é q:mvoO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro. FadQ§O -qualifica -de loucura_ a_ propoSta_ de Cabral".
cado_ para ser Relator-adjunto da ComissãO de
zendo soar a campainha.)- Lembro ao nobre
Sistero_m_a~ção e do próprio Relator Bernardo
T ado o País,. a essa altu~a. haverá de pensar que
orador que o seu tempo está esgotando.
o. Senado tem esse mesmo pensamento. Então
Cabrãl é porque ele foi çhamado a isto e foi chamado pela sua competência, pelo seu talento,
is§Q indU+ a _erro. V. ~ haverá de_ ver. Não sei
O SR LEl1E CHAVES- Muito obrigado._
se depois destas críticas o projetO Venha a inerepela sua inteligência. S. ~tem presta.do relevanNobre Senador Nelson Carneiro, acolho o aparte de V. Ex1' e _o meu ímpeto não seria tão veemente tes serviços a esta Casa e à própria Constituinte. cer o__respeito nacional. Faço um apelo às televise as criticas fossem apenas para o projeto, mas Quero· lembrar a v. Ex', por exemplo, senador sões que alard_e~ram ?JS críticas· injustas, aos jornais, que peguem os seus homens mais qualifia preocupação --parece que é até organizada Leite Chaves, que uma das vantagens desse projeqldos, _levem-lhes este projeto e tragam à Nação
to, desse substitutiVQ n9 2, do Relator Bernardo
- é quanto à destruição pessoal do Relator.
o conhecimento do Que ele realmente é e não
Cabral é ele ter nascido_ di$ discussões, primeiro
Veja V. Ex', inclusive, o texto deste editorial do
o falso conheCimento, tiomem que não discute
nas -Subcomissões, da audiência das entidades
jornal Folha de S. Paulo: "Personagem Lamensuas teses, nesta ·casa, "não pode merecer o resda sociedade civil, dos_ mais amplos e significatável''. Não é contra o texto, porque muitos não
peito de ninguém.
tivos Segmentos da sociedade brasileira Depois,
o leram, corno o próprio Relator Bernardo Cabral
passou pelas Comissões. Veio depois à Comissãoafirmou. Então, é contra a pessoa. E, Sr. PresiO Sr. Mário Mala - Perrnite~me V. EX' um
de Sistematização e está no curso, no CUfSO que
dente, passou a ser objeto até da minha admiraaparte?
foi imágir'!ado pelo Regimento Interno, cujo Relação, pela qualificação do trabalho, a paciência.
O SR. LEITE CHAVE - Esse negócio de
tor não era outro senão o próprio Senador FernanE oferec:eu um projeto à altura do Congresso.
dizer coisas a jornalistas nas esquinas e não ter
do Henrique Cardoso. Quanto ao projeto em si,
E esses críticOs, Sr. Presidente, nunca tiveram a
coragem de vir discutir aqui, desacredita o Constiele não é, evidentemente, perfeito. Seria um exaousadia de vir defender essas teses Oesta Casa,
tuinte aoS olhOs de seus próprios pares. Isso não
gero --dizer, como V. Ex" disse, que o projeto é
nem na Constituinte. Eles ficam fazendo couciliá~
admitimos.
perftlto. Digamos que o projeto é bom. Ele suscita
bules, eles nunca vieram, porque não têm conditoda essa discussão, toda essa celeuma, toda essa
ções, mais do que isto, não têm idéias. Às vezes
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneíro)- A
polêmíca, exatamente porque estamos vivendo
usam a tese parlamentarista ou presidencialista,
Presidênc:ia lembra ao ilustre orador que o tempo
wn momento de grandes liberdades, da mais amregimental de que V. Ex- dispõe está esgotado
mas eles estão contta ª~Çºns_W:_yição por outras
pla Vigênda das liberdades públicas neste País.
razões, porque ela não se tomou e não será título
em mais de 1O minutos.
E esta discussão, estã- celeuma, mais do que ser _
de propriedade de privilégios imorais, que sempre
O SR. LEITE CHAVES - Darei o aparte e
negativa,
ela
é
saudável
e
positiva,
exatamente
existiram neste País. Esta é que é a verdade. Mui~
encerrarei.
par-a·-o- melhor encaminhamento do novo texto
tos querem que esta Constituição seja um título
constitucional. E quãndo volto a insistir nisso a
O Sr. Mário M~ia - Com a to]erância da_
de propriedade, de privilégios insuportáveis, e en~
que me referi antes, que o Senador Fernando
Mesa, queria ch.,rnar a at~nçAo~do seguinte, nobre
tão eles usam teses mais frágeis. Desafio qualquer
Heiu1que Cardoso quando emite _sua opinião o
Senador. Realmente, é difícil fazer um trabalho
um dos acusadores a _Vir aqui, no Senado, ou
faz de forma honesta, de fonna _transparente, o
resumido, reduzindo a 200 gramas 50 toneladas
na Constituinte, para sustentar, jurídica, social e
economicamente Suas teses. Eles n·ão têm condições, estão diariamente nas manchetes dos jor~
nais, mas não estão onde deveriam estar:,_nesta
Casa·, inclusive o grande Uder Fernando Henrique
Cardoso, Ao invés de ser üder junto à bancada,
onde s_ua opinião é a maior, deixa esta cadeira_
permanentemente vazia. E mtma diminuiç_ão ·de
suajmagem, de sua liderança, ele renuncia a isso,
e vai ser o quê? Sub-redator do projeto. E S.
Ex" está sendo até desleal com o Deputado Bernardo Cabral, de quem foi assistente. É o que
está havendo. Esta, cadeira, que no passado sempre foi respeitada, vive Permanentemente vazia,
vazia de uma liderança ([ue ele disputou com todo
empenho. E não creio que ele esteja exer$=eJldo
e.sta função à altura do que se esperava dele,
quando ele foi escolhido para exercê-Ia.

a

·s:
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de papeL Mas consideramos que alguma coisa
foi acrescentada e que não corresponde à vontade
do povo brasileiro, quando depois de as passeatas
encherem as ruas, termos, todos juntos, de vários
partidos, feito· aquela campanha pelas eleições

díretas, essas estão no espírito do povo brasileiro.
E foi uma surpresa, o povo ficou perplexo quando

foi inserido esse Colégio E1eitora1, como um fantasma, reaparecendo no bojo _dQ Projeto de Cons-tituição. Agora, o que nos leva à perplexidade,
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setviça.{s, por assessores~ que servem a grupos
e sequer disso eles têm conhedmento.

Q ~r. VIrgílio Távora- Permite-me um aparte?
O-SR. ~CHAVES- Termino, Sr. Presidente, com o aparte de S. EX', o Senador Virgílio
Távora.

O Sr. VIrgílio Távora- O nosso aparte aqui
e acho que o povo também está inseguro, perpleé curto. Fornos um do_s que auxiliaram o Consti~
xo e duvidoso, é que o partido de sustentaç_ão
tuinte Bernardo Cabral a construir esse trabalho,
do Governo, o PMDB, o maior partido atualmente
exceto - está daro - na parte da Organização
do Brasil, apresenta um projeto de Constitt,dção,
do Poder Legislativo e Executivo, por conhecidas
uma forma de Governo, levahdo a um verdadeiro
que são as n9SSaS divergências. Que~emos,_então,
caos. Veja bem, o Líder do PMDB na Constituinte,
de um lado dar o testemunho do imenso esforço
o nobre ilustre Senador Mário Covas, é parlamen·
que o representante do Amazonas fez para chegar
tarista e defende os 4 anos de Governo; o Presia esse resultado. Só quem está na sua situação,
dente do PMDB, Presidente da Q.rn_aia dos Depus6 quem sofre as pressões a que foi ele submetados e Presidente da Assembléia Nacional Cons- _ tido, s9 quem pertence a um Partido como ·o
tituinte defende 5 anos e é presidencialista; e o
dele, em -que se acotavelam interesses os inais
Relator, que é do PMDB também, defende 6 anos _diversos, acobertados por lideranças, também, as
e o parlamentarismo. De modo que os próprios
mais diferentes, pode calcular o que foi o trabalho
elementos do partido que e~tão propondo o antedeste homem. M&:>o, não podemos deixar passar
projeto não se entendem. E _o_ povo está nwna
em julgadO as referências aqui feitas - e isso
ansiedade, querendo que acertemos aqui no Cono dizemos em nome do PDS - a um homem
gresso, mas essa divergência da cúpula do PMDB
que, como todo mortal pode ter o seus defeitos,
está causando todas essas dúvidas e incertezas.
nosso adversário, mas que, realmente, engrandece esta Casa. Nem sempre concordamos com
os seus (:Onceitos, e O exemplo disso são os debaO SR. LEITE CHAVES -Agradeço o aparte
tes que travamos. Mas, reaJmente, o Senador Fer·
e quero dizer a V. Ex" que isso é um anteprojeto.
nando Henrique Cardoso enaltece e orgulha a
Quem vai decidir é a Constituinte por votação.
Casa aque~ perténCe. (Muito bein!}
Outra coisa, eu jamais seria_ ConstitJ,tinfê aqui, se
O
S,R.
LEITE
CHAVESEx',
eu
fiz
um
contivesse que aceitar uma Cortstituição feita por lidecefto objetivo. Como é que_ um _!:tomem, antes
ranças, sobretudo pelas lideranças que temos.
de vir a Casa, onde é líder, devendo ouvir inclusive
Sr. Presidente, não quero ofender ninguém,
os seus Uderados se precipita em criticas como
mas nunca vi um CongresSo tão pobre, no que
essas? Antes de _dar conhecimento a esta Casa
diz respeito às lideranças.
de s_eus pontos deYista faz declaração como esta?
Sr. Presidente, temos .que substituir essas pes"Cardoso qualifica de )QI,lcura a proposta de Casoas, porque elas só podem levar a impasse. Quebra]!" Então é elogíavel, defende-se isso? Qual
rem fazer tudo e, sobretudo o que não sabem
era o dever de S. Ex'?
fazer. A democracia se resolve através do voto.
Se a alguém não convier a disposição, que peça
O Sr. Vlrgillo Távora - Mas, perdão, S. Ex'
destaque e discuta o preceito na Constituinte. Esnão era mais sub-relator cluando assim afirmou.
ses impiedossos críticos temem o plenário comO SR. LEl1E CHAVES- EsSa condição de
posto de 559 -ConstituinteS quando não consesub-relator eu náo aceito.
guiram induzir em logro as Comissões, composO Sr. Vlrgillo Távora - S. Ex' de há multo
tas de menor número de parlamentares.
tinha deixado e aqui fazemos defesa gratuita, porDestaques serão pedidos, emendas serão feique, justamente, quem o deveria fazer era o partas, e se haverá de ter um~. Consti~ição pelo
tido~de V. Ex'
voto e não pelo cambalacho. A dos Estados Unidos, tão alardeada, foi disputada pelo voto. Po~:
O SR. LEITE CHAVES- Eu não faço nada
@e lideranças? Que qualificações têm essas lidegratuito. O que fa~, o faço claramente. Não vou
ranças? líderes, eJes mesmos, que disputam caradmitii e_sse negóCio.
gos comto_do_e_mpenho e não cymprem os seus
O Sr. Vlrgillo Távora - F.oi gratuito e ao
místeres? Que liderança é essa que não sabe semesmo tempo sereno. Esta CaSa não pode estar
quer emitir um conceitojuridico sobre uma Consdestruindo, por palavras, valores do tipo de Pertituição e fica corn a fofocagem do jornal, falseanfiando Henrique Cardoso. V. Ex' está dizendo que
do a verdade, desqualificando um projeto que
ele era sub-relator, foi Relator adjunto e deixou,
mere<:e o respeito desta Casa, procurando desportanto ele tinha autoridade ou tinha pelo menos
truir, pessoalmente, o nosso Relator, que a partir
a liberdade de _emitir seus conceitos, conceitos
deste instante, passa e deve merecer _o respeito
com os quais não concordamos, mas que ele
nacional!
tinha liberdade de emitir, e isso não pode ser
Sr. Presidente, voltarei outras vezes, mas semmotivo para ser alvo dos apodos que V. Ex" lhe
pre mostrando que aqueles que não tiveram conestá lançando. Lamentamos que S. Ex' não esteja
dições de defender seus pontos de vista aqui no
preseri.te, porqUe em ·assim sendo, naturalmente,
Congresso, porque não sabem, porque temem
com muito mais eloqüência, diria, estamos certos,
apartes, porque incapazes para o debate, que não
Isso que no momento, com palavras pobres, provenham enganar a Nação com manchetes tencuramos expresS~Jr.
denciosas dessa natureza, muitas vezes feitas por
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O SR. LEITE CHAVES- Então, Sr. Presidente, um Líder do Senado feria qu~ conduzir
a Constituinte de outra forma_. dentro -da participação, atento à intencionalid~de média. Va.i ;>er
sub-relator? E, pior, exercendo função que lhe
refoge porque é um grande sociólogo não resta
dúvida. f.i\as para Relator, cargo técnico, de natureza jurídico-constitucional, os requisitos são_ou_-

tros.
·
Sr. PreSidente, vOltarei multaS vezes, mas Cons~
tituinte é_questão de soberania, de interesse nadona! e eu aqui não vou assumir posição de defender, com paninhos Quentes, posiÇão de ninguérri.
As cartas estão jogadas. A Nação vai começar
a julgar os debates aqui dentro, conhec~r <1_ Consti- _
tuição pelos seus fundamentos e não através de
declarações feitas em jornais, sem o deba~ unilaterais, comprometedoras do nosso trabalho, Sr.
Presidente, doravabt_e_,_s_erá ~ta a minha posição.
Venho CO!fl argumentos, esse negócio de jogar
picardias para nos diminuir, os destruir, porciue
emendas idiotas não foram aceitas, isso não admitimos. Venham discutir aqui, se forem capazes.
E digo a V. EX', Sr. Presidente, que não houve
exagero neste discurso. Houve-o nas manchetes;
estão procurando denegrir o nosso Relator, nosso
real líder na Constituinte. Quer dizer, o Relator,
homem que passou a merecer o respeito nacional, porque dificilmente outras pessoas nessas
cin::unstâncias, poderiam fazer um trabalho como
esse. Além disso, ao invés de fazerem críticas a
artigos ou a dispositivos_ fazem-no à pessoa. chamando-o de personagem lamentável. Isso o6s
não podemos aceitar. De forma que a minha Yee-·
mência está em consonância com o espírito desse
projeto, e de seu Relator que teve a grandeza
e a qualificação para fazê·lo com sabedoria, com
isenção, com honra e com independência. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirce~ Carneiro)- Está terminado o período destinado ao Expediente.
Passa-Se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de

Lei da Câmara n9_ 31, de 1987• (n9 180/87,
na origem), de infciativa do Senhor Presidente da República, que reorganiza o Corpo
Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha CAFRM. tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

A discussão da matéria foj encerrada na se~Ç
ordinária anterior.
Em votação o projeto, em tumo único.
O Sr. João Menezes- Sr. Presidente, peço
a palavra, para encaminhar a votação.
O SR- PRESIDENTE (Dirceu CarneirO) Cçncedo a palavra ao nobre Senador Joãp Menezes, para encaminhar a votação.
---

0 SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA. Para
encaminhar a votação)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vejo com grande alegria figurar na Ordem do
Dia esse projeto de lei do Senhor Presidente da

República que reorganiza o Corpo Awdllar Feminino da Reserva da Marinha. E isto porque, há
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alguns anos, como- Representante do Conselho
Nacional das Mulheres do Brasil, que tinha a pre-

sidir a Ora. Romy Medeiros da Fonseca, tive a
grande oportunidade de apresentar uma emenda
constitucional para que- as mulheres pudessem
pertencer ao serviço ativo das Forças Affi1.ad:;tS. _

Quando dessa emenda constítuclon.;II, sofri
muitas conseqüências, porque·; inclusive, se alegava, através dos jamais, que eu desejaria colocar_

as mulheres nos quartéis para conviver com os
soldados. Felizmente, a nossa luta continou, e
a idéiã. foi tomando corpo, e tive a oportunidade

de, três ou quatro anos atrás, de presenciar a
formatUra da prtmeira turma de mulheres da Ma.ri·_

nha brasileira. E hoje vejo as mu1heres pertencendo às diversas Forças Armadas, inçlusive prestando serviço nas Polkias Militares, guardas de
trànsito.
_
Há poucos dias, quando estive no Rio de Janei- ro, para visitar as untdq.des da Marinha, a co,nvite
do Exmi» Sr. Ministro da Marinha, fui surpreendldo,
no dia seguinte à minha ·chegada, com a apresentação de uma Tenente da Marinha, que vinha ficar
à minha disposição durante f1 estada no Rio de
Janeiro, quando visitava as dependências da Marinha, como uma homenagem ao trabalho que eu
havia prestado nesse-setor.
Nestas c::ondições. Sr. Presidente, tenho imensa
satisfação, em nome da Uderança do Partido da
Frente Liberal, de votar favoravelmente à aprovação desta Mensagem. (Muito bem!)
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em .
votação o projeto, em turno único. Cl'ausa.)
Os Srs. Senadores que _o aprovam queiram permanec_er s_enta._dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprOvado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
(N~'

N~ 31, de 1987
180/87, na Casa de origem)

(De iniciativa do Senhor
Presidente da República)

Reorganiza o Corpo Auxiliar Feminino
CAFRM.

da Reserva da Marinha -

O Congresso Nacional decreta:

Arl 19 O Corpo Auxiliar Feminino da Reserva
da Marinha- CAFRM, criado pela Lei n~ 6.807,
de 7 de julho de 1980, destin<J-se a atendea::_encargos do interesse da Marinha, re_laclonados _com
atividades técnicas e adm1ni.:Ltiã.ti~"ã.S.~ . --··
Parágrafo úriico. As integrantes do CAFRM.
quando convocadas para o Serviço Ativo, exercerão suas funções em organizaÇões militares da
/Y\arinha, em terra, de acordo com as necessi·
dades_da Marinha e as habilitações e.qualificações
pessoais das militares.
Art. 2~ O Cofpo Auxmar Feminino da Reserva
da J1.1.ar:inha é composto de:
l - candidatos aos Quadros Auxiliares Femininos na qualidade de Praç:-as Especiais;
U- Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais (QA.FO), constituído de pessoal graduado ou pós-graduado por estabelecimentos de ensino de nível
superior, em cursos reconhecidos oficialmente,
de conformidade com a legislação federal, e que

:sati$fª-er as prescrições desta lei e de sua regulamentação; e
III- Quadro Auxil_iar Feminino de Praças
(QAF'P);COllstituído de pessoal com escolaridade
completa de 2~ grau, portadores de habilitação
profisSional em nível técnico adquirido em estabe-lec::ime"nto de ensino reconhecido oficiaJmente de
conformidade com a legislação federal, e que sa·
tisfJZer as prescrições_ ctesta_lei e de_ sua regulamentação.
- -- -- Parágrafo único. Em caráter excepcional, para
ateridirilento das necessidades do Serviço Naval,
o QA.FP poderá ser constituído de pessoal com
habilitação profissional de auxiliar com escolaridade de 2o Q:rau.
Art. 3? O recrutamento para o CAFRM farse-á:
-1 :.__ como nuarda-Marinha, no caso de candidatos ao OAFO;
II~ como cabo, no caso de candidatas ao
OAFP, que ingressem com habilitação profissional de hível técnico; e
UI- como Marinheiro-Especiallzado, no caso
de candidatas ao QAFP que ingress.em com habilitação profissiOri.al de nível auxiliar.
Art._ 4? As condições de recrutamento, seleção inicial, matricula .em cUrso de formação, convocação Para o serviÇO' ativo, ingresso nos quadros do CAFRM e permanência -definitiva no Ser~
viçd Ativo da Marinha serão objeto de regulamentaçào desta rei.
.

Art. s~ ~ara_~f§iQS_c:le_r:~rnuneração, uso de
uniforme e precedência hierárquica, durante os
cursos de forméi.ção- pãrâ-inQI'esso nos quadros
da CAFRM, as candidatas, na condição de Praças
Especiais, serão assemelhadas, respectivamente,
a-Guarda~Marinha, CabO e Marinheiro-Espec:iãlizado, conforme o art. J9·_ desta lei.
"M 6" O Quadro AuXiltar Feminino de Oficiais (QAFO) é COnstituído dos s_egutntes postos:
I - Capitão-de-Marwe-Guerra;
D- Capitão-de-Fragata;
m- Capitão-de_-Corveta;
IV_::- CapitãO:..Tenente;
V-Primeiro-Tenente; e
-- vr=-segundo-Tenente.Art. 7'~ O Quadro Auxiliar Feri'tinino de Praças
(QAFP) é constituído das seguintes graduações:
1- Suboficial;
n-:- Primeiro-Sargento;
-m- Segundo..Sargento;
IV- Terceiro-5argento; e
V-Cabo.
-Arl 89 Para Ingresso nos Quadros (QAFO e
QAFP), a candidata deverá satisfazer as seguintes
condições:
I - ser voluntária;

__-_!L- Ser aprovada ein si!leção inicial para orespectivo Quadro (QAFO oU -QAFP); e
UI~ c;oncluir com ~proveitamento o curso de
formação estabelecido pela Administração Naval
para o respectiVo Quadro (QA.FO ou QAFP).
_Art. 91_ As cãndidatas, na situação de GuardaMarinha;- Cabo e Marinheiro-Esj)ecializadÕ, recrutadaS ria- fOrina-ê'Staóelecida_ no art. 39 desta lei,
~_!_~_condusão çom aproveitamento dos cursos
de formação confoirne previsto no "inciso DI do
art-_8° ~e~ão, resJ?ectivamente:
1- oomeªda5 Segurido:..i'ertente da ReserVa
da Marinha e imediatamente convocadas ·pai-a: d

Setembro de 1987
Serviço Ativo por um período inicia] de 3 (três)
anos:
·
D- promovidas a Terceiro-Sargento da Reserva da Marinha e imediatamente convocad.as para
o 8erviÇo Ativo por um período inidãl de 3 (três)
anos; e
10-- promovidas a: Cabo da Reserva da Marinha
e imediatamente conVocadas para o Serviço ,Atlvo
por um período inicfal de 3 (três) anos.
-§ T9-- A nomeação, a promoção e a convo·
caÇãO para oServiço Ativo de que trata este artigo
serão efetuadas por ato do Ministro da Marinha
ou por autoridâ.de delegada.
§ 29 O Ministro de Estado da Marinha poderá
prõ'ffõg<rro-periodo iriicial de convocaSão de que
tratam os incisos U e III deste artigo, por períodos
de até 3 (três) anos, observado o limite total de
6 (seis) anos.
1\rt. ·1 O. Durante o período em que estiverem
çonvoC:adas para o ServiçO Ativo, ressalvado o
dtspoStó -nesta lei e na sua regUlamentação, as
integrantes dO CorpO Auxiliar Feminino da Re-s~ da Meirinha terão as inesmas honras, direitos, prerrogativas, deveres, responsabilidades e remUneração dos militares de carreir:a da Marinha
e observação também, no ·que couber, as demais
disposiÇõeSpreVlstas em leis e r~gulamentos para
esses-militares.
Art. 11.- _A convocação pa~a o Sérviço Ativo
da Marinha das integrantes do CAfRM não implicà.rá compromissos de temPQ ffiín-iino-áe presta~
ção -de serviço. podendo, a qualquer tempo, serem licenciadas a pedido ou ex·offido, a bem
da disciplina.
Art. 12. --Ao-completar 3 (três) anos de Serviço
Ativo, a Oficial da QAFO serâ licenciada ex-oftccio, caso não tenha obtido a permanência definitiva, após análise pela Comissão de Promoções
de Oficiais (CPOJ.
Arl 13. Ao completar 3 (três) e 6 (seis) anOs
de Serviço-Ativo, a Praça do QAFP será licenciada
~-officlo caso não tenha sido prorrogado 6 periodo inicial de convõcação para o S~ço Ativo,
após análise pela Comissão de Promoção de Pra-ças (CPP).
Pai-ágfafo único. -Ao completar 9 (nove) anos
de Serviço-Ativo, é,l. PraÇa dõ QAFP será licenciada,
ex-offldo, caso não tenha obtido a p-ermanência definitiva, após anáJise pela Comissão de Promo-ção de Praças (CPP).
Art. 14. As integrantes do CAFRM que não
obtiverem a permanência definitiva no SeiViço Ati·
vo serão licenciadas ex-officlo e incluídas na -Reserva não Remunerada.
§ 19 Será assegurado às que forem licenciadas na forma deste artigo o recebimE::nto de 6
(seis) soldos do posto ou da graduação respectiva,
como indenização financeira.
§ 2 9 Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à Praça que for licenciada após 3 (três), 6
(s-eis) e-g-(nove) anos ém Seiviç'o Ativo na Mari·
nha, quando reavaliã.da pela ComissãO de Promoção de Praças (CPP).
§ 3? A militar do CAFRM, que for licenciada
nã forma do art. 11 desta lei, rião fará jUs à indeni·
zação prevista neste artigo.
Art. 15. As condições de acesso, interstício
e promoção nos Quadros dO CAFRM serão estã:
belecidas na regulamentação desta lei.
Art. 16. As -prornoções no QAFO far-se-ão
nas épOcas fixadas para os Oficials da Ativa das
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dente da República, que ftxa os valores de
retribuição do Grupo-Atividades de Fiscalização de Combustíveis e dá outras providên·
das, tendo
PARECER FAVORÁVEL, pioferido em Plenário.

que estiverem colocados na data fJXada no artigo
anterior, na hipótese de serem superiores à primeira referência da classe inicial.
~- 59_ O ingresso nas Categorias Funcionais
do Grupo-Atividades de Fiscalização de Combustíveis far-se~á na primeira referência da classe inicial, mediante habilitação em concurso público,
exigindo-se, na data de inscrição, para a Categoria
Fvncional de FiSCal de Derivados de Petróleo e
Outros CombustíveJs, qualquer dos diplomas de
Contador, Administrador, Economista, Bacharel
em Direito, Engenheiro _e Qtúmlco, devidamente
registrado, ou habilitação legal equivalente, e, para
a Categoria Funcional de Técriico -de Derivados
de Petróleo OUtros Combustíveis, certificado de
conclusão de ensino de 29 graU, OU habilitação
legal equivalente.
_
Art 6'9 As despesas decorrentes da execução
do disposto nesta lei serão atendidas à conta dos
recursos orçamentários próprios do Ministério das
Minas e Energfa:Art. 7ç Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. & Revogam-se as disposições em contrário.

Forças Armadas, por ato do Ministro .da MarinhÇl

até o posto de Capitão-Tenente, e as dos demais
postos, pelo Presidente da República.
Art 17. Os Quadros de A!:esso para promoções no QAFO seião Ofg'anizados pela CPO e
submetidos ao Ministro da Marinha.
Art. 18. As propostas para promoções no
QAFP serão organizadas pela Comissão _d_e Pro-

moção de Preços (CPP).
Art 19. As militares do CAFRM. com permanência definitiva no ServiçO _Ativo, reverterão à
inatividade, na Reserva Remunerada, ex-oftlclo,
ao atingirem as seguintes idades-límfl;es:
1- no Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais
(QAFO)

-Capitão-de Mar-e-Guerra
-Capitão-de-Fragata

62 anos
60 anos

- Capitão-de-CorvetéJ
-Capitão-Tenente
-Primeiro-Tenente

!?_a anos

-Segundo-Tenente

52 anos

-

Terc_eiro~Sargento

56 anos

(N" 7.782186, na Casa de origem)
De íniciativa do Senhor
P_r'ªsidente da República

52

~nos

~ ~49

anos

-Cabo
48 anos
Art. 20. A Reforma ex-officlo será apUcada
às militares do CAFRM_ que atingirem as seguintes
idades-limites de permanência na Reserva:
l-no Quadro Auxiliar FeminiitO-de Oficiais
(QAFO)

-Oficiaiis Superiores
64 anos
-Oficiais intermediáriOs e subalternos
60

anos

É o seguinte o PróJêtõ aprovado
. PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 32, DE 1987
.

~--~

54 anos

D- No Quadro AUxiliar Feminino de Praças
(QAFP) .
54 anos
-Suboficial

- Prirneiro~Sargento
-Segundo-Sargento 50 anos

A discussão da matéria foi encerrada na sessão
ordinária anterior.
,.
Em votação o proj~. em turno único.
Os Srs. Senadores que estiverem de acordo
permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.

__ _

I I - no Quadro Auxiliar Feminino de Praças 56

anos

As militares do QAFO que, na data
de entrada em vigor desta lei, estiverem em Ser·
viço Ativo no posto de Primeiro-Tenente, após
apreciação pela Comissão de Promoções de OfiArt. 21.

ciais, adqiJiril'ão a permanência definitiva ho Ser·
·.iço Ativo da Marinha.

Parágrafo único.___O Regulamento desta lei estabelecerá as medidas necessári.,S à adãptação
das Oficiais do QAFO à _nova situação.

Art. 22. Os Cabos e Sêirgentos do_~ que,
na data da entrada em vigor c:lesta lei, estiverem
no Serviço Ativo, terão sua situação de _carreira
defmida na regulamentação desta lei.
Arl 23. As despesas com a execução desta
lei serão atendidas pelos recurSoS ·orçamentários
do Ministério da Marinha, sendo as indenizações
nela previstas atendidas pelos elementos de des·
pesas correspondentes ao pagamento de pessoal
militar da ativa.
Art 24. O Poder ExeCutivo reg-ulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias. a contar
da data de sua publicação.
Arl 25. Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 26. Revogam-se a Lei n~ 6.807, de 7 de
julho de 1980, e as demais disposições em contrário.

O SR. PRESIDEriTE (Dirceu Carneiro)-

Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n 11 32, de 1987 (n11 7.782/87,
na origem), de iniciativa do Senhor Presi-

Fixa os valores de retribuição do Grupo-Atlvldades de Fiscalização de Com~bustívels e dá outras provldêndas.
O Congresso Nacional decret:t:
__ Ar{ )9-- Às _ç:lasses das C-ª'tegorias Funcionais
de Fiscal de Derivados de Petróleo e Outros Cõmbustiveis e de Técnico de Dorivados de Petróleo
e OUtroS CQmbustíveis, integrantes do Gn,t_po-Ati·
vídades de Fiscalização de Combustíveis, criado
com fundamento no art. 49 da Lei n"' 5.645, de
10 de dezenihfo dê 1970, correspOndem as referências de salários estabelecidas no anexo desta
lei.
Art. 29 A primeira composição das categorias
funcionais do Grupo-:Atividades de Fiscalização
de Combustíveis far-se-á mediante a reclassificação. dos atuais servidores, que, em 31 de deZembro de~ 1985; ocupavam- empfegos provis6riõs, no Conselho Nacional do Petról~. do Ministério daS Miri.is- e EnerQii, pertinentes às ativídades de abastecimento de _derivadOs de petróleo
e outros combustíveis ou de setor energético._
§ ti serão redassificados os servidores que
forem habilitados effiProCeSso seletivo esPecíficO
e possuírem, na data da entrada em vigor desta
lei, escolarledade de nível Superior, ou habilitação
legal equivalente, para a Categoria Funcional de
Fiscal de Derivados de Petróleo e Outros Çombustlveis, e de nível IJlé_q.io, ou habilitação legal
equivalente, para a Categoria Funcional de Técnico de Derivados de Petróleo e_ Outros Combustíveis.
§ 29 Fica assegurada a transposição para a
categoria funciona] de Fiscal de Derivados de Petróleo e Outros Colilbustfveis aos servidores que,
em 31 de dezembro de: 1985, Qc_!.lpavam empregos da Tabela Especial Temporãria, no Conselho
Nacional do Petróleo, do Ministério das Minas e
Energia, na fuilção de Agente de F:lSCalizitção de
CombuStíveiS, "ifiaependentemente- da exigência
da escolaridade constante do parágrafo anterior.
Art. 39 A reclassificação- far-se-á mediante a
transformação dos empregos ocupados na d~ta
da publicação do correspondente ato.
Art. 49 Os servidores serão posicionados na
primeira referência de salário da classe irikiãl da
categoria funcional em ·que- serão classificados.
Parágrafo único. Os seiVidores serão posicionados em referências de salários idênticos às em

e

O SR. PRESIDENTE ·(Dirceu Carneiro) -

Item 3:
VotaÇão, em turno único dõ Projeto de Lei
da Câmara n9 "33,' de- 1987 (n11 130/87, na
origem), de iniciativa do Senhor" Presidente
da República, que acrescenta e altera dispositiVOs da Lei n9 730f, de-2S âe março de
1985, que reorganiza os quãdros complementares de oficiais da Marinha, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão
ordinária anterior:
Em votação o projeto, em tuz:n_o -çlnico:
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. -- ----0 projeto vai à sanção.
É o se9uinte o projeto--:ãprOVadO:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
1'1• 33, de 1987
(N• 130, de 1987, na Casa de Origem)
De inidativa do Senhor
Presidente_ d~ RepiÍblica
--

AcreScenta e altem dispositivos da Lei
7.301, de 29 de março de 1985, que
reorganiza os Quadros Complementares de Oficiais da Marinha.

--n~>

O Congresso ~acional deçreta: _
O -caput do art. 2"' da Lei nç 7.301,
de 29 de março -de 1985•. que reo.;:ganiza os .Quadros Complementares de .. Oficiais da Marinha,
criado~ pelo Decreto-Lei n<•·s10, de_4 de junho
de 1969, alterado pelas Leis il.~ 5.983, de 12 de
dezembro de 1973 e 7.152, deV__ d~_dez;emb~c.
de 1983; passa a VigoiaiCofn a seguinte redação:
Art. 1?

"Art. 29

Os Quadros Complementares
·
Capitão-de-Mar~e-Gu__erra
20
Cãpitão-de-Fragata
- 60
Capitão-de-Corveta
336

têm os seguintes limites por postos:
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Capitão-Tenente
Primeiro-Tenente

350
240."

Art 2~> Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 39

Revogam..se as disposições em con-

trário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

ltem4:
Votação, em turno único, do Projeto de

Resolução n9 149, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Munfcipa] de Três Passos, Estado
do Rio Grande do Sul, a cOntratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados. a 80.000,00 OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

A discussão da matéria foi encerrada na sessão
ordinária anterior.

Em votação o projeto, em tuino único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR- PRESIDE!'ITE (Dirceu Came~o)- Sobre a mesa, redação final da matéria elaborada
pelo Relator, Senador Nelson Wedekin, que será
lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.

É lida a seguinte
Redação final do Projeto de Resolução
D' 149, de 1987.
O Relator apresenta a redação fmal do Projeto
de Resolução n? 149, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Três Pãssos (RS) a con-

tratar operação de crédito no valo_( corJe_spondente, em cruzados, a 80.000-,00 OTN.

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1987.
-Nelson Wedekin, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação ftnal do Projeto de Resolução
n' 149, 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

-financeiro da operação, deStinada à execução de
Obras de infra-estrutura urbana, no Município.
Art 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

valor correspondente, em. cruzados, a
80-000,00 Obrigações do Tesouro Naclonai - O'JN.
O Senado Federal resolve:
Art._ 19

_

_

É a Prefeitura Municipal de Três Passos,

Estado do_ Rio Grande do Sul, nos tennos do
artigo 2~> da Resolução n~ 93, de 11 de outubro
de 1976, alterada pela ResolUÇão n" 140, de 5
de dezembro de 1985; rimbas do Senado FederaL
autorizada a contratar operação de crédito no valor corresPondente, em- cruzados, a 80.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional - -OTN, junto
ao Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio
Grande do Sul SIA, este na qualidade de agente

Obrigações do Tesouro Nadonal- QTN, junto
ao Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio
Grande do Sul SIA, estequalidade de agente
financeiro da operação, destinada a investimentos
em_infra~estrutura, equipamentos_ wbanos e Ie~
vantamento aerofotogramétrico~ no Município.
Art 2~ Esta Resolução entra ern vigor na data
de sua publicação;

na-

. OSR.PRESIDEl'ITE(DirceuCame®)~Em.
discussão a redaçã:o final. (Pausa.}
- Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
___
_~ _
_
Enterrada a discussão, a matéria é dada como
-0SR.PRESIDENTE(DirceiJCarileir6)-Em
definitivamente adotada, dispensada a votação, discussão a·redação final. (Pausa.)
nos termos regimentais.
Não havendo quem Peça a Pãlavra, encerro
O projeto vai à promu1gação.
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) definitivamente adotada, dispensada a votação,
Item 5:
nos termos regimentais.
Votação, em turno único, do Projeto de
O projeto vai à promulgação.Resolução n~ 150, de 1987, que autoriza a
-O SR.. PRESIDENTE (Dirçeu Carneiro) Prefecitura Municipal de Bento Gonçalves,
Estado do Rio Grande do Sul, a contratar ltein 6:
operaçãOâe crédito no valor çorrespondente,
Votação, em turno único; do Projeto de
ern cruzados, 8Q.OOO,OU OTN, tendo
Resolução n~ 151, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Perdigão, Estado de
PARECER FAVÚRÁ\IEL proferido em PleMinas Gerais, a contratar operação de crédito
nário.
no valor correspondente, em cruzados, a
A discussão da matéria foi encerrada na sessão
25.00"0,00 Obrigações do Tesouro Nacional
ordinária anterior. - - -- .=-.., OTN, tendo
,
- Em V.Qt:l:ç_áo· o projeto, em turno único.
PARECER FAVORAVEL, proferido em PleOS Srs. SenadOres-que o aproVam queiram pernárh
manecer sentados. (Pausa.)_
c-Aprovado.
A diScussão da matéria foi enCerrada na sessão
OSR. PRESIDE!'ITE (D~eu _Carneiro),- ordináriã anterior.
Em votação o projeto, em turno único,
Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~
pelo Relator, Sen-ador Nelson Wedekin, que será
manecer sentados. (Pausa.)
lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.
Aprovado.
É lida a seguinte
OSR.PRESIDEl'ITE(D~euCaine~o)-So
Redação final do Projeto de Resolução
bre a mesa. redação ftnal da matéria, elaborada
8'~150, de 1987.
pelo Relator, Senador Itamar Franco, que será
O Relator epresenta a redaç:ão ftnal do Projeto lido, pelo Sr. Primeiro-Se_cretárfo.
de Resolução n" 150, de 1987, que autoriza a
É iid~ a SegUinte
PrefeitUra Municipal de Bento Gonçalves (RS) a
contratar Operação de crédito no valor corresPonRedação final do Projeto de Resolução
dente, em cruzados, a 80.000 OTN.
n• 151, de 1987.
Sala das Sessões. 22 de setembro de 1987,
O Relator apresenta a redação final do Projeto
-Nelson Wedekln, Relator.
de Resolução n~ 151, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipa1 de PerdigãO (MG) a contratar
ANEXO AO PARECER
operação-de crédito no valor correspondente, em
- -- Redação final do Projeto de Resolução cruzados, a 25.000,00 OTN.
n•150, de 1987.
Sala das Sessões, 22 de setembro de 1987.
-Itamar Franco, Relator.
FaçO saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição~
ANEXO AO PARECER
e eu, Presidente, promulgo a seguinte

a-

Redação final do Projeto de Resolução
n" 151, de 1987.

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Tl"ês Passos, Estado do Rio Grande do
Sul, a contratar operação de crédito no

Setembro de 1987

RESOLUÇÃO N• , DE !987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande
do Sul, a conbatar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados,
·a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nadonji).-OTN.
O Senado Federal resolve:

M.- _1" __ É a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos
do artigo 2° da Resolução n 993, de 11 de outubro
_âe 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 80.000,00

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 Perdigão, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 25.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional OTN.
O Senador Federal resolve:
__ M t~ J;.11 Prefeitura Municipal de Perdigão,
~tado de Minaª Gerais, nos t~rmos do 'ªrtigo
29 da Resoluçãp n 9 93, de 11 de outubro de 1976,.
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alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do SenadO Federal, autorizada
a contrata. operação _de crédito no valor corresR
pendente, em cruzados, a 25.000,00 Obrigações
do T esour.o_NacionaJ- OTN, junto à Caixa Econômfca Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socta1 FAS, destinada à construção de calçamento çom
bloquetes, no Município.

Art. :29 Esta resolução entra ~m vigor na data
de sua publicação.
OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em
discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a dJscussão.
Encerrada a discussão, a_ matéria é dada como
definitivamente act_otada, diSP~t1sada a_ vciação,
nos termos Jegimentais.
_ _
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Item 7:
Votação, em turno (mico, do Projeto de
Resolução n"' 152, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa,
Estado da Bahia, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em crUUtdos, a 20.676,69 OTN.junto à Caixa Econômica Federal, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

A discussão d_a matéria foi encerr~da na sessão
ordinária anterior.
Em votação O ptojeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per·
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Sobre a mesa, redação finaJ da_matéria, elaborada
pelo Relator, Senador LuU: Viana, que será lida
pelo Sr. Primetro-Secretá_rio.

É lida a seguinte
Redação final do Projeto de Resolução
11"152, de 1987.
O Relator apresenta a redaçáo final do Projeto
de Resolução n" 152, de 1987, q~e autoriza a
Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa (BA}
a contratar operação de crédito no valor corres~
pendente, em cruzados,_a 20.676,69 OTN.
Sala das Sessões, 22 de setembro de 1987.
- Luiz VIana, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redaçáo final do Projeto de Resolução
11" 152, de 1987.
Faço saber que o Senado Federa1 aprovou, nos
tennos do artigo 42, inciso 'vl, da Constituição,
e eu,
, Presidente promulgo a
seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahla,
a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a
20-676,69 Obrigações do Tesouro l'ladonal - 011'1-

O Senadq Federal resolve:

Art. 1"' É a Prefeitura Municipal de Bom Jesus
da Lapa, Estado da Bahia, nos termos do artigo
29 da Resolução n~ 93, de 11 de outubro c!e 1976,
alterada.Pelii-ResoTução n~ 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor corre&póndehte, em cruzados, a 20.676,69 Obrigações
do T esoiJró Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social FAS, destinada à implantação de Centros de Saú·
de, no Município.
Art~ 29 Esta Resolução enJ:ra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (DirceU Carneiro)- Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
Encerrada cu:li_s_çtJss_ão, a ·matéria é dada como
definitivaineftte adotad:3, dispenSada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.

o- SR.

Item 8;_

PRESIDENTE (Dirceu Cameiró) -

··

~ VotaçãQ, ~m tumo único, do Projeto de
Resolução n~ 153, de 1987, que .autoriza a
PrefeitUra: Municipal de Teresina, Estado do
Piaúí, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 439.743,04
OTN,junto à _Caix,a_Ec_onômic~ Federal, ten·
do
· ·. _
___ ·
PARECER FA\/ORÁVEL, p-roferido em Ple·nário:·
·-·
·
·-..

.

.A discussão áa matéria foi encerrada na sessão

ordinária anterior.
Em votação o projeto, em_turno único.
"os·srs. Senadores que o aproVaJ!l queiram permanecer sentados. (Pausa.)
.. Aprovãdo.·
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada
pelo Relator, Senador Chagas Rodrigues, que será
lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.

É lida a seguinte

Redação final do Projeto de Resolução
n" 153, de 1987.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de_ Resolução n~ 153,-de 1987, que autoriza a
. Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a contratar
operação de créclito no valor correspondente, em
cruzados, a 439.743,04 OTN.
.Sala' daS. sessões, 22 de..setembro"de 1987,__-Chagas Rodrigues, Relator.

ANEXO AO PARECER
Redação final do Projeto de Resolução
153, de 1987.

Quarta-feira 23

O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É a Prefeitura MUnicipal de Te resina,
Estado do Piauí, nos termos do artigo 2_0 _.da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, alterada
pela Resolução n"' 140, de 5 de dezembro de 1985,
ambos do Senado Federaf,autorízado a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados,_a 439.743,04 Obiigações do~Les.ouro
Nado na.!- OTN,_junto à Cajza Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo_ de
Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS, des,tinada à pavimentação poJfédrica, cofocação de
meios-fios, sarjetas, canaletas e execução de cortes e/ou aterros, no Município.
Arl 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de_s~a publicação.

OSR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em
discussão a redação final. (Pausa.) _
..
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
·
Encerrada a diScussão, a matéria é â<3âa como
definitivamente adotada, dispensada a votação~ .
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
_Q SR. PRESIDENTii (Dirceu Carn_eiro) l&:m9:

MensageÕ, n9 170, de 1987

·

FaÇo Sa.b.er que o Senado Federal aprovou, nos
te_nnos do artigo 42, inciso VI; da Constituição,
e eu, Presidente, promulgo a s_eguiilt~
RESOLUÇÃO N" , DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de Te·
resina, Estado do Piaui, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 439-743,04 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.

(ri"'

270/87,

na origem), relativa à proposta para que seja
autorizad_a a Prefeitura Municipal de Coromandei, Estado de Minas Gerais, a contratar
.. operaçãO de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 56.390,98 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de
parecer.)
- Nos termos do art 69 da· Resolução n" 1, de
1987; dE!:signo o nobre S~nador Itamar FrÇI_nco
para proferir o parecer sobre a Mensagem, ofere~~9-do o respectivo projeto de resolução.
O SR- ITAMAR FRANCO (PL - MG. Para
emitir pare_cer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Com a Mensagem n"' 170, de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Coromandel (MG) contrate,
junto à CaiXa EC;Qriômi<:a' Federal, esta na qualidade de 9estora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - . FAS. a seguinte _operação de
crédito_:
"Características da_ Operação:
f. PROPONEI'f!E
1.1 Denominação: Munidpio de Coro-.
mandei
1.2 _Lo-calização (~de): Rua Art;ur Bernardes.. 170. 38550 - C:oromandel - ./!J.G
2.

n"~'-

2103

RNAI'ICIAMENTO

2.1 Valor: J;quiVa!ente, em cruzii"dos, a
até 5639D;98 OTN.
.
.
- .
2.2 Qbjetivo: CanãJização d,; CÓrregO.
23 Prazo: Carência: até 3· (trêS) ãnos.
Amortização: 10 (dez) anos.
·
2.4 En~argos: Juros de 3% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acordo com _o índi5:e. de
variação das_OTN,
..
_
2.5 Condições_ de Ltberação~ .O finan<;iamento _será.liber.ado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apres_entado~

2104
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2.6 Garantia: VInculação das parcelas do
Imposto sobre Circulação de MercadoriasICM.
2.7

Dispositivos Lega!:;: Lei Municipal nQ

1.142, de 8-9-86.
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- -

reaerar.

Segundo a Caixa Ei::onôrrika
a operà-, ção é técnica e financeiramente viável, enqua~
cirando-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 funciona-

mento 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• 154, de 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Coromandei (MG) a contratar operaçãó de crédito
no valor correspondente em cruzados a
56.390,98 OTNjunto à Caixa Económica Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeltura Municipal de _Coromandei (MG), nos termos dO artigo 29 da
Resolução n 9 93n6, alterado pela Resolução
n9140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor
correspondente em cruzados a 56.390,98
OTR jUnto à Caixa Econ_ômiç:a F~çleral, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao desenvolvimento Social- FAS. A operação- de crédito destina-se à canalização de
c6rrego.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação."
É o parecer, Sr. Pre_sldente."

OSR.PRESIDENTE(DirceuCameiro)-Em ~
discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria far-se-á na sessão seguinte, nos termos do art 7o da Resolução n9 1, de
1987, com a redação dada pela Resolução n9

54, d• 1987.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Item 10:
Mensagem n' 178, de 1987 (n' 279/87,
na origem), relativa á proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de São João
Evangelista, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 43.642,63 Obrigações do Tesouro Nac!onal- OTN. (Dependendo de parecer.)
Nos termos de art 6° da- ~esolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador Itamar Franco
para emitir o parecer e oferecer o respectivo projeto de resolução.

O SR. ITAMAR FRANCO (PL -

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na
data de SU!'l publicação.

MG. Para

emitir parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
--Com a Mensagem n? 178, de 1987, o Senh-or
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a prefeitura Municipar de São João EvangeliSta - MG
contrate, Junto à Caixa Econômica Federal, e_sta
na qualidaae de gestora do Fundo de Apoio ao
DesenvoMmento Social- FAS, a seguinte operã=ção de crédito:

..Característica da operação:
Assunto: Informação sobre a proposta de
financiamento com recursos· do FAS no
6.480/86, conforme disposto na Resolução
no 140/85, de 05.12.85, do Senado Federal.
~ ~L PROPONENTE
1.1 Denominação: Município de São
João Evangelista
1.2 Localização (sede) : Rua Valadares,
40. São João EVangelista - MG
2.3 Prazo: Carência: até 03 (três) anos.
Amortização: 09 (nove) anos.
2.4 EncargoS{ Juros de 3% ao ano, co- brados trimestralmente, sendo o saldo de_vedor reajustado de acordo com o índ_i_c._e: de
variação das OTN.
2.5 Condições de Uberação: O financiamento será Jlberado em parcelas, de acordo
com o cronograma a ser apresentado.
-2.6 Garantia: Vinculação de quotas do
-Fundo de Participação- dos Municípios-FPM.
2:7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n9
751/86,de 25 dejulho de 1986.
SegUndo a Cãixa Econômica Federal, a operação é técnica e financeiramente viável, enquadrando-se nas normas operaciOnais do Fundo
de Apoio ao DesenvoMmento Social ....:.... ·pAS.
No méritO, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta refevãnda: sOcial_ do projeto.
No~ termos da Resolução n? 1, de 198'Z, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
S"enadOFederal_âurahte O período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos económico, financeiro _e legal da matéria.
.A:$im sendot concluín:tos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 155, de 1987
Autoriza a Prefeitura Munldpal de São
João Evangellsta- MG a contratar ope·
ração de crédito_no_yalor correspondente, em cruzados a 43.642,63 OTN.
O SenadO Federal resolve:
_
Art 19 É a Prefeitura Municipal de São
Jo~o Evangelista, nos termos do artigo 29
da Resolução n? 93n6, alterado pela Resoluçã_o n? 140/85, ambas do Senado Federa~
autorizada a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
43.642,63 OTNjunto à Caixa Econômica Fe-deral, esta na qualidade de gestora do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS.
: A operação d~ créditO destina-~e _à Implantação de galeríãs- tubulares e celulares, sarjetas, meios-fios e calçamentos.

É oo parecer,_sr:-Prestdtim_te_
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cé:üneii'o) Passa-se à d-iscussão do projeto, em turno únicq.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer
uso da palavra, encerro ·a_ discuss~o.
:
.
A votação da matéria far-se-á na se~são seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Item 11:
Mensagem n' 179, de 1987 (n• 280/87,
na origem), relativa à piopoSta p·ara que seja

--

autoriiã.dã a prefettura munlcipal de serra do
Sãlitre, ESta®-de Minas Gerais, a contratar
-- -Operação-de crédito no v~o_r corre?~~dente,
em cruzados, a 32.007;13 Obrigações doTescuro Nacional - OTN. (Dependendo de
parecer.)
·
·

Nos termos regimentais, designo o Iiobre Senador Itamar Franco para proferir o parecer e oferecer o r_esp"ectivo projeto de resolução.

O SR. ITAMAR FRANCO (PL- MG. Para
emitir parecer) - Sr. Pre_sidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem n9 179, de 1987, o Senhor
Presidente da Repúbllca subm_~te à del~b~ração
do_Senado _Eedera]_ a autorização para que aprefeitura Municipal de Serra do Salitre (MG) contrate,
junto à Caixa EconómiCa Fedei-ai, esta na qualidade de gestOra do Fundo de Apoio ao desenvolvimento Social- FAS, a seguiil.te op-eração de
crédito:

"1.

PROPONENTE

Denominação: M~,micípio de Serra do
Salitre/MG
_
~ _
1.2 Lo-calização(sede) : Praça Dr José
Wanderley, 17138749- Serra do Salitre!
MG.
- 1.1

~~~~·.

~

~

2. FINANCIAMENTO
2,1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
~

32.007,13 OTN.
2.2 Objetivo: Ampliação da rede de esgoto sanitário e implantaÇão de sistema de
abastecimento d'água.
_
2.3 Praia;- Carência: até 03 (três) an_os.
Amortização: 10 (dez) anos.
2.4 Encargos:jurosde4% ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo de'ledor
reajustado em 100% do índice de variação
dasOTN.
2.5 Condições de Ubera"ção: O fmar:tcia·
menta será liberado em parcelas, de acordo
com cronograma a ser apresentado.
2.5 ---condições de Amortização: O saldo
devedor será amortizado em 40 (quarenta)
pestações trimestrais e- sUcessivas,- -calcUladas pelo Sistema SAC, vencíveis no último
dia de cada trimestre civil, prevendo-se os
seguintes dispêncios anuais:

1986- Cz$ 152.905,78
1987- Cz$ 174.789,85
1988- Cz$ 394.856,85
1989- (:z$ 452.918.41
1990- Ci$ 435.439,42
1991- Cz$ 417.960,44
1992-Cz$ 400.481,45
1993 ~ Cz$ 383.002,47
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1994- Cz$ 365523A8
1995 - Cz$ 348.004,49
1996 - Cz$ 3;;10.5~,52
1997- Cz$ 313.086,53
1998- Cz$ 75.540,54.
2.7 Garantias: Quotas-do Fundo de Parti-

O SR- CHAGAS RODRIGUES (PMDB -

Pi. Para etnitir parecer.) -:Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
-coma MenSaQ'em n9 195~ de 1987, o Senhor
Pr_esidente da República submete à delibera_ç_ão
de Senado Federal ci autorização para-que aPrefeitura Municipal de Teresina (PI) contrate, junto
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soci~l - FAS, a seguinte operação de
crédito:
~ Ciiracteristlcas da Operação

cipação dos Mt!nicípicis ..:._ FPM.

2.8 Dispos[tivos Legais: Lei Municipal
101/84, de 31-12-84.

n~

Segundo a Caixa Econômtca Federal, a operação
é técnica e fin_anceir_amente viável, enquadJ:andose nas normas operacionais do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social -

·. L PROPONENTE

FAS.

.

'QenOrriinação :Municí_p~o de Teresrnal
Pl.
-·
...
__ ,__L2 Localização(sede): Palácio da Cidade,
Prâça Marechal Deodoro. Teresina-PI.

2. FINANCIAMENTO
- - 2.1 Valor: equivalente, em cruzados, até
407.777,00 OTN.
-22 Objetivo: Implantação e .reforma de
unidades escolares.
2..3_Prazo: Carência: até 03 (três) anos.
,~-:Amortização: IO(dez) anos.
2.4 Encargos: Juros de 2% 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 Garantia; VmCulação de quotas do Fundo de Participação dos Municípios- fPM.
. 2."'rD1Spositivos Legais: Lei Municipal no
• 850/86, de 14-5-86.
·
·

PROJETO DE RESOLUc;:AO
N• 156, de 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de Serra do Salitre (MG) a contratar operação

de crédito no valor correspondente em
cruzados a 32.007,13 OTN.
O Senado Federal r~solve:
Art 19 É a Prefeitura Munjçipal de Serra_ çlo
Salitre (MG), noS termos do artigo 29 da Resol_ução
n9 93r76, alterado pela Resolução n_9 140/85, ambas do Senado Federal~ autorizada a contratar
operação de cr_édito no valpr c~r~S_i)ondente -em
cruzados a 32.007,13 OTNjunto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenyolvimento $<>~~.
FAS. A operação de crédito destina-se à ampliação da rede es-goto sanitário e_ implantação de
sistema de abastecimento -d'água.
Art 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicaç_ão...
_
É 'o parecer, Sr. Presidente.

.

-~_-1._1

No mérito, o pleito enquadra-se em casos a_n~~
logos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vis_ta a alta relevância soçial do_projeto.
Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que
estabelece normas de elabo_rª&ãO legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos econômico-fmanceiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da_
Mensagem, nos termos do ~uinte:

Segundo a CaiXa Económica Federal, a operação é técnica e financeiram_e_nt~ viáv~l, enquandrando-se nas nó!JTlaS __opetacion<;i_s do_ Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento ?oi:íal- FAS
No mérito, o-pleito enquadra-se em-casos aná··logos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos t.er!nP$ Qa_ R~oiLJÇão n" 1, de 1987, que
estabelece_ normas de elaboraÇa_õ-legislativa do
Senado Federal durante o periodo-de fundoilamimlõ ·da Assembléia Nacional Constituinte,- opinamos fayor~elmente sóD OS aspectos ecohõmico-fmanceiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento- da
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnerro
Me~sa!;Je~, n~s termos_ do s_eguinte:
Passa-se à diScUssão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
PROJETO DE RESOLUc;:AO
Não havendo que peça a palavra, ence-iro a
N 9 _157, DE 1987
discussão.
Encerrada a discussão, a vÕtação da matéria
Autoriza a ~~tura.M.uiÚcipai.'.Je Terar-se-á na sessão seguinte nos termos regimenresina (PI) a contratar operação de crétais.
dito no valor correspondente, em ciuzados, a 407.777,00 OTN, junto à Caixa
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) :EcQqômica F_~~eral.
Item 12:
Art. 19 J:: a Prefeituia Municipal de TereMensagem n• 195, de 1987 (n' 304/87,
-----sina (PI), nos termos do artigo 29 da Resoluna origem), relativa à proposta para que seja
ção n? 93/76, alterado pela Resolução nç
autorizada a Prefeitura Municipal d~ T eresina,
140/85, ambas do Senado Federal, autoriEstado do Piau~ a contr__ Qperação de crézada a contratar operação de crédito no valor
dito__ no valor correspondente em cruzados,
equivalente, em cruzados, a 407.777,00
a 407.777,00 Obrigações do _Tesouoo Nado~
· OTN,junto à-Caixa Econômica Federal, esta
nal- OTN. (Dependendo de parecer.)
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
Nos termos regimentais designo o nobre Senaao Desenvolvimento Social- FAS. A operador Chagas Rodrigues para ·emitir o parecer e
ção de crédito destina-se à implantação e
oferecer o respectivo projeto de resolução.
reforma de unJdades escolares.
o
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Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data
-de sua publicação."
É o parecer, Sr. _Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo -quem__ peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação dr,t matéria
far-se-á na sessão seguinte, nos termos _regimenta1s.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Item 13:

Mensagem n' 198, de 1987 (n' 307/87,
n_a origem);_-[elativa à pl-óPQS!à
qUe-Seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, a contratar 9peraÇãO de- c-rédito no valor correspondente,
em cruzados, a 209.863, 31 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN. (Depentendo de
parecer.)

para·

Nos termos reQimentais, deSiiJn_o o ri Obre Sefiador Edison Lobão para proferir o parecer e oferecer o respectivo projeto de resolução.
O -SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Para
profe'rir -parecei.) -Sr. Presidente, Sr:s. Seiiadores:
Com a Mensagem n? 198", de 1987, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado fgçleral a autorização para que aPrefeitwa Municipal de Imperatriz (f'.'\A) contrat~. jy_nto ao Banco de _Desenvolvimento do Estado do
Maranhão S/A, este na qllaiida_de de ãQente fuiariceiro da Caixa. Econ_ômica Feden~l. é\ ~~guin_te
operação de crédito.
"Características da opernção...
-A- Valor. Cz$ 43.645272,58 (correspondente a 209.863,31 OTN, à razão de Cz$
207,87, em abr/87: .
B-Prazos:
1 -de carência, até 18 meses.
2 - de amortização: 240 meses;
C-Encargos: _
1 - juros: 4,5% a.a.
2- taxa de administraç_ão;_2%.- ~obre cada
parcela desembolsada, no ate:> da Jiberaç~o:
P.::-_9ai'a!'itia:- vinciilação das quotas do
FUnâO de ParticiPação âõS MunlcipíoS (FPM)
e do Imposto sobre Orcu.lação _de Mercadorias (1CM):
.
_
E....,.. Destinação de recursos: financiar o
· Plano de Desenvolviento Físico- e lnstitudona1, o Sistema Viário e d~ Transpprt~_çpl~tivo
e o Sistema de Drenagem PluviaJ."

Segundo o Banco de DesenvoMmento do Estado do Maranhão SA, a operação ê. têcnfca e
financeiramente viável e, ouvida a respeito, a Secretaria do Tesouro N_acional do Ministério da Fazenda infonnou nadã ter a opor quanto -à realização da operação em causa.
No mérito, o pleito enquadra-se ero qsos análogos que têrn merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n9 1, de_ 1987, que
estabelece __r:tormas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante _o período de funciona-
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menta da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos econômico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos dos seguinte:
'PROJETO DE RESOLUÇÃO

N"158, de 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de Imperatriz (MA) a contratar operação de
crédito no valor COITespondente, em cruzados, 209.863,31 OTN,junto ao Banco
de DesenvoMmento do Estado doMaranhãoS/A..
O Senado Federal resolve;--·

Art. 19 É a Prefeitura MLIDicipal de (mperatriz-MA, nos termos do art. 2o da Resçlução
n9 93n6, alterado pela Resolução no 140/85,

ambas do Senado Federal,_ autorizac!_a ~ contratar operação de crédito no va1or equivalente, em-cruzados, a 209.863,31 OTN,junto
ao Banco de Desenvolvimento do Estado do
Maranhão S/A, este na qualidade de agente
financeiro da 01ixa Econôrriica Federal. A
operação de crédito de~tina-se a financiar
o Plano de Desenvolvimento Físico e Institucional, o Sistema Viário e de Transporte Coletivo e o Sistema de Drenagem Pluvial!
Art 2'? Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação."

É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
far-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Está esgotada a matéria constante da Ordem do

Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad, como Líder do PS6.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - R.J, Como
Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os previdenciárloS do nosso País_, infelizm~nte,
tendo em vista a falta de paJavra das autoridades,
voltaram a usar a única arma de que dispõem,
no sentido de conseguir melhoria salarial. Estão
em greve e, o que é pior, Sr. Presidente, após
a greve do ano prôximo passado, houve, da parte
das a.utoridades, a promessa de que, no prazo
máximo de três meses, seria encaminhado a esta
Casa, ao Congresso, Plano de Cargos e Salárl~
Não se concretizou e.&Se fato e_~gora, numa tentativa de entendimento com o Ministério da Previdência, tiveram a informação de que teria sido
autorizada a Patronal oferecer empréstimo a todos
os servidores do lnamps, fAPAS,lNPS, que assim
desejarem, no valor equivalente a 100% do salário
de cada servídor.
Esclareço que esse empréstimo será liberado
8 partir do contracheque do mês de outubro, em
. quatro parcelas iguais nos meses subseqúentes.

S~tembro de
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Sr. Presidente. esta proposta é, na realidade,
de estarrecer! Primeiro, mexem com uma verba
que é do próprio fundoriário da Patronal. que
é descontado em folha. para que haja beneficio
aos_ próprios funcionários; depois, oferecem-lhe
um empréstimo em quatro_ prestações, como se,
na realidade, essa fosse a s.olução dos_ seus problemas.
Sr. Presidente, não queremos aqui agravar esse
movimento, que é Uf/1 movimento de grande projeção,já que a greve da Previdência está atingindo
praticamente 70% dos Estados da Federação.
mas queremos aqui fazer um apelo. no sentido
de que a Presidência do Ministério da Previ4ência
reabra o diálogo, porque, Sr. Presidente, não é
possfvel que promessas feitas,' promessas pré-e·
leitorais nãq sejam c:umpridas após o processo
eleitoral.
Sr. Presidente, lemos, há poucos dias. contris·
t.ados, no Jornal do Brasil, que a classe média
está subindo. Não pensem os nobres Senadores
que está subindo de patrão de vida, infelizmente,
está subindo às favelas. porque, com os vendméntosoongelados, não há mais condições, com
os reajustes permitidos após o descongelamento
dos aJuguéis, de poder pagar esses mesmos a1uguéis escorchantes. Então, estão se favelizando.
Sr._Presidente, no documento - a chamada
Carta Aberta aos Parlamentares - do CoÍnando
de Greve, vemos um trecho em que esse fato
é citado, ou seja, que em razão dos baixos salários
na Previdência, vários funcionários já estão, na
realidade, procurando as favelas, por não terem
conêlições de pagar os aluguéis estipulados.
Fazemos este ãpelo, neste momento, aos com·
panheiros do PMDB, que têm ligações com o
Ministro da Previdência, para que S. Ex' reabra
as negociações, porque cada dia de greve, na
Previdência, representa uma série de prejuízos,
incluSive para os apõsentados que aguardam
sempre ansiosos o final do mês para receberem
os seus minguados e parcos recursos da aposentadoria.
Deixo,_~qui, o ãpelo à_ Bancada do PMDB, para
que encete gestões junto ao Ministro cfa Previdência_ para a reabertura de negociaçOes, com
vistas à resoJução do problema salarial dos previdenciários do noss_o_ País._ _
_
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (MuitO
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo~ palavra ao nobre Senador Vargílio Távora, como Uder do PDS.
O SR. VIRGfUO TÁVORA (PDS- CE. Como Jider, pronuncia o seguinte discurso) -Sr.
Presiá~mte e Srs. ~nadore~ ._
Serão breves as nos_sas palavras, mas, para elas,
gostariam os de pedir a atenção dos Srs. Meml>ros
do senado aqui presentes. lamentavelmente em
tão pouco número.
Em discufso há Pouco pronunciado pelo Senador Itamar Franco, vemos insertos apartes do Se-nador Jamil Haddad e Carlos Chiarelli, todos refe-rentes à auditagem da dívida externa brasileira.
Queríamos apenas, deixar bem claro para que
constasse dos Anais desta Casa, o que existe a
respeito.
Criada pela Comissão respectiva deste Senado
uma subcomissão para fazer a auditagem junto
ao Banco_ Centra] desta dívida do ano de 1970

1987

a esta parte, junto com incansáveis_ assessores,
o· Senador que ora_[ali3 e, o Senador Ronan Tito
não descuraraf11 um momentO da tarefa que lhes
foi cometida.
É precisO que se d.éix_e bem claro isto que pouca
gente sabe, que para se averiguar a exatidão de
urna dívida como essa tem que ·se ir procurar
os chamados certifiç:9dos de registro como prova
bástca inicial a ser _av_eriguada. a ser examinada.
Apenas, Srs. Senadores é preciso ciUe se diga
para que aqui no Senado_ não mais _se venham
pronunciar frases como as que vejo insertas nas
notas taquigráficas atrás -referidas. Calculam os
Senhores quantos mil certificados, nq período
atr_~s citado, hãO que sei manuSeadoS? Nada
mais, nã.da menos do que lbd" inil, erri numeres
redondos. Por isso é que como em toda a averiguação séria- que se presa tem ciue ser fetto um
exame por amostragem. E c_omo é ele executado?
QUàl o critério? Aquifoi perguntado. Procura-se
jus_!a_l_!l-ente a escolha· de _um número resfuzido,
mas repreSentativO em Cada setor das maiores
operações, das opeiações de maior vuho exaf'9inados. ll!_so é~~ tínhainoS a diZer aos- Senhores
com toda a franqUeza
-Quando ouvimoS seja neSta easa, seja na Constituinte, o vozerio tonitruante que talvez preocupe
as galerias, de QUe prêdsârrios fazer Uma auditagem em profundidade da dívida interna e que
alQ!Jilla coisa está impedindo isSo, sentirrios ímpetos de interromper aquelas manifestáçóes e dizer que no mínimo, há uma incidência - para
não aplicar um ferino mais' forte - do que seja
a tarefa que está sendo_so_liç_~c;lé).

·a _Sr.

Mauro Benevldes -

V. Ex' permite

um aparte, nobre SenadOr?
O SR. VIRGILJO TAVORA -56 um momento, nobre Senador Mauro Benevi_des, e nQs
honraremos muito com o aparte de V. Ex'
Queremos, apenas dizer que estamos cônscio!i
da imensidade do trabalho que pesa sobre nossos
ombros. Não somos irresponsáveis para aqui vir
justificar ou condenar uma dívida semjustamen~e
utilizar, cientificamente, todos os processos de
exame de um universo tão grande quanto este
atrás citado.
Com prazer, ouvimos o nobre_SE:nado( Mauro
- Benevides.
·

O Sr. Mauro Benevldes - Nobre Senador
Virg'ílio Távora, apenas para ofereCer a V. ~ o
meu testerriunho, como ·memr,roS ·que sonios,
V. ~. eu _e os colegas aqui presentes, da Assembléia NacionaJ Constituinte, de que lá, no Plenário
da;_Asse.ml>léi~._t?_m sido COJ"]stan~es as vozes que
se erguem para se reportar ao problema da dívida
eXterna contraída pelo País. Diria a V. Ex' que
eu mesmo sou Relator, salvo engano, de 4 projetes de d~cisão: ~. soil_~ a a.uditagem d~ dívida
externa; outro, sobre o estabelecimento_ de normas rigidas, de autoria, salvo engano, do Deputado João Cunha. estabelecendo que a renegociação da dívida externa teria que ser necessa·
riamente sub~etida à apreciação da Assembléia
Nacional COnstituinte; outro projeto, que"-inaamite
que parte da dívida seja transformada ~r:n- capftal
de risco ruts empresas brasileiras. Enfim, são várias proposições representadaS por aquilo que,
a nível de Regimento, se chama de projeto de
decisão, envolvendo 8 dívida externa do País. Portanto, de fato existe, no âmbito da Assembléia
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Nacional Constituiilte, uma preócúPàÇiíó ·petrnã·

nente, representada positivamente nãTorniUiaç:ão,
salvo engano, de quatro projetas de decisões, sen-

do que todos eles.._ quase todos eles ou todos
eles tramitarem pela ComisSão de Sistematização.
Não lograram guarida, porque fluiu o prazo regimental necessário à apreciação por aquele órgão

técnico, e a matéria chega à- Mesa da Assembléia
Nacional Constituinte, que te~:á que "deslindar essa

questão, obviamente encaminhando-a à apreciação soberana do Plenário da Assembléia Nadona1
Constituinte,
·

OSR. VIRGIUO TÁVORA- Perm;te, Senador? Poderíamos, então, neste séu aparte, que
confirma justamente o que aqui estamos afirmando, aduzir algumas achegas nossas,
Simples. V. ~ podem solicitar à Comissão
desta Casa, já instalada, uma informação sobre
as dificuldades, sobre os percalços que clrcundam a execução de uma tarefa dessa.
O Sr. Mauro Benevldes --Se V. Ex" me perM
mite, darei um esclarecirrientO que Vãi cárToborar
o seu pensamento. Eu mesmo fiz chegar ao conhedmento da Comissão, antes mesmo de emitir
o meu parecer em tomo dessas matérias, que
no Senado Federal havía sido constituída uma
Comissão incumbida de debruçar-se sobre o problema da dívida externa do País. Ora, eu, que
sou curioso em matéria de fisca1ização, entendi,
certa vez, ao propor um projeto a esta Casa, quenão deveria haver superposição de encargos entre
aquelas duas Comissões de Controle e Fiscalização, uma do Senado outra da Câmara. Bus-.
cando similitude na apreciação dessa matéria, fiZ
questão de mencionar o fato de que já o Senado,
exercendo sua prerrogativa de flSCa1ização e de
controle, aqui estava apreciando essa matéria
através de uma COinissão de Senadores, ComisS:áo essa que já se representara, inclusive, no extenor, fazendo um cantata, reputado da maior importância, para que o Congresso acompanhasse
muito de perto esse magno problema que_ preocupa os homens responsáveis deste País.

e

O SR. VJRGIUO TÁVORA- Emmente Senador, vamos terminar, mas antes deixar bem
claro, utilizando o mesmo verbo de V. Ex': fluirá
todo o tempo necessário à votação da Constiblição, por mais longo que ele seja se, por acaso,
esta Comissão fosse constitu_íd_a, mt:rdéstia à parte
- desafio à contestação - ela, dificilmente, ao
fim dos trabalhos da Çohstit_uinte repetimos, chegaria ao ponto a que chegamos. Uma coisa é
jogar com palavras bonitas, é endossar slongans
que têm grande aceitaçãO poj)ulãr, o-utra-coisa
é, justamente, realizar, na prática, aquilo que prometido ou reclamado é das tnbunas ~dos pa1anques.
_
Estas, as explicações, Sr:Presidente~_que dese·
jávamos oferecer a esta Casa, chamado que fo·
mos por nominação expressa dos eminentes Senadores Jamü Haddad e Cãrlos Chiarem. (Muito
bem!)

e·

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra aó nobre Senador José Ignácio
Ferre[ra.

O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB
- ES. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:

-Se O ·aovemo, conforme tem insistentemente
demonstrado, está realmente interessado em in·
tranquilizar os agentes da economia cafeeira do
País, Mo-ser mais eficiente: o setor está
vivendo momentos cada vez mais difíceis, não
por causa de fenôm~nos natwais ou de incapa·
cidade na área produfivã e no-mercado Propria·
mente dito, mas - o que é deletório e injustificável
-em razão da incompetência com que a política
econ6mica e-m execuÇão desestabiliza o setor.
Recentemente, reclamei desta tribuna a urgente
nece-ss,aa:de- de reaquecimento da economia cafeeira naciona1, por melo da adoção de uma polí·
tica de preços compatível com os níveis de sua
impo~r:tciã no pióprio contexto sóciO-económico do PaíS. Apontei, então, para a vertiginosa e
incontid~ queda nos preços sofrida pelo café para
comercialização- das safras, hoje inferiores em
mais de scr pOr te rito em relação a um ano, obser·
vado o poder d~ compra da moeda.
Como se não bastasse tal situação, agora o
Governo·, por decisão do Conselho de Politica Fé:·
zendária (Confaz), pretende fazer incidir o Imposto
sobre Ciro:ilação de Mercadorias {ICM), a partir
de 1"' de outubro, sobre a chamada "'cota de contnbulção"
·eriterlda~se confisco cambial -,
equivalente a 36% da_Sa.Ca eXportada, pondo frrn
à ise'nção do imposto até hoje gozada pelo produto.
lsto é inSãflõ, no mínimo! Como justificar-se
o ICM de uma parcela de produção não comercializada? As vendas do café no mercado interno
já são oneradas pela cobrança do !CM. relativa·
mente à mercadoria não confiscada. Cobrar dos
cafeicultores um imposto (ICM) sobre outro imposto (cota de contribuição) é absurdo e. portanto, inaceitável.
Ademais- eiswnos diante de outra incongruên·
cia, ameaça o Governo parali~ar as compras de
café aos agricultores pelo preço de garantia Uma
tragêdia, Sr: Senadores! O IBC foi criado exata·
mente para exerCer a regu]arização do mercado
cafeeiro, protegeildo os produtores- e a "cota
de _contribuição" foi o instrumento criado e adotado para isto.
O_ Governo não pode fugir a essa responSabilidade, sob pena de esfacelar de uma vez por
todas com a economia cafeeira.
Refletindo o sentimento de· perplexidade dos
cafeicultores do Estado do Espírito Santo, de resto
um estado de espírito dominante entre todq_s_ os
produtores nacionais, coloco em dúvida a sanidade de tais propósitos -ao mesmo tempo em
que aproveito a oportunidade destas consideraçôes para advertir os atuais dirigentes da economia nacional quanto aos perigos a que tanto submetem tão importante setor. Afmal, a cafeicultura
ainda é um dos mais importantes setores produ-tivos deste País.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Querócagora-ti"ãfaf de outro assunto.
No curso_ de sucessivas (e intensivas) justificações em que se circunstanciou o lançamento de
seu Plano -de ConsistênCia Macroeconômica, IJCisto em Vigência a partir de 12 de junho, o Ministro
Bresser Pereira não regateou afirmativas de que
o congelamento de preços não seria rompido,
em hipótese alglirna, antes de qua1quer medida
de proteção ao poder de compra dos salários:
"Não haverá _aLlJ!lento de preços sem aumento
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de salários"' --af~rmava, perante o testemunho
da Nação.
_ -Isto parecia ser realmente Uma preocupação
do Governo. -tanto que o -próPrio decreto-lei do
chamado Plano Bresser; que naquele momento
congelava os salários sem considerar sua_ equipaw
ração aos preçbS-Jnflacionadós, congelou os ganhos das classes trabalhadoras em níveis inferi~
res aos da inRação já contida nos preços dás
mercadorias, garantindo, no entanto, que os resí·
duos inflacionários só haveriam de ser incorporados aos salários, gradua1mente, no último trf.
mestre do ano. A desigualdade foi imposta e paciência! - aceita por todos os brasileiros.
Os procedimentos posteriores do comando da
nova política _económica, todavia, demonstrariam
mais uma vez que aos trabalhadores _e assai_Çtriados_de todos os niveis reservava-se a parte bichada d? _fruto exposto na_ Vitrina .de especiarias:
o Ministro, pressionado pelo a1to poder de fogo
das classes empresariais, passou a subs_tituir o
termo "aumento de preços" pelo eufemismo da
"flexibilização dos preços", sem correspondente
no tratamento dos salários, permanecendo estes
efetivamente congelados. Daí para cá, o Governo
não mais concedeu aumentos de preços - passou a "fleXJ.bilizá-los''.
Flexibilização em marcha, num seriado sem
frrn. SaJários congelados. Congelados,_ sim, mas
apenas em valores nominais, pois que seu poder
de compra diminui na razão inversa da flexibiliza_ç:ão altista. Mais uma vez os salários perdem
na competição com os preços. O capital não pode
contribuir com ~a cota de sacríficios; o trabalho
pode - segundo o Plano Bresser, deve!
Os juros _sobem._ O mercado interno ._despenca
para a recessão. Os brasileiros não podem com·
prar, mas as exportações sobem, batendo recordes históricos. Isto é bom para o Governo, que
se prepara para uma reaproximação com o Eundo
Monetário Internacional. Nega-o no discurso, mas
na prática ...
Sr. Presidente, nunca os salários dos brasileiros
estiveram tão afetados ein _se:tJ_ poder de coinpra.
Os preços dos gêneros alimentícios, dos remé-dios, das utilidades continuaril sendo "flexibilizados" - para cima, naturalmente. Os salários.R
Bem, isto é outra estória.
O País está cada vez mais próximo de. uma
convulsão social. E o Governo não tefri o direito
de alegar desconhecimento.
-

O~SR. -PREStDENTE (DII-ceu Camei~~) ..:.:.Concedo a palavra ao_ nobre Senador Lourivaf
Baptista.
Ô SR-:-l.OUR!VAL BAPTISTA (PFL- SE.
Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. PresidenW,
Srs. Senadores:
No momento em que se aceleram os trabalhos
da: Assembléia Nacional Comtituinte - depqis
de encerrados os debates U:~a'l:ados nas 24 aubcomissões técnicas, nas 8 cóni._iSsões temáticas~ -e·
praticãmente conCluída a pnmeira: fase da Cõtni.S~~·
são de Sistematização, com 'à- apresentação dó
anteprojeto de_ constituição pelo Relator, Deputado Bernardo Cabral- emergiram como temas
polêmicos monopoHzando, por assim dizer, as
atenções dos eminentes constituintes, os problemas relativos a.o dilema parlamentarismo ou presidencialismo, a reforma a_grária, a reformulação_
do sistema tnbutário e assuntos correlatas.
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Conviria, no entanto, as~inala_r como imperativo · -disso, .o valor das bolsas passou a se:r 70% do
salário do professor-assist_ente no rn~stre.do~ e qo
adjunto, no doutorado, reajustável, portanto, de
acordo com as novas tabelas que estão entrando
em vigor neste momento".
_
O depoimento à Constituinte, dq Ministro Jorge
desde longa data, c:omo precondiçôes para erradicar os fatores de atraso, pobreza e crises_sucesBornl)ausen, foi uma exposiÇão corajosa, abransívas_, que continuam obstaculizando o desenvolgente, clara, e sincera, que proporcionou aOs
vimento do País, e sua transformação em uma
CQnstituinte_s o Conheciffiento das realidades do
autêntica potência mundial, antes do advento do
Ministério da Edu_cação - o seu exc;:epcional deSéculo XXI, no breve espaço de 13 anos - o_u
sempenho como Ministro, e, _sobretudo as_ d.efiseja, a alvorada do 39 milénio.
c!ências, os problemas e as tentativas do Ministério no sentido de superá-las.
O Ministro de Estado da Educas:ão, Senador
O problema orçamentário, foi apresentado com
Jorge Konder Bornhausen, antecipou com notárara objetividade e clareza, motivo pelo qual vale
vel acuidade, lucidez e descortfnio, as suas convica pena resumir a sínte$_e e1aborada pelo Ministro
ções a respeito da essencialidade e transcendênJorge Bornhausen corno uma contribuição imcia da educação como o fator irreversível do processo da_emanc:ipação global da Nação brasileira, - prescindível à exata compreensão dos desafios
que o Brasil vem enfrentando nos domínios da
por ocasião do seu depoimento prestado perante
educação.
.
a Subcomissão de Educação, CUltUra e Esportes
A esse reSpeito, esclareceu o Ministro da Eduda Assembléia NadonaJ Constitu_inte, no dia 13
càÇão:-_
__
de maio de corrente ano.
orçamento de 1986 - _e a.qui rile refiro
Nessa ocasião, ao agradecer as consagradoras
ao orçamento final com todas as suplementações
referências à sua pessoa foiT'I'luladas pelo Senador
-ficou assim distribuído: Emenda Calmon, 24,3
João Calmon - autor da emenda que estabebilhões_ de cruzados; Salário-Educação -:-:-:-_cota
leceu a vinculação de 13% da arrecadação federal
federal, 3 bilhões de çruzados; Salário-Educação,
para a educação e que, continua lutando, com
bolsas de estudo, 500 milhões de cruzados; finsoa mesma tenacidade e intrepidez, pela inclusão
cial, que é o financiador da meranda, do material
no texto constitucional, de um percentual mínimo
escolar_e_do liVI:P didático, 5,8 bilhões de cruzados;
de 18%,- o Ministro-Jorge Bomhausen asseveoperações de crédito, 1,2 bilhão de cruzados; jurou: ... "temos que olhar, neste momento, os proros, receitas próprias das universidades, loteria
blemas da educação, como a prioridade das prioesportiva e outras fontes, 6,7 bilh~, totalizando
ridades. Afirmei isto quando fui eleito Governador
41,5 bilhões de cruzados.
do Estado de Santa Catarina e repeti isso na miEm 1987, o orçamento inicia] sem qualquer
nha poss_e como Ministro. Em relação a esta prioinclusão de percentual inflacionário, nos dá: a
ridade das prioridades, temos que trabalhar moita,
Emenda Calmon, 24,9 bilhões de cruzados; Saláos desafios são muito grandes; um deles citado
rio-Educação- cota fec;ler_a}, 3,3 bilhões de cruzapelo Senador Jo~o Çalmon.._nQ_ sentido de que
dos; Salário-Educação --:- bolsas de estudo, 600
não pode passar despercebida a hipótese de cairmilbões de cruzados; Finsocial, 7,4 bilhões de
mos no colonialismo tecnológico".
cruzádos; operações -de crédito, 1,4 bilhão de cruA propósito do fosso tecnológico que nos sepazadoS; outras receitas, 2,1 bilhões de cruzados,
ra dos países mais desenvolvidos. esdareceu __ o
tOtalfzando 39 bilhões de" cruzados.
Ministro Jorge Bomhausen ao se referir na sua
substancial exposição perante aquela subcomisO MEC- foi beneficiado com 89% da Emenda
são da Assembléia Nacional Constituinte: .H "O
Calmon, sendo os outros J 1% deStinados a instisistema educacional mais diretamente ligado
tuições como o Exércifo e ·a Aeronáutica, que
com a questão da autonomia cientilica e indepen~
possuem setor educacional, Distrito Federal, terridência tecnológica é, no País, a pós-graduação
tórios etc.
nas universidades. Ela passou a ser acompanhada
Desejo, agora, dar conhecimento aos Srs.
e regulada pelo MEC em 1975, ano em que tinha~
Cóf.lstituintes da distribuição dos recursos da
mos 370 cursos de mestrado e 89 de doutQradç.
Emenda do Senador J_oão _Calmon.
1986:
-- Hoje temos 870 _cursoS de_ mestrado _e $4'6 de
doutorado. Além disso_._ tEtm9§ o proQrama de bol1 grau
1,7bithã0
sas no exterior. Esses curseis de graduação custa2° grau
2,4bilhões
ram, no ano passado, à União, 140 milhões de
39grau
-16,7 bilhões
cruzados, e mais 380 mUhões para 8.95Q bolsas
Administração
--:- -t 7 bilhão
no País, além de 10milhõe$ded6larespara 1.100
PASEP
1,2bilhão
bolsas no exterior. Lamentavelmente contamos,
Outtos
-:600miihões
apenas, ainda, com um cientista para 4 mil habi!987:
tantes, nível bem baixo para um país que pretende
1~grau
1,8 bilhão
ser desenvolvido. A produção anual do Brasil é
2~ grau
3,1 bilhões
de 4 mil mestres, 600 doutores ~ 500 doutores
3 9 grau
-17,2 bilhões
no exterior. Existe um esforço do Ciov~mo. esforAdmjoistração
1,5 bilhão
ço concentrado que se traduz em_duas_ ações;
PASEP
- I ,8 bilhão
a aprovação do terce_iro_ programa nacional de
E:xoS vêem, em 1986, 69% da Emenda
pós-gradução e o programa de extensão de bolCalmon foram destinados ao 3~ grau; em 1987,
sas de estudo, apresentado conjuntamente com
no seu orçamento inicial. estão destinados 70%
o Ministério da Ciênda e Tecnologia, que nos
da Emenda Calmon.
o de bolsas no País e multiplicará por 5 as no
O Fmsocial entra com parcela substancial para
exterior em 1989, passando de 2 mil para 10
o Ministério da Educação. Chamo a atenção, para
mil no exterior e 12 mil para 36 mil no País. Além
estudo desta subcomissão, do relatório de outra

impostergável, o aproveitamento do ensejo para
o -definitivo equacionamento no. texto da futura
Constituição das soluções adequadas e realistas
que os problemas da educação, estão exigindo
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subcomissão, no qual me parece, é excluída a
Educação do Finsocial. _
IstO tem de ser m_uito bem examinado no que
diz ~espeito ao problema educação, ao problema
saúde. porque estes .são os dois Ministérios que
re"Cebem mãiores beneficias do Finsocial. Temos,
em 19B6, destinadOs ao MiniStério da Ed_ucação,
recursos da ord{:!m de 5,8 bilhões do FinsQcial
pãra o livro didático, para o material escolar e,
especialmente, para a merenda escolar.
Em 1_987~ temoS inicialmente, 7,4 bilhõeS. dos
quais 5,4 são para a merenda escolar.
Outro assunto de fundamental importância para exame por esta subcomissão é que também
fui informado do desaparecimento progressivo do
Salário-Educação. O Salário-Educação é aquele
que grava em 2,5% o Salário-contribuição das
empresaS privadas e públicas. (lma parte é arrecadada_ pelo lAPAS e a outra pelo Sistema de Manutenção de Ensino, ou seja, pelo FNDE.
Em 1986, pelO lAPAS, arrecadamos 3~9 bilhões;
2 bilhõ_es e 600 .milhões para a cota _estadual,
aquela que vai diretamentEi para os estados, e
1,3 bilhões para a cota _federa], aquela que vem
para o Ministério. Yiote e cinco por cento desta
cota, obrigatoriamente, são aplicados nos municfpios, mas temos superado esse piso, chegando
a repassar até 50%.
Do FNDE, através do Sistema de Manutenção
do Ensino_, recebemos a cot_a estadual, aquela
que vai diretamente para os estados, no valor de
3 bilhões e 400 milhões, e a cota federal, no valor
de 1,7 _bilhão e 500 milhões para as bolsas de
estudo, totalizando 5,6 bilhões de c~ctos.
Portanto, tiVemos uma arrecadação de 9,5 bilhões, que se aplicou na Educação. É importante
qUê, -nos estudos da fJXação da vinculação de re~
cursos à educação, seja levado em consideração
aquilo que está -sendo estabelecido em relação
ao Finsoçjal e ao Salá,rio-Educação.
.
.
Devo dizer que defendo fundamentalmente a
necessidade _da manutenção do Salário-Educação comõ 1nStrümento. fund?Jmen_tçli para o processo de desenvolvimento educacional no Brasil."
Seria derrtasiiadO lOngo comentar as sugestões
-e- as contribuições oferecidas pelõ Ministr_o Jorge
Bonhausen ao processo de el.abor?lção da futura
Coóslituiç:ão brasileira durante o_seu depoimento
perante_ a _sub!:omissã.o de Educação, Cultura e
Esportes da AsSembléia Nacional Constituinte,
presidida pelo ilustre Deputado Hermes Zaneti.
No decorrer dos debates tra~9os, o Ministro foi
interpelado pelos eminentes constltu.inJes CibiratanAguiar, Sólon Borges dos_ Reis, Átila Ura, Octávio" Elísio, Florestan Fernandes, Lciuremberg Nunes Rocha, Pedro Canedo, Cláudio Avila, Oswaldo
Coelho·, Tade_u _fr!9-nc;a, Eunice Michiles, Antonio
de Jesus, Bezerra de Melo, José Thomaz Nonô
e João Calmon - Ou seja, uma notável plêide
de ex-secretários esta-duais de Educação, professores e autoridades nessa área.
Começando pela criteriosa análise da situação
do ensino básico, o Ministro Jorge Bomhausen
-aestacou a meta do Programa "Educação para
todos"" destinado a eliminar o d.éficit e_scolar revelando que as estimatlva_s atuais giram em tomo
de 4 milhões e 360- m-il al.WtoS fora dei.-escola.
Em Seguida- abordou as _questões relativas à
melhoria da qualidade do ensino pela capacitação, habitação e_ valorização do professor, com
treinamentos para os professores leigos e não-ha-
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bilitados, ainda em número elevado, na_rede ofi~
cial, chegando a quase 30%.
Também a valorização do rnãgistériO, e os problemas da evasão e da repetência mereceram
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desenvolvidos. "Se levássemos ~o ~erno este
diagnóstiCO- da Unesco - afirmou o ministro esfariarilos falerldo o jogo daS Qrandes potências
industriais do mundo, que gostariam que o Brasil
rigorosa avaliação em face da magnitude dos indinão conquistasse lugar de relevo no quadro mundial.
cadores disponíveis: - a -evasão chega a 12%
na primeira série e a 17% na quinta série do ensino
Precisamos -dar prioridade a educação, mas
básico, enquanto a repetência vai a 24,48% na
não podemos subestimar a importância do 2"
primeira Série e eStaCiOnada em 23,5% nã: quinta . grau e coffi grande relevo, de 3o grau. Porque
série.
é do 3~ grau que poderá sair a garantia de que
Segundo acentuou o Ministro, o analfabetismo
o Br<l.sil não__ correrá,_ nos próximos anos, o risco
subsiste com um gravíssimo problema: cerca de
deser uma_vítima do colonia1ismo tecnológico."
20 milhões de brasileiros, com mais de 15 anos
COm 10:UVáVel sinceridÇ~de o Ministro reconhede idade permanecem analfabetos.
ceu as-deficiências ·existentes no ãmbito do ensino
A Fundação Educar, que substituiu o antigo
superior e, sObretudo, no que tange ao ensino
do 1o grau o pagamento desumano, miserável,_
Mobral atingiu, no ano passado, a cerca de 3200
d~ professores primários c:jue chegam a receber,
Municípios, acolhendo nas salas _de aula a 727
em algumas áreas pobres do Brasil, metade do
mil alunos dos quais 526 mil inici,ando a alfabew
salário mínimo.
tização.
--..-O fato é que, desde o- 1~ grau até o 39 grau,
Confessou o Ministro com_ .aR.$Qluta sinceridatanto no ensino público como no particular, há
de, que não está satisfeito co_m o fr-ª<;:Q_desemçlesperdícios e ineficiência justificando-se uma
penho da Fundação Educar, que o Minist~rlo da
Educação pretende dinarn_iiar, a_ C::!Jrto prãzo, nos
cruzada nacional contra as iniquidades que ainda
parâmetros da descentralização e da municipaocorrem.
Se ~ verdade que tenhamos--como prioridade
lização.
o ensino básico, o ensino .de 2~ grau, devemos,
Estendewse o Ministro no exame de outra&
ações paralelas, na área do ensino básico, tais
contudo, proceder de forma a não sacrificar o
ensino superior e canalizar verbas, trabalhos e
como a merenda escolar, os programas da FunesforçOs para o ensino do 1" e_2_~ graus, porquanto
dação de Assistência ao Estudante (FAE), o do
Uvro Didático, o do Material Escolar e _o da Saú_de
todas se_ cªracterizam pela respectiva essencia;
Escolar.
__
.
!idade, inclüsiV~ o ensino pré-esc_o)ar cuja responQuanto ao ensino do 29 Grau, o Ministro mossabili_diade ~a Uni~a. _os Es~dqs ~ os Mmicípios
devem_assumír, categoricamente_, como uma das
trou as dificuldades da $.tuação em que ele se
encontra, imprensado entre a obrigação constitubases e fator decisivo do êxito g.h:Jbf& do sistema
cional do 1~Grau e_a expressão do 3 9 grau, graças
educativo nacloilal.
à qualidade da comunidade_uni~ersilá_ti_a_. . OcorO Minlstro Jorge Bomhausen encerrou a sua
re, todavia, que na população estimada de 16
objetiva exposição enumerando os seguintes prin·
clpios qUe considerou· como fundamentais:- em
milhões de brasileiros, de__15 a 19 anos, ª-Penas
3 milhões encontram-se nas escolas de 29 grau.
prliriefrO lugar, o concerto da educação como um
9ireito de tod.Qs_ ~ um dever do Estado, ao qual .
Felizmente, em fevereiro de 198_6, o Presidente
se devem associar a "família'" e a "sociedade"._
José Samey lançou no âmPito_ do _ensin_o de 2 9
A-Seguir, o ensino básico pbrigcitóliO-deve ·ser
grau o Programa Educação e Trabalh-o; visando
a retomada do ensino técoic;o çomo prioritário
instituído dos 6__ aQs 14 anos, sendo gratuito nos
~b~lecimentos oficiªis.
_ _
no Brasil, e_anunciou_ o estabelecimento de 200
Em terceiro lugar, o e_nsirlo inédio será gratuito
novas escolas técnicas até_ o fim do seu governo,
nos estab~lecimen-to? oficiais para os que dea fim de atender às deficiêncié)S nacionais no tocante à fonnação de técnico_s de nível Médio.
monstrarem efetivo aproveitamento e provarem
Para que s_e possa ava1iar os resultadOs alcançafalta ou insuficiênda_de recursos.
No que tange ao ensino superior, mantido total
dos, o Ministério firmou convênios em exeCUÇão,Qll predominantemente com recursos oficiais dOs _
com algumas escolas em funcionamento, 71 esorçamentos públicos, deVe-ser gratuito para os
colas agrotécnicas de 1? grau, isto é, o retomo
dos ginásios rurais; em projeto, contratado, 13
que demonstrarem efetivo aproveitamento e proescolas agrotécnicas de 29 grau; nas mesmas conva_retn a falta ou jnsuficiência de recursos.
dições. 30 escolas téçnic;:as industriais, quase doE, no Concernente à vinculação de recursos,
brando o número existente, a nível do governo
tomada_com base a atual distribuição, considera
o Mjnistro __que 18% seria um valor justo; e que
federa1, que era de 23; e maiS 90 apoios a prefeituras. estados, Senai, Senac, e outras entidades
o .ensino federal deveria ter caráter subsiçliário,
atuan_do _nos limites das deficiêricias locais. __ No
não-lucrativas, dedicadas-ao setor, num total de
momento_.em_que elas desaPi:lreçam, deveriãrrios
204 escolas técnicas, ultrapassando, assim, o profaief C6111_ que a_aç_ão se estadualize ou se_munici-_
grama estabelecido.
No que tange ao ensino superior ê de se notar
palize, e que os re<:ursos passem a ser canÇJ:li?;adoS
que as universidades federais, as instituiçõeS de
diretamente para o estado ou para o município,
porque, efetivamente, o processo de fiscalizaÇão
ensino superior federais em 1985 .....:.... e as· alterae de avaliação _local é muito melhor do que o
ções foram mínimas, porque as contratações esexercido à distância.
tão proibidas- possuiam 47.886 professores e
_ Seriâl)C_iqso apreciar na sua totalidade; os múl~
86.671 fundonários, para atender 32_6.522 alutipJos aspectos do depoimento do Ministro Jorge
nos.
O Ministro ·matiifestoü a SUã-diSCordã"nCia criin _6ornhausen à Constituinte, que evidenciOu,- Uma
vez mais_, o_invulgar talento, a excepcional experelação a um diagnóstico da_ Gnesco, segundo
riênda:~e 6 notófío vãlOr de uffia Persona1idade
o qual o superdimensionamento do ensino superior é tim fenêmeno cãracterísticC)dos países subque, emergindo como Vice-Govemador do Esta-
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do de ~anta Catarina_(1967/1971), foi eleito Ge>verriadõr d6 Estado ·para o período de 1979 a_
1982 -:_ imo em ·que se elegeu Senador, assumindo o mandato em feve"reiio de 1983.
Empresário bem sucedido, o Ministro Jorge
Boinhausen continua, por assiTn diier, a brilhante
trajetória dos-78 anos bem vividos do seu fnesquecfVid pai, o saudoso Senador Irineu Bomhausen
qi.je se projetoU no_<:enário nacional cOmo ex-VereadOr, ex-Prefeito"- e ex~Governa-dq_r de Santà Catarina, elegendo-se, simultaneamente, Deputado
e Senador- mas optando pelo Senado Federal
- estimadO, respeitado e admiradO Por quanto_s
tiverem. Como eu, a·priviléQio de sUa-amizade.
A pr~póSito: sefa--me per'mitidO réiemo·rar o· seguinte conciso trecho do prOnunciamento que
formulei, da tribuna do senado Federal, a 28 de
agosto de 1974: ... : "'o_:senado reverencia hoje
a memória :de um grande culto da_v:ídapública
braSileira. Poucos digi11líCaram-timtci e por-tanto
tempo o mandato populaf Juta:rani" pelo pfestígici-das instituições democráticas, e de f6ána_ espe_cial, desta Casa, como OSena-dó r Trir'lélfBoi:nhause_n. Justa,_ assim a homenagem q-ue ora prestamos ao varão que ltajafdeu aO '8fas1r, cuja mem&
ria guardaremos para sempre'".
À semelnhança do seu insigne progenitor; o
desempenho político e administrativo d07~\fnistro
J_orge Bomhausen ostenta, da mesma forma,
idênticas características de integridade, competência e tenacidade, sabendo ser, ao mesmo tempo um bom e Jea1 amigo - razão de ser do seu
imenso prestígio pessoal, pela dignidade e cavalheirismo de um homem de bem que sabe fazer
e conservar amigos.
São estas as razões pelas quais desejo chamar
a atenção desta Casa do Poder Legis1ativo para
o depoimento prestado pelo Ministro Jorge Bornhausen às _Subc_QIT'Jjssões de Educação, Cultura
e Esportes da Assembléia Nacional Constituinte,
por se tratar de uma valia~ contribuição aq processo de elaboração da nossa futura Carta ~gna
-'- isto é. u-m esforço digno de ser enalteç:ido
porque honra, s_obremaneira, o Minis_tr_o de Estado
da Educação e a classe política da qual emergiu
para representar com dignidade e efidênda, no
Poder Legíslativo, o Estado de Santa catanna.Era o que tinha a dizer, Sr. Presi<fente. (Muito
bem! Palmas.)

e

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cái'neíro) COncedo- a palavra ao nobfe Senador Alfredo
Campos.

o SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG.
Pronuncia o seguinte_cliscurs_o)- Sr. Presidente,
Srs..Senadores:
_
Neste mOmento,_todos-buscamós
uilir para
a construção de um novo Brasil, a partir da promulgação da futura Constituição brasJ1eira. fundamental destacar que, entre as condições b~-
cas para que tenhamos um país mais justo e
mais humano, preciia estar banldo e condenado
o privilégio suste!!_t:B99:_~1!1 o -~in_!l~i!o d9 <;:ontribuinte, do povo inteiro. EspeCialmente cjuando
uns poucos sãQ tão agraciad~ que "o _sonho dos
outros - a maioria - passa a ser o deseJo di!':
também alcançar o privilégio, já que não há como
eliminar a odiosa _disCriminação.
_
Assim, através de_Emendas ao Projeto de ConStituição, algumas iniciativas moralizadoras já estão

nas-

e
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_Juntos, haveremos de m-ostrar ao_ povo brasileiro que aqui estamos s6 e exclusivamente para
representá-lo e para de(ender, prioritariamente,
gência de tributação igual para todos os venc_ios seus interesses, atitude que muitos, hoje, põem
mentos e salários (inclusive para nós, os parlaem dúvida.
Conto com o apoio e o voto favorável de todos
mentares, os jufzes e militares - uma exceçáo _
à proposição, razão maior desse meu pronunciaque o povo, realmente, não compreende e nem
apóia), a justiça social fiscal em relação aQ_S Esta,-_ mento de hoje.
Erã o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
dos e Municípios e tantos outros dispositivos que,
bem!)
se incorporados __ao texto_ cQn_s_W:uc;:ional, _acarretarão benefidos sociais incontáveis.

a caminho de se tomarem princípios constitudonais. Por exemplo: a fixação dos niveis máximos de _remuneração no Serviço Público, a exi-

fi\as, Sr. Presidente, Srs. Senadores, faltava uma
medida que, felizmente, para mim, foi transfor-

mada na Emenda ES 28642/1, e para a qual
quero chamar a atenção desta Casa e d.,_ Assembléia Nacional Constituinte, especialmente do No-

bre Relator: é a que determina à União a venda.
dentro de wn ano após a promulgação da nova
Constituição, dos seus imóveis residendais, os
chamados imóveis funcionais, que têm provocado tanta celeuma perante a opinião pública.
De acordo com a proposição, s6 terão direito
de residir em imóvel da Uníão os Presidentes de
Poderes Constituídos. Nada mais justo que conce·
der-~e moradia condizente com suas funções aos
Chefes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário.

Lealmente, não se justifica em nosso Pals a
manutenção, por exemplo, só em Brasília, de cerca de 15 ou 16 mil imóveis funcionais para residência de servidores públicos da cúpula da administração federal e de empresas, autarquias e até
de bancos oficiais.
Aliás, quem sabe, oficialmente, quantos são os
imóveis mantidos pela União, tal o número de
órgãos, empresas, departamentos autónomos,
autarquias, companhias, bancos, mantidos pelos
cofres públicos? Sequer, aqui, no Senado Federa~
nós, os Senadores. sabemos quem ocupa os 72
apartamentos destinados aos eleitos para esta Cãsa ou mais de cem imóveis ocupados_ por servidores do Senado e por ele mantidos. Creio que,
no Poder Executivo, nenhum órgão sabe informar
com precisão quantos são, hoje, os imóveis residenciais e seus ocupantes, em todo o Pais. E
o Poder Legislativo deveria possuir todas essas
informações.
Não se justifica o privilégio da moradia funcional a agentes do Poder Público, ressalvados, é
claro, seus representantes máximos. Além de
acarretarem uma administração dispendiosa, os
referidos imóveis representam considerável património público que deve reverter em benefício
geral e não de minoria privilegiada.
Diante do quadro atual, somos - todos os
parlamentares, Ministros de Estado e de Tnbunais
Superiores, Juízes. servidores de cúpula da administração pública nos Três Poderes e apadrinhados em geral- também incltúdos nessa listagem
como privilegiados.
E não podemos continuar nessa situação, porque o povo brasileiro espera que cada um de
nós tome a primeira iniciativa.
Na certeza de estar representando uma grande
parcela da opinião pública, possivelmente a maioria. a Emenda por mim oferecida ao Substitutivo
do Relator determina_ª venda de todos os imóvel~
funcionais da União, e para a qual espero contar
com o apoio dos nobres Colegas desta Casa e
da Assembléia Nacional Constituinte.

CÍ SR. PRESIDEI'ITE (Dirceu Carneiro) -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 Resolução n• 154, de 1987, que autoriza a Prefeitura
MunJcipal de Coromandel, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 56.390,98 Obrigações do T escuro Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, profeiido em Plenário.
-2
Votação,- em twno único, do Projeto de Resolução n• 155, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de São João Evângelista, Estado de
Minas Gerais, a contratar operaçã<:r:de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 43.64-2,63
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN,_tendo
PÂRECERFAVORÁVEL, proferido em Plenário.
3

Votação, em turno único do Projeto de Resolução n• 156, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Serra do_ Salitre, Estado de Minas
Gerais, a cOntratar operação de crédito no valor
correspondente,_em cruzados, a 32.007,13 Obrigações do Tesouro N<J_c:ional- OTN, tendo
PARECERFAVORÁVEL, proferido em Plenário.

4
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 157, de 1987, que a_utoriza a Prefeitura
Municipal de Teresina, Estado do Piauí, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 40.777,00 Obrigações do Tes_ouro
Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferido em Plenário.
5
Votação, em turno U.riiCo, do Projeto de Resolução n• 158, de 1987, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 209.863,31 Obrigações do
Tesouro Nciclonal- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

6
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão d~ _Relações Exteriores sobre_ a Mensagem
n' 116, de 1987 (n• 180/87, na origem), de 6
de julho de 1987, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Luiz Augusto Pereira, Souto

Setembro de 1987

Maior. Ministro de Primeira Qasse. da carreia de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto ao Reino da Suécia.
7

Discussão, em turno úniço, do parecer da ComissãO de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n• 123, de 1968 (n• 205/87, na origem), de 24
dejufho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Se-_
nado a escolha do Senhor_Ma_rco~ H~nrique Camillo Côrtes, EmbaixadOr dO Brasil junto à comunidade da _Austrália, para, cumulativamente, execer a função de Embaixador do Brasil junto à
República de Vanuatu.
8

Discussão, em turno úni~o. do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n• 137, de 1987 (n• 232187, na origem), de 6
de agosto de 1987, pela qual o Senhor PreSidente
da República subm<i:te à deliberação do senado
a escolha do Senhor Ernesto Alberto Ferreira de
Carvalho, MJnistro de Primeira Classe, da carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Democrática
Alemã.

9
Discussão, em turno úriico, do parecer da Comissão. de Relações Exteriores sobre a M_ensagem
n• 138; de 1987 (n•233/87, na origem), de 6 de
agosto de 1987, pela qual o Sérihor Presidente
da República submete à deliberação do Senado
a esColha do Senhor Edmundo Radwanski, Ministro de Segunda Oasse, da carreira de Diplomata,
para exercer- a função ·de Embaixador dO Brasil
jurito à Jamaica.
10
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n~ 140, de 1987 (n~ 236/87, na origem), de 12
de agosto do cor_rerite ano, pela qua1 o Senhor
Presidente da República submete à_deliberação
do Senado a escolha do Senhor José Jerônimo
Moscardo de Souza, Ministro de Primeira Oasse,
da carreira de Diplomata, para exercer a funç;?:o
de Embaixador do Brasil junto à República da
Costa Ric;a.
O SR. PRESIDEI'ITE(Dirceu Carneiro)- Está encerrada a sessão.
(Levanta~se a

sessão às 17 horas e 25 mi-

nutos)

COMISSÁO ESPECIAL, CRIADA COMA FINALIDADE DE "LEVANTAR O GRAU DE
ESTATIZAÇÁO DA ECONOMIA BRASILEIRA E PARTICIPAÇÁO DAS El'IPRESAS ESTATAIS 1'10 El'IDMDAMEI'ITO
EXTERl'IO E ll'ITERl'IO DO PAÍS".

1' Reunião (Instalação), realizada em
17 de setembi'O de 1987
Aos dezessete dias do mês de setembro do
ano de mil novecentos e oitenta e sete, na sala
de reuniões da Comissão de Fmanças, presentes
os Srs. Senadores lrapuan Costa Junior, Odacir
SQares, José Agripino Maia e Dirceu Carneiro,
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reúne-se a Comissão Especial, criada com a finaJidade de "levantar o grau de estatização da economia brasileira e participação das empresas estatais no endividamento externo e intemo do País".
De acordo com o preceito regimental, assume
a Presidência, eventualmente, o Sr. Senador Oda-

cir Soares. que declara abertos os tr_a_balhos.
Em seguida, o Sr. Presidente esclare que irá
proceder à eleição do Presidente e Vice-Presidente. Distribuídas as cédulas, o Sr. Senador Odacir
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Soares convida o Sr. Senador José Agripino Maia,
para funcionar como escrutinador.

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resul-

tado:

Pãra Presidente:
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Assumindo a Presidência, o Sr. Senador Irapuan Costa Junior agradece em nome do Senador Antnlo Faria e no seu próprio a honra com
que foram distinguidos e, designa o Sr. Senadói'Divaldo Suruagy para relatar a matéria.

Senador Irapuan Costa Junior ..................... 4 votos

Para Vlce-Presidente:
Senador Antonio Faria ........................... ~ ...... 4 votos
São declarados ele_itos, respectivamente, PresiM
dente e Vice-Presidente, os Srs. Senado_res lrapuan Costa Junior e Antonio Faria.

Nada mais hav:endo_a_ tratar, encerra-se a reunião e, para constâ:r, eu, Sônia de Andrade Peixoto,
Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II

ANO XLII-N•64

Q{)(NTA·FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 1987

BRASILIA-DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte_

RESOLUÇÃO N• 144, DE 1987
Suspende a execução do artigo 9•, da Lei n• 2.322, de 2 de agosto de 1982, do
Municipio do Paulista, Estado de Pernambuco.
Artigo único. É suspensa, por inconsfiti.!cionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida em 22âe maio de 1986, nos autos do Recurso Extraordinário n• 107.024-2, do Estado de Pernambuco,
a execução do artigo 9• da Lei n• 2.322, de 2 de agosto de 1982, do Município do Paulista, naquele Estado.
Senado· Federal, 23 de setembro 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• 145, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Petrolina, Estado de Pernambuco, a contratar opera·
ção de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Petrolina, Estado de Pernambuco, 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 80.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, junto ao Banco_do Estado de Pernambuco S/A, este na qualidade de agente financeiro
da operação, destinado a execução de projetas programados no Município de Petrolina, através da linha de crédito
do Promunicípio.
Art 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de setembro de 1987. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

PASSOS PORTO
Oiretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
·oiretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
piretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA
Diretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto

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

ASSINATURAS

Semestral ···························v·"'''-V-"-'·•········-····CzS 264,00
Despesa·cJ postagem ··················--,_,,.u.... , e_z_S-~~66,00

(Via Terrestre)
TOTAL

Exemplar Avulso

~-,._ .................. ,~ ............... ~

330,00
Cz$ -- 2.ÇIÇI

Tiragem: 2.2ao;:·eXef1:Jplares.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, jnciso VI, da Constituição;-e-eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 146, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Araújos, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 13.114,66 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Araújos, Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 2• da Resolução
n' 93, de 11 de outubro de.1976, alterada pela Resolução n' L40, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 13.114,66 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 ampliação do.sistema de.abastecimento d'água, no Município.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de setembro de 19_!17, - Senador Humberto Lucena, Pr_esidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, incise VI, cta Constituição, e eu, Humberto
·
·
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 147, DE.l987

Autoriza a Prefeitura Municipal de Buritis, Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 39.935,78 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Buritis, Estado de Minas Gerais, 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 39.935,78 Obrigações
do TesoUro Nacional- OTN, junto à Caixa Ecónômica Feç!eral, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimeritc>Social- FAS, destinada à implantação de calçamento, no Município.
·
Art. 2' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senaâo Federal, 23 de setembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal <~provou, nos termos do. art.. 42, inciso VI, da Constituiç.ão, e eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

Setembro de 1987
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RESOLUÇÃO N• 148, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Belém, Estado do Pará, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 440.996,24 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.•
Art 1• É a Prefeitura Municipal de Belém, Éstado do. Pará, 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 440.996,24 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 projeto de sistema de macrodrenagem, no Município.
Art 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de setembro 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• 149, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cm-omandel, Estado de Minas Gerais, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzaàos, a 46.992,48 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
Art 1' É a Prefeitura Municipal de Coromandel, Estado de Minas Gerais, 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 46.992,48 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 calçamento no Município.
Art. 2• ESta Resolução entra em vigor na data de súa publicação.
Senado Federal, 23 de setembro de 1987. Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Conslituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 150, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de lguatama, Estado de Minas Gerais, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 18.796,99 Obrigações do Tesouro
Nacional OTN.
Art 1• É a Prefeitura Municipal de lguatama, Estado de Minas Gerais, 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 18.796,99 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Ecoriômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à canalização, drenagem e dragagem de parte do córrego Laveran,
--- ·
no Município.
Art 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 23 de setembro 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

'2116

Quinta-feira 24

Setembro de I 987

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)

RESOLUÇÃO N• 151, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Moema, Estado de Minas Gerais, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 13.114,66 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
Art. I • É a Prefeitura Municipal de Moema, Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 2' da ResoluÇão
n9 93, de li de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de 5 de dezembro de 19!35, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito_no valor correpondente, em cruz<~dos, a 13.U4,66_ Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Ecóriômica Federal, esta na_qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinadaà implantação de -calçatnel)to, meios,fio; sarjetas, no f.lunicfpio.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publieação.
- - -- Senado Federal, 23 de setembro de 1987, Senador Humberto Lucena, Presidente. _

e

'-.

SUMÁRIO
l-ATA DA 65• SESSÃO, EM 23 DE
SETEMBRO DE 1987

I, 1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

-Projeto de Resoluç:ãon?155/87, que autoriza a Prefeitura Municipal de São João E vangelíSta-, Estado de Minas Gerais, a contratar
op-eração de crédito no valor correspondente,

1.2.1 -Comunicações da Presidência
-Recebimento da Mensagem n? 203/87
(n9 313/87, na origem), pela qual o Senhor_

em cruzados, a 43.642,63 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Aprovado.

Presidente da República, solicita autorizaçãO
para que a Prefeitura Munkipal de São Félix
do Piauí-PI, possa contratar operação de crêdito, para os fins que especifica.

155/87. Aprovada. A promuJgação.

-Recebimento do Sr. Clóvis Moreira Pinto,
residente em São VIcente, Território de Roraima, denúncia contra 0 Sr. Getúlio Alberto de
Souza Ciui, Governador daquele Território, arrolados fatos que expõe e termos de declarações que apresenta.
1.2.2 -Discursos do Expediente
SENADOR CID SABÓM DE o\RVALHO __:.
Comentários sobre o segundo substitutivo do
Relator Bernardo Cabral, em discussão naComissão de Sistematização da Assembléia Nadona] COnstituinte.
SENADOR POMPEU DESOUZA- HomiUa do Arcebispo de Brasília, Dom José Freir_e
Falcão, na missa de sétimo dia do Ministro
Marcos Freire.

Redação fmal

4q prQjetq de Resoluçãp. n?

-Projeto de Resolução n9 156/87, que au·
toriza a Prefeitura Municipal de Serra do Salitre,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no valor_correspon4~1lte1 ~m cruzados, a 32007,13 Obrigações do Tesouro Nadona] --OTN. Aprovado.
Redação firia1 do Projeto de Resolução n~

156787. Aprovada. À promulgação.
-Projeto de Resolução n? 157/87, que au.
toriia-ãPr~feitura Municipal de Terestna. Esta_ do do_ Piauí, a contratar operação de crédito
. nO-valor correSp0t1der1te, em cruzados, a
40.777,00 Obrigações do Tesouro Nacional .
- OTN. Aprovado.
- Redação final õo _Projeto de Resolução n"
157787. Aprovada. À promulgação.

SENADOR ED!SON LOBÃO-O debate,
na Comissão de Sistematização da Assembléia Nacional Constituinte, do Substitutivo do
Relator Bernardo Cabral.

...... Projeto de Resolução _n" 158!87, que autoriza. a P_~feitur_a Municipa1 de-Tiliperatriz, Estado do Maranhão, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 209.863,31 Obrigações do Tesouro Nacional - o-rn. Aprovado.

SENADOR RAIMUNDO URA--, Dívida extema brasileira.

15W87. ~provada. A promulgação.

1.3-0RDEM DO DIA
-Projeto de Resoluç_ão n"' 154/87, que autoriza a Prefeiturà Munldpal de COfomandel,
Estado de Minas Gerais, a contratar operaçáo
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 56390,98 Obrigações do.Tesouro Nacional- OTN. Aprovado.
Redação final do ProjetO- de Resolução
154/87. Aprovada.. À promulgação.

n~

Redação fJ!lal do projeto de Resolução no
- Pare<::er da Comissão de Relações Brt:~
riores sobre a· Mensagem n<> 116/87 {n<:>
180/87, na origem) pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Senado a escolha do Sr. LuizAugusto Pereira
SoUto Maior, MinistrO de Pri_meira Oasse, da
CarTeira: de Diplomata, para exercer _a função
de Embaixador do Brasil junto ao Reino da
Suécia. Discussão adiada por falta de quo-

rum.

-Parecer clã Comissão de RelaçõeS Exteriores sobre a Mensagem no 123/87 (n"'
205/87, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Senado a escolhél do Sr. Marcos Henrique Camillo Côrtes, Embaixador dO Brasil junto à
c_omunidade da Austrália,_ para cumulativament~,._ex.er._c_er_~t funçã_Q._de Embaixador do
- Brasu jUnto à República de Vanuatu. Dlscus-- são adiada por fa1ta de quorum.
-Parecer da C:o_m_i_ssão de Relações_Dt,e:riores sobre a Mensagem_ n9_ 137/87 {n9
232/B?, n~_ origem), p_ela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberaç-ão do
Senado a escolha do Sr. Emestó Alberto Fer·
refra de 'CafValho, Ministro de Primeira Oasse,
da carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República
Democrátic,a Alemã. Dis_cussã~ adiada por
falta de cluorum. -

-Parecer da Comíssão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n" 138187 (n-?
233/87, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
Senado a escolha do Sr. Edmundo Radwcmski,
Ministro de Segunda Classe, da carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Br~sil junto à Jamaica. Discussão
adle~da jjõr falta de quorum.
-Parecer _da _Comissão de Relações .Ç:xteriores sobre a Mensagem n9 140/87 (n~
236/87, na origem), pela qual o Senhor Presidente da RepúbUca submete à deliberação do
Senado a escolha do Sr. José Jerônimo Moscardo de SOuza, Ministro de Primeira Oasse,
da_ carreira de Diplomata, para exercer a fimção c;ie .Erilbaixadoiâo ~fasiJjuQto à República
da Costa Rica. Discussão adiada por falta
de quorum.
1.3.1-DiscursosapósaOid.emdoDla
SENADOR JOAO MENEZES, como lider
do PFL- O debate do segundo substitutivo
do relator Bernardo Cabral na Comissão de
StstematiZação da Asselnbléiª-Nacional Consbluinte.
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SENADOR RUY BACEU.R- Obras d~
Porto de Malhado, na cidade de Ilhéus - BA

1.3.2- Comunicação da PresldMcla

SENADOR J{JTN-fY MAGALHÃES -MuniBA, reivindica solu-

SENADOR LOORIVALBAPTISTA- Falecimento do Sr. José QUiõb1iano da Fonseca Sobral.

3 - MESA DIRETORA

zes Pimentel, pelo transcurso de seu centenário de nascimento,

çáo para o abastecimento_ de água naquela
região.

'
-Do Sr. Senador Áureo MeDo, proferido
na sessão de 21-9-87.

_-,-_Referente à sessão especial que será realizada amanhã. dia 24, às 1O horas, destinada
a homenagear o ex-Sena.dor Francisco Mene-

cípio de Paulo Afonso -

2117-

4 - LIDERES E VICE-LIDEREs DE
PARTIDOS
.
. .
.

1.4- ENCERRAMENTO
.

sissfJ!>~~O~RONONCIADO

5 - COMPOSIÇÁO DE COMISSÕES

EM

PERMANENTE$

.

Ata da 65"' Sessão, em 23 de setembro de 1987
1~ Sessão Legislativa Ordinária, da

-

48~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA

Presidência dos Srs. Humberto Lucena e Dirceu Carneiro
ÀS 10 HORAS, ACHM!-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

-Nos termos da Resolução n? 1, de 1987, a Presidência _de_signará, oportunamen~e, o Relator da
matéria.

Mário Maia -Aluísio Bezerra- Nabor Júnior
-Leopoldo Peres- Áureo Meti o.- Qdaçir Soares - RonaJdo Aragão - Olavo Pires - João
Menez_es -Jarbas Passarinho -Alexandre Costa
- Edison Lobão -João Lobo- Chagas Rodrigues- Virgílio Távora- Od Sabóia de Carvalho
-Mauro Benevides -José Agripino- Lavoisier
Maia- Marcondes Géldelha- Humberto Lucena
- Raimundo Lira - Marco M_aciel - Antonio
Farias - Mansueto de Lavor - T eotônio Vilela
Filho- Albano Franco- Francisco f?.ollemberg
- Lourival Baptista- Luiz Viana -Jutahy Magalhães - Ruy Bacela_r - José Ignácio F~rreira
-João Calmon ___: Jãmil Haddad -Afonso Arinos- Nelson Carneiro -Itamar Franco- Alfredo Campos - Ronan Tito - Severo GOmes Fernando Henrique Cardoso.- /Y\al,!fo_BorgesIram Saraiva- Irapuan Costa Júnior- Pompeu
de Souza - Maurício Corrêa - Meira Filho Roberto Campos - Lourerilberg Nunes Rocha
- Márcio Lacerda' - Rachid Saldanha Derzi Wilson Martins_- Leite Chaves -Affonso Camaigo -José Richa - Ivan Bonato ....;.. Dirceu Carneiro --:- Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli José Paulo Biso!- José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A
Presidência receb~u. do advogado Clóvis Moreira
Pinto, residente-em São Vicente, Território de Roraima, denúncia contra o Senhor Getúlio Alberto
de Souza-Cfuz, GóVemador daquele território, ar~
rolados fatos que expõe e termos de_ declarações
que ·apresenta, juntamente com cópia de ata de
sessão da Cânlara; de VereadOres de Boa Vista,
realizada a 24 de agosto de 1987.
De acordo com o disposto no art. 3_., da Lei
n., 7.1 06, de 28 de junho de 1983, obedecidas,
ainda disposições da Lei n., 1.079, de 10 de abril
de 1950, o expediente que acaba de ser lido será
remetido a Comissão de Constituição e Justiça,
depois do que o Senado Fedefal, por maioria
~SOl v~..-- poaerã âei::retai a: procedência da acusação.

OSR. PRESIDEN1E (Dirceu Carneiro),- Há
oradores inscritos.
Conceâo a palavra ao nobre Senador Qd Sabóia de Carvalho.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO

(PMDB - _CE. Pronuncia o seguinte discurso.
Setn_ revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A
Senadores:
lista de presença acusa o comparecimento de
A Nação vive neste momento mais uma grande
62 Srs. senadores. Havendo número regimental,
emoção em tomo da Assembléia Nacional Constideclaro aberta a sessão.
tuinte. Isto se dá por força de mais um trabalho
do Relator Bernardo Cabral que cumprindo oReSob a proteção de Deus iniciamos nossos tragimento Interno desse colegiado, apresenta um_
balhos.
novo relatório, um novo substitutivo, resultado da
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cam~iro)__~_A __ apreciação de milhares e milhares de emendas.
presidência recebeu a Mensagem n., 203, de 1987 _ É evidente que esta Assembléi~ Nacional Constituinte tem sldo pródiga na oferta de emendas
(n? 313/87, na origem), de 22 de setembro do
as mais diversas, propiciando ao Relator uma amcorrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
República, nos termos do art. 42, item VI, da Cons~
pla matéria-prima para o seu trabalho, para os
tituição, e de acordo com o art. 2 9 da Resolução - seus pensamentos, para os seus caminhos, para
as suas escolhas e para a fiXação de suas preferênn., 93n6, do Senado Federal_. solicita autorização
cias, mas tudo isto_)igado, evidentemente, ao que
para que a prefeitura Munidpal de São Félix do
Piauí (PI), possa contratar operação de crédito,
consta dos Anais da Assembléia Nacional Constituinte .
. para os fins que especifica.

Há pouco, comemorou-se nesta Casa, no seriado Federal, 200 anos da Constituição dos Estados

Unidos da América do Nort_e. I::-evidente que todos
pretendem fazer uma comparação -das Constituições que o Brasil já teve e a Constituição que
o Brasil terá e trabalha nela, comparações que
são feitas com a atual constituição norte-americana.
Aqui, quando _se falou sobre dados históricos
a respeito da Carta americana, não faltou a referência ao sigilo ideológico, quando, na feitura da
Constituição dos Estados Unidos se guardou o
máximo de sigilo sobre o procedimento dos que
estavam ali para escrever o grande documento.
As idéias foram, de certo modo, até destruídas
nos seus documentários para que restasse, tãosomente, a letra da própria Lei Maior, a letra da
Carta Magna daquele povo.
No Brasil, fazemOs urna CoriStituição que é, ·
por certo, a de feitura a mais democrática de
que se tem notícia, porque a imprehsã ac~:nn
panha cada passo da Assembléia, diferente, muito
diferente, dos sigilos existentes noutras oPortunidades, e com outros povos. Aqui, tudo é registrado .
em notas taquigráficas, o sAnais vão se formando,
as Qravaç:ões são realizadas, tudo se documenta
e tudo poderá saer dito de futuro, a respeito da
conduta, isoladamente, de cada um dos integrantes da Assembléia Nacional Constituinte. Pelo menos, nessa comparação do imenso sigilo norte-americano, que VaroU história, com o procedimento irresponsavel democrático do Brasif, pelo
menos, nesta peleja nós ganharemos a comparação com a Constituição nOrte-americana.
Muitos pensarão que perderemos, no entanto,
por estarmoS fazerldo uma ConstituiçãO que desce a detalhes, uma Constituição minudente, uma
Co_ns_fiti.JiÇão de muitos artig'óS, j:)arágrZif6S e muitos números. Muitos pensarão que perderemos
na comparação com uma Constituição breve que
dura 200 anos nos EStados Unidos da América
do Norte, É outro ledo engano. A formação sociológica norte-americana era, então, quando da feitura de sua Carta, absolutamente diferente da s_ituação vigente rio Brasil, esse quadro social com
o qual nos deparamos. A formaçã9 do nosso tipo,.

a
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tas mil assinaturas. Não se discuta agora se essas
emeiJ_Q~s foram ou não_a,colhidas_pelo Relator,
se visão ou não a ser destacadas por qualquer
CófrSfilulnte. O que deve ser realçadO, nesta oportunidªde, é que a conscientização do povo, quanto
à_ responsabilidade da Assembléia Nacional Constituinte, paSs-ou a existir, e isso realmente nos conforta e nos estimula para que cumpramos da melhor forma passivei a nossa tarefa de preparar
a nova Lei Fundamental brasileira.
o SR.
SABÓIA DE CARVALHO Concordo com V. Ex', porque não estou criticando
a extensão da Carta brasileira. Estou apenas registrando as comparações que gostam de faz.er da _
nossa Carta com outras constituições. Eu sempre
digo que não interessa essa c;omparação. InteConstituinte, pode sofrer _a toda hora os r:naior~s
ressa é que a Constituição brasileira, com poucos
ataques, até achincalhes, e a tudo isto resis!~. .ou com muitos artigos, realmente traduza o penporque na verdade estamos numa democracia.
samento da Nação brasileira. É evidente que va· O Sr. Maulo Benevldes- V. Ex~' permite, mos obter, vamos alcançar esse__objetivo, vamQs
nobre Senador Od Sabóia de CarvalhO, um a:par.:. obter isto que queremos alcançar e isto será alcançado.
te?
Agora, partimos de uma Constituição da estaca
OSR. CIDSABÓIADECARVALHO-Po;s
zero. Era muito fácil termos encomendado um
não, nobre Senador Mauro Benevides.
projeto, mas nos demos ao luxo até do abandono
O Sr. Mauro Benevldes - Nobre Senador
do trabalho da Comissão Afonso Arinos, e parOd S8bóia de Carvalho, V. Ex• faz, neste mo~ tiu-se do zero,- partiu-se do nada para se fazer
mento, uma apreciãção com o brilho e a clariviuma Ca$_. Presidi a Subcomissão do Sistema
dência que lhe são proverbiais, em tomo dos traFinanceiro:uma tarefa que também partiu da inebalhos que se desenvolvem na Assembléia Na cio~ xistência absoluta, até no texto atual da. Constinal Constituinte, focalizando, a esta altura do seu tuição~ para fazermos um verdadeiro edifício do
pronunciamento, aquela característica detalhista
sistema financeiro na;ciona1. O Brasil está, evidende que se reveste o projeto do nosso eminente . temente, cçnstruindo o seu edifiçio constitucional
colega Deputado Constituinte Bernardo Cabral.
e_fuzj_slo com humildade, com serenidade, com
Estava, certa vez, presidindo, para honra minha,
tempo para f~er. Infelizmente, as criticas é_ que
e na ausência do titular da Presidência, Deputado
procuram pertutbar, porque, no momento, a AsUlysses Guimarães, uma das sessões ordinárias
sembléia Nacion~l Co_nstituinte transformol,H~e
daquela Assembléia, quando um ·dos Constituin- num grande monstro, a fazer medo a toda a Nates defendeu eXéltamente: uma CÇlrta com L!r;l'l
ç&:i~odos têm medo da Constituinte e tQc!os
maior número de artigos do que com aquela conquerem destruí-la. Todes, aqui, na expressão dos
cisão que V. Ex!' agora aponta como modelo, paque criticam, englobando os que nos criticam
drão, a Constituiç.So americana, por entender que e riãci aqueles que têm boa_ vontad~ para com
nesta fase de transição do autoritarismo para a
ess_e imenso trabalho parlamentar.
plenitude democrática haveria necessidade de
I:._ dare, neste mci~ento, que a Assembléia é
que dispositivos· e normas fossem inseridos na
castigada, e as críticas são feitas do modo mais
nossa Carta, para que se tomasse mais explícita injusto, do modo mais absurdo. Essas críticas
a consignação daqueles direitos e daquelas ga- são feitas provando um total desconhecimento.
rantias anteriormente conspurcadas pela Emenda Talvez quisessem que chamássemos um intelec~
n~ 1, que continua a vigorar anexa à Carta de
tua!, encomendássemos um texto e disséssemos
1967. Diria mais a V. Ex", neste ensejo em que
amém a esse texto. Mas não, a Constituinte está
se reporta ao_ Substitutivo Bernardo Cabral e ao sendo feita com qualquer espaço que se abra
trabalho da Assembléia Nacional Constituinte,
para emendas, e elas surgem aos milhares. Isto
que nós não poderiamos, de maneira nenhuma,
é uma prova do interesse do Constituinte. A Cons-abstrair aquilo que foi, sem dúvida, a grande mar- tituinte está sendo feita com propostas populares,
ca de participação do povo no trabalho de elabo- feita com milhares e milhares de cartas que são
ração constitucional; as chamadas emendas poendereçadas aos Constituintes; com as sugestões
pulares. Nobre Senador Cid S®óia de Carvalho,
que chegaram antes e durante a Assembléia Naquando o nosso emi_nente_lider Fernando Henri- ciona1 Constituinte.
que Card_os.o, que teve a _responsabilidade, e ete
Daí por que não vejo, Senador Mauro Benea cumpriu exemplarmente, de elaborar o Regi- vides, a necessidade de estarmos comparando
mento Interno, franqueando a três entidad~ asso~ uma carta a outra carta: a dos Estados UnJdos
ciativas, com o·_apoio de trinta mil eleitores, a
tem 200 anOs, tein tal tamanho; Constituição tal
apresentação de emendas, o que ele pretendeu
dura tantos anos, só tem 70 artigos... Isto não·com a sua visão, a sua experiência, o seu descor- importa, o que importa, acho lsto muito destatino de homem público, foi exatamente assegurar
cável, é a fidelidade ao momento nacional, é a
o lastro de apoio popular à Asembléia Nacional
mudança que a Nação espera, é o novo rumo·Constituinte. E viu V. Ex" o quê? - Mais de cem . que 6 Brasil deve tomar, é o estabelecimento da
proposições, de conotação eminentemente popudemocracia com ba_ses mais sólidas, é_ a restaular, chegarem à essa Assembléia. !;:u.. próprio cheração integral ·das liberdades, é a justiça social
guei a re(:eber, certa vez, a chamada Emenda que deve ter um embasamento legal, é a futura
Criança na Coilstituinte, com um milhão e duzen- legislação ordinária encontrar agora um ponto
a f"rmaçilo do nosso homem, o evoluir social
do Brasil, as páginas de nossa hiostória, t1.,1do é
bem diferente, muito diferente, dos Estados Uni~
dos. Não há por que comparar um povo que
pode detalhar a sua Carta e _aquele que achou
melhor deixar para outro tipo de legislação os
detalhes que deixaram~ constar nas linbas constitudonais. Tudo isto leva a comparações. ___ _
Mas, falo aqui, no Senado, exatamente quando
a Nação vive a emoção do embate do grandes
temas e isto me parece salu@r para a democracia.
Duvida-se da democracia brasileira exatamente
quando ela está absolutamente eXerCitada; quando ela está sendo vivida ao máximo; qu~m_çlo a
Nação se transformqu_num grande teatro, onde,
o seu maior órgão, que é a Assembléia Nac::ional

cio

de partida, a sua fonte muito clara, muito bem
definía-a;pa:ra que nãO haja as famosas distorções ,
'iue levaram milhares de leis brasileiras a não ·
terem àbsolutamente o m~nor si_goificãdo, posto
que leis muito debatidas, a_bsolutamente ineficazes.
O Sr. Leite Chaves aparte?

Permite V. Ex" um

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOCçnce_do o aparte a V. Ex·

O Sr. Leite Chaves- Quero congratular-me
com V. Ex•, porque está trazendo a esta Casa
um debate à altura das necessidades da Constituição. Estamos assistindo ao seguinte: os que
resolveram empenhar-se mais na Constituinte são
exatamente os mais pretenciosos e os mais desqualificados para isto. E a Nação toma conhecimento do que_ fazemos aqui, através dessas declarações. Pessoas que querem fazer uma Constituição por jornais, por notícias, e não têm condições de trazer ao debate temas como os que
V. Ex• está trazendo. Na realidade, Senador, V.
Ex" coloca muito bem. Querem tomar como parâmetro a Constituição norte-americana. Mas, não
há paralelo. A Constituição dos Estados Unidos
foi feita por Estados independentes., em que. as
normas, para serem aceitas. tinham que ser as
mais genériCas, senão implicariam na não aceitação. E, na realidade, houve homens capazes que
terminaram fazendo a Constituição dos Estados
Unidos. Sabiam pelo menos História. Uns dos pre·
tenciosos, que era Constituinte, Mr. Morris, terminou sendo preso, pelo destempero, pelo exagero
com que queria proceder. Nos Estados Unidos
se procurava__ defender a liberdade gen~ric_a do
branco. Tanto é que exageravam até a felicidade
pessoal, mas mantiveram a escravatura. Aqui, nós
somos uma sociedade plural, uma sociedade diferenciada, em que c.adit_ grupo, politicarriente conscientizado, está querendo ficar presente na Constituição, com o seu direito, na certeza d~ que, se
esses direitos forem remetidos para a legislação
ordinária, esses setores haverão de ficar marginalizados. Então, é muito bom que-Se moStre essa
divergência. Outra coisa: o Brasil, sendo uma sociedade plural, ela não pode, numa condsão de
artigos, tratar de situações dessa__ natureza. Já re-peti aqui muitas vezes aquela observaç_ão de Ruí
Barbosa, de que pode haver prolixidade num soneto e não haver prolixidade num trata.do. V. Ex~,
àS vezes, não consegue ler um soneto de 14 versos, entretanto, como eu já disse aqui, UITJa vez,
de um tratado de Duguit não se consegue tirar
um parágrafo, que a obra será mutilada Essa
nossa Constituição deve ter o n(imero de artigos
que forem necessários, e não porque a Consti_::'_
tuição americana tenha menos artigos. Quem
quer muito pouco artigo na Constituição, são
aqueles que nã_o querem que os seus privilégios
sejam afetados. Então, quanto menos artigos
houver, mais os privllégios terão condição de SO·
breviver. Congrcitulo-me_.com Ex" por estar colocando o assunto em_tJ:;:rrnos. Tomar':se como parâmetro a Constituição norte-americana, que serviu só para os EstadoS Gitidos, é um erro.
-

v;

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOMuito obrigado.
Gõstaria de, ao final deste pronunciamento, revelar o que me trouxe a esta tribuna, que foi exata-
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Mas faço questão, Sr. Presidente, fiZ questão,
Srs. Senadores, de trazer a esta Casa este docu-
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mas ·o preceito à luz -do qtial sereinoS Um dia
julgados pelo Pai. Um amor que deve ter por memento, porque é da maior impOrtância e repredida ·a próprio amor de Cristo por t'lós. · contra a COnstitWnte como um todo. Todos que
senta."o pe-nsamento da Igreja c::om reláção à misUm amof efetivo E. afetiVo, não ãpenas ret6rico,
têm vocação antidemociática odeiam esta As- são que levou Marcos Freire a dedicar os últimos
especialmente pelo mais pequenino dos SeUs: pesembléia Nacional Constituinte.
-- diaS de _sua vida e, até, a dedicar a sua própria
la criança, pelo velho, ·pelo inválido, PelO dOente,
O Relator fez incluir nas Disposições T ransivida, sacrificado que foi em plena luta na defesa
pelo injustiçadO; pelo marginalizado, pelo sem-ha·
tórias a estabilidade para o funcionário pUblico,
bitação ou sem-terra.
da reforma agrária, na defesa da institucionalio setvidor público de um modo geral, que tenha
zação da justiça social nos campos, fundamento
Todos os que pereceram neste terrível acidente
mais de cinco anos de efetivo exercício da data
e origem da justiça social para todo o País, porque
estavam de fato entregando suas vidas pói" muitos
da promulgação da Carta, permitindo que o qi.iiné da injustiça soda! nos campos que resulta a
de seus irmãos, que não contam com poder ecoqüênio, ao ser completado por quem, na data
migração desordenada, que resulta o êxodo dranómico ou político para assegurar- O direito de
da promulgação não tenha os cinco anos, dará
mático ·da miséria dos campos, que vem engrospermanência num pedaço de terra em que vivem
estabilidade de futuro, na data em que o qüin- sar e agravar a miséria das cidades. Hoje se toma
e trabalham ou-garantir O acesso ao-solO, no qual
qüênio for completado, em que o lustro se integrar neCésS"ário, e mais do que necessário, urgente
possam viver com dignidade, como pessoas hucomo um direito daquele servidor.
e inadiável, que se faça a reforma agrária e, ao
manas, sem sereni l'orçãdos a uma -migráçãó deEsse dispositivo, Srs. Senadores, me parece
mesmo tempo, a reforma urbana, porque ambas
sumana e humilhados à condição de pedihtes
muito justo, porque não podemos apenar o servise completam. E sem as duas não se terá restabenos grandes centros urbanos.
dor público que ingressou sem concurso, uma
lecido neste .País a normalidade da vida; não se
"E ninguém tem mais amor, diz Jesus, do _que
vez que ninguém ingressa no serviço público por terá estabelecido neste País condição de vida com
aquele que dá a sua vida por seus amigos"""(Jo.
sua livre e espontânea vontade, e sim por determidignidade para a nossa população.
15,13). E-eles deram a vida no cumprimento de
nação do Estado, através de um Governador, atraA verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é
uma nobre missão: a reJorrna agrária. Deram a
vés de um prefeito, através d6 Presidente da RePúque, sem essas reformas, a--reforma agrária para
Vida por um futuro condigno para os seus amigos
blica, através de um Ministro, atravéS de _uma peso homem do campo e a urbana para o homem
do campo.
soa que tem funções dadas pelo próprio Estado.
da cidade, que foi, __ em grande parte, e continua
Talvez, nem todos professassem explicitamente
Por Isso, o- Estado tem que assumir- a sua- cota
a ser, o"-homéffi tangido do campo pela miséria
a fé em JesUs Cristo, Filho de Deus_e nosso Salvaness_e fazimento de um novO SritSlJ: de- um-a nova-- que o CerCa, peta miséria que o atropela o flagela,
dor._ Mas já não é seu discípulo anônimo quem
situação jurídica para a Nação brasileira.
sem essas duas reformas, não teremos dado ao
vive para os outros, quem é capaz_ de se sacrificar
homem brasileiro a dignidade a que ele tem direiLouvo o Relator B_emardo Cabral. finalmente,
pelOS irmãos?
to e não teremos feito deste Pais aquele País ao
pela introdução da emenda que propicia a estabiPois, diz São João, "nisto conhecemos o Amor:
mesmotemp·o livre e soberano, fraterno e humaque ele deu sua vida por nós. E nõs também
lidade ao servidor público que tenha cirlco anos
de exercido_ na__ dé!.tjl da promulgação ·da Carta
no, que é a condição mesma da humanidade,
devemos dar a nossa vida pelos irmã"os" (1 Jo.
que é a condição mesma do espírito cristão.
ou venha a completá-los. EU havia proposto, no
3, 16)._ É como se São JOão dissesse: sereis recoPor isso, Sr. Presidente, requeiro que se faça
entanto, que a estabilidade ocorresse para quem
nhecidos por discípulo do Amor, de Jesus Cristo,
incluir
nos_
Anais
desta
Casa,
como
um
completivesse cinco anos na data da vigência da Carta
se sois capazes de dar vossas vídas pelos Irmãos.
e que quem não os tivesse &esse um imediato
mento altamente honroso deste meu pronunciaSim. Tudo llaveria de mudar, -e- rinklar radical·
mento, a magnífica homilia com que D.José Freiconcurso interno, para evitar o interregno :que
mente, se nosso critériO de vída e nossa prátiCa
existirá entre a promulgação e- a: -dãta em que
re Falcão exaltou a vida, a obra e o sacrifício
política e social fossem inarcados pelo outro, pelo
de Marcos Freire e de s_eus auxiliares. Ao mesmo
certos servidores completarão os cinco anos, pormais necessitado, que é nosso irmão, e com o
qual Jesus se ideritifica no julgamentO final: 'TiVe
tempo, que se _acrescente a esses Anais o próprio
que nesse período poderão ser demitidos. O conordinário da missa, que foi elaborado de maneira
curso realizado imediatamen_fe- evitaria a: demisfome e me destes de comer. Tive sede e me
primorosa não apenas no seu_conteúdo, mas tamdestes de beber. Era estrangeiro m-e_acolhestes.
são.
Em face de a estabilidade ter tido esse· ingresso, bém na sua forma; primorosa pelo que contém
Estava nu e me vestistes. enfermo e me visitastes,
em prol desses servidores, por ter ela ingressado
de reivindicação por justiça social e humana; prina -prisão e me viestes ver" (Mt. 25,35-37)".
na propositura do Relator Bernardo Cabral, conmorosa no contexto em que foi escrito este ordiQue o mandamento novo do Senhor - novo,
nário da missa, porque todos nós que a ele assistigratulo-me com S. Ex" e quero dizer que a Constiporque é uma exiQência primeira para a entrada
mos e dele participamos, vivemos um momento
tuição que se está fazendo nem de leve é nazista,
em seu Reino e requer humildade e decisão de
de grandeza, de cristandade, de beleza.
não tem nada a ver com nenhuma idéia totalitária.
serviço, as quais nos levem a ocupar os últimos
Portanto, Sr. Presfdente, encaminho à Mesa esEla está sendo feita ao aconchego das liberdades
lugares e a morrer pelos outros- esteja presente
tes dois docum_entos para que constem do meu
de propor e isso basta para não haver nazismo.
não só nesta celebração euCaTística como e $o-discurso e dos Anais desta Casa. (Muito bem!)
Muito obrigado, Sr. Presidente, e desculpe-me
bretudo em nossas__vid~_de .ç:ristãos no mundo.
por ter extrapolado um pouco.
Dizia, nó inkfo desta homilia, que sempre estaDOC(JMEJYTOS A QUE SE REFERE O
mos a encontrar nossos mortos, à luz da fé de __
SR. POMPEG DE SCXJZA EM SEG DISCaRnossos vivos. Sim. Haveremos sempre de encon~
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) SO: .
trar o Ministro- Marcqs Freire na- coragem de re~
Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu
nunciar a um cargo público~ para o qual foi eleito_
de Souza.
Homilia - D. José Freire Falcão - BSB,
por seus concidadãos,_ por discordar_ de _um _ato
IS-9-87
político que julgava injusto. Haveremos de enconO SR. POMPEU DE SOUZA (PMDB- DF.
- _ trâ-19 no ardor com que defendia os ideais de
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revfsão do
Os mortos não estão ausentes de nossa vída.
liberdade e justiÇa social. Haveremos de ericon~
orador.)- Sr. Presidente, Srs: Senadores:
Nós
os
encontramos,
a
cada
momento,
nos
esc
ritrá-lo na serenidade s_em alarde c_omque se entreVenho ocupar, por um breve momento, esta
tos que-âeixaram, nas palavras que pronunciaram,
gou à tarefa de uma causa digna e justa. Pois,
sessão do Senado Federal, para fazer transcreyer
nas atitUdes que assumiram e nós empreendidizia ele: "a minha experiência, a minha vivência
nos Anais da Casa um pronunciamento que me
mentes que marcaram suas existências.
de homem público... faz com que, tendo pressa
parece da maior importância, o pronunciamento
O :1\inistro Marcos Freire com os seus seis auxinas coisas que precisam s_er feitas, não me deixaque o Arcebispo Metropolitano de Brasília, D. José
Freire Falcão proferiu na missa -de sétimO dia
liares serão sempre lembrados, porque morreram
rei ser levado pelo açodamento'.
em memória_ do__ nosso saudoso companheiro
em missão, no serviço de seus irmáos·do campo.
Talvez, seja a imagem do homem discreto,
Marcos Freire e dos seus auxiliares tragicamente
As palavras do Senhor, no Evangelho que acaaberto ao diálogo, mas firme na execução de um
mortos naquele acidente, que já foi objeto, inclu- _bamos de ouvir,- "amai-vos uns aos outros coprojeto vital para o nosso País, para o bem do
sive, de vários pronUnciamentos neste _Senado,
mo eu vos amei' (Jo.15,12)- constituem não
homem do campo e para a paz social no meio
no dia seguinte à terrível tragédia.
s6 o princípio e o horizonte da ética evangélica
rural que sua memória seja guardada pela história.

momento em que, mais uma vez, ele é muito
criticado no País, porque há esse lobby imenso

e

e
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Mas, para nós, cristãos, não há s6 a presença
pelo exemplo e pelo testemunho d.os mortos na
vida dos vivos. H_á, sobretudo, a presença misteriosa, mas real, dos mortos, enquanto vivos, na
vida de homens mortais. Uma presença que nos
acompanha como inspiração permanente, estimulo e força para sermos fiéis às grandes causas
por que eles viveram e deram suas vidas.
Pois, cremos que os mortos vivem._ Vivem não
s6 na lembrança de seus amigos, de seus conci-

dadãos, mas 'w'hrem realmente. Nem tudo perece
com o corpo. Há no homem um princípio espiri-

tual que escapa à decomposição do corpo: princípio que chamamos de alma. É _ele que dá a
identidade ao corpo, que faz dele o meu corpo.
É ele o centro de atribuição de meus atas.
Oremos não s6 na aln:té) _imortal mas que estes
corpos, hoje desfeitos, haverão um dia de ressus~
citar, segundo a promessa solene de .Jesus: "A
vontade de meu Pai, que me enviou,_ é que todo_
homem que vê o filho _e nele crê possua a vida
eterna; e eu o ressuscitarei no último dia" (Jo.
6, 40). "Eu sou a ressurreição e a vida. Quer(l
crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem
vive e crê_ em mim jamais morrerá" (Jo. 11,

23-26).
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Esta fé na imortalidade da ~lma e na re~sur
reição dos corpos nos une neste instante, ao recordarmos o Mínistro Marcos Freire e seus auxiliares e ao sufragarmos os seus nomes diante de
Deus.
Que a celebração da Eucaristia, ato supremo
na vida de um cristão, nos leve ao compromisso
de empenhar-nos por uma reforma agrária justa
e corajosa, como um dever de justiça, uma exigência de caridade e uma expressão de nos~a
fé cristã.
Não se trata de explorar ideologicamente uma
tragédia em favor de interesses individuais ou de
grupos, mas de descobrir neste fato _c;loloroso um
sinal de Deus, para chamar a atenção dos Poderes
Executivo e Judiciário, e especialmente de nossos
Constituintes, para uma situação, no campo, de
injustiça e violência, contrária aos desígnios de
Deus. Trata-se de tomar consciência; da gravidade
do problema e de que uma autêntica reforma
agrária é concretização_ do mandamento do amor.
Que o problema agrário não seja razão para
dividir os representantes de noss_o povo na Assembléia Constituinte mas oca_si~o p_arª a af~a_-_
ção de um dever cívico, de uma opção política
digna e da consciência cristã ~m tomo d.e uma
questão que una todos os CoshtitUintes. Assim
seja.

1- Introdução

1o Leitor:
"Se o -grão de trigo que cai na terra não
morre,
-permanecerá só;
mas se morrer, produzirá muitos frutos" (Jo
12,24)
"A situação dos que sofrem por questões de
terra em nos_s_o país é extremamente grave. Ouve-se por toda parte deste povo sofrido, ameaçado
de perder sua terra ou lmpossibi!!tado de alcançá-la"
(Bispos do Brasil, 18• Assembléia Geral 1980,
Documento).
_
_
Marcos, homem público e seus companheiros
deram a vida por esta causa.
Resta-nos a Esperança e a Fé de que plantaram
uma semente que deve morrer para germinar a
reforma agrária, "sem ódio, sem medo."
Ritos Iniciais
2. CANTODEENTRATA
3. ACOLHIDA
Arcebispo:
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.

Arcebispo:
_Sede bem-vi_ndo, Irmãos na Fé, na Esperança
de Vida Eterna para os que partiram deixando
plantadas sementes de vida nesta terra.
Se a morte nos entristece, alegra-nos a certeza
de que a dor, tristeza, as injustiçaS haverão de
terminar. Aclamemos o Senhor que nos criou, e nos chama pelo dom da sua graça à feJicidade plena.
Todos:"Feliz quem pensa no fraco e_no indigente;
no dia da infelicidade o Senhor o salvo. (8141.2).
"O Senhor tenha piedade de nós e nos abençoe, fazendo sua face brilhar sobre nós para que
se conheça o teu cami[1ho sobre a terra, em todas
as nações a tua salvªção" (SI 67,2-3).
Arcebispo:
A vós, povo de Deus, que caminha na Esperança, construindo aqui na terra morada lá no
céu, a paz, a alegria, o consolo e a misericórdia
de Deus, nosso Pai e _de Jesus Cristo.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no
Amor de Cristo.

a

Ato penitencial
1~Leitor:
A esperança faz tudo renascer; a fé n_os faz
caminhar, O amor nbs leva a agir.
Pensemos quantas vezes perdemos a esperança, quantas vezeS não enxergamos o·-caminho
por falta de fé e como somos insensíveis aos
apelos do amor. (Pausa).
"SEM ÓDIO, SEM MEDO"
Arcebispo:
CELEBRAÇÃO DA VlDA ..
Senhor, vede nossa disposiÇão em recomeçar
DA ESPERANÇA ..
baseados na esperança de que só Vós sois a causa
DA RESSURREIÇÃO
pela qual vale a pena dar a vida. Escutai-nos e
De
tende piedaçle de nós.
• MARCOS FREIRE
Todos: Teride ptedade de nós, Senhor, porque
• DIRCEU PESSOA
_somos pecadores.
Concelebrante:
• JOSÉ EDUARDO RADUAN
• JOSÉ TEIXEIRA
Cristo, Vós clue morrendo nOs-SalvasteS e, res• IVAN OTERO RIBEIRO
suscitando vos tomastes promessa de vida para
• AMAURY TEIXEIRA
todos os que assumem com dignidade e valor
• WEWNGTON REZENDE
o tra_b~ho de tomar o mundo mais humano, mais
• JORGE SHIMOMURO
justo e solidário, olhal nosso interior e tende pieda• CARLOS ALBERTO DA SILVA
de de nós.
15 de setembro de 1987 - Catedral Metropo- - Todos: Cristo, sede misericordioso e tende piedalitana, Brasma, DF
de de nós.

Arcebispo:
Senhor, ·que santificais os homens e quereis
agir no mundo por meio de quem vos aceita e
vos anuncia, olhai nosso amor Q$ç:ila.nte e tende
piedade de nós.
-Todos: Senhor, teftde piedade de nós.
Arcebispo:
·
Deus Todo Pod.eroso, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna.
Todos: Amém.
Arcebispo:
Oremos; Ó Deus e Pai todo-poderoso, nós cremos que o Vosso FLiho morreu e fe5Su5cltoú por
nós: Concedei a nOssos irmãos: Marcos, Dü:ce.l!,
Raduan, José T eixeir~. Ivan, Amaurym Wellington,
Jorge e Carlos Alberto Adormecid~ em Cristo,
que em Cristo também ressusdtern para a alegria
eterna. Por Nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Amém.
Rito da Palavra
Leitor:
O profeta Amós sensjyel aos_ so(rirnentQs do
povo de seu tempo, vagando sem terra e sem
lar, prevê o trabc!lho__ dos que lutam pela justiça
na terra, dom de__Oeus, de onde ninguém será
arbitrariamente arrancado.
2? Leitor:
Leitura do Livro do Profeta- Amós (Amós
9,13-15). ''Eis Que virão dias- orácu1o do Senhor
- ~ qUe aquele que semeia estará próximo
daquele que_colhe; aquele que pisa as uvas daquele que planta; as montanhas destilaião mosto,
e todas_ as colinas derreter~se-ão.
Mudarei o destino de meu povo, Israel, eles
reconstruirão as cidades d~vastadas e as habitarão, plantarão vinhas e beberão o .seu vinh_o, cultivarão pomares e comerão os seus fn.rtos. Eu os
plantarei em sua terra e não serão mais arrancados de sua terr_a, que eu lhes dei, disse o Senhor,
teu Deus":
Palavra do Senhor.
Todos: Graças a Deus.
5. Canto de Meditação (SL 127 e 67)
1~ Leitor:
Estes salmos são o reconhecimento de nossa
incapaddade de realizar a tarefa que se nos propõe a palavra de Deus, sem que Ele mesmo não
venha em nosso socorro, mostrando-nos o caminho a seguir.
_
Todos: Que os povos-te celebrem ~ÓIJeus.
Que todos os povos te celebrem.
29 Leitor:
Se o Senhor não constrói~ c.;,_~-
Em vão labutam os seus construtores;
Se o Senhor não guardar a cidade
Em vão vigiam os guardas.
Todos: Que os povos te celebrem, ó Deus.
Que todos os povos te celebrem.
19 Leitor:
Deus tenha piedade de-i'lós e noS abençoe
fazendo sua face brilhar sobre nós,
Para que se conheça o teu caminho sobre
a terra,
- · --- ·· --·· - - em todas as nações a tua salvação.
Todos: Que os povos te celebrem, ô Deus,
Que todos os povos te celebrem.
2~ Leitor:
A terra produziu o seu fruto
Deus~ o nosso Deus, nos ab-imçoa
Que Deus nos abençoe,
1~
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E todos os confins da terra o temerão
Todos: Que os povos te celebrem, 6 Deus,

Que todos os povos te celebrem.
6. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Todos: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
19 Leitor.
"Se ·a grão de trigo que cai na terra

não morrer, permanecerá só;
mas se morrer, produzirá muito fruto.
(Jo 12,24).
Todos: Aleluia, Aleluia, Aleluia.

7. EVANGELHO

29 Leitor:
Produzir frutos da vida e vida eterna· significa
seguir a Jesus. SeguiMio siQnifiCã ·estar diposto
a dar a vida pela causa dos amigos.
·
Concelebrante:
_
_____ _
Evangelho de Jesus Cristo nafradó por João
(Jo 15, 8-17)'
·
·
Naquele tempo, disse .lesus a seus disctpuM
los:
Meu Pai é glorificado quando produzis muito
fruto e vos tomais meus discípulos.
Assim como o Pai me amou, também eu
vos amei.
Permanecei em meu amor.
Se observais meus mandamentos,
permanecereis no meu amor,
cOmo eu guardei os mandamentos de meu

Pai
e pennaneço no seu amor.
Eu vos _digo isso
para que a minha alegria esteja em vós
e vossa alegria seja plena.
Este _é o meu mandamento: _
amai-nos uns aos outros
como eu vos amei.
Ninguém ~em maior amor
do que aquele que dá a vida por seus amigos.
Vós sois meus amigos,
se praticais o que vos mando.
Já não vos chamo servos,
porque _o servo não sabe
o que seu Senhor faz;
mas eu vos chamo amigos;
porque tudo o que ouvi de meu Pai
eu vos dei a conhe_cer.
Não fostes vós que me escolhestes,
mas fui eu que vos escolhi
e vos designei
para irdes e produzirdes fruto
e para que o voss_o fruto permaneça,
Afun dé que tudo o que pedirdes ao meu_
Pai
em meu nome
ele vos dê.
Isto vos mando: Amai-vos uns aos outros".
Palavra da Salvação.__
Todos: Glóiia a Vós, 'Senhor.
8. Homllla: (Ascebispo)
9. ORAÇÃO DOS FIÉIS:
Arcebispo:
Irmãos, rezemos com fé, na esperança de que
Deus ouvirá as nossas preces pelos mortos, hoje
relembrados por nós. Rezemos para que o dom
de suas vidas, entregues a serviço do povo brasileiro, seja semente de novos caminhos para justiça e paz na terra.
(Obs: As orações que se seguem serão pronun. ciadas por parentes, amigos e companheiros de
trobalho dos falecidos)
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1. Por Marcos, Dirceu, Raduan, J_osé Teixeira,
Ivan, Amaury, Wellington, Jorge e Carlos Alberto,
falecidos em plena atividade e nas suas responsabi1idades de pessoas públicas, para que o sacrifício de suas vidas seja semente, "sem ódio e _
sem medo" de verdadeira reforma agrária, urgente e justa em terras brasileiras, rezemos ao Senhor,
Todos: Senhor, escutai a nossa prece.
2. Por todos os falecidos em conflito_s pela posse da terra, para qUe não sé ·aiastre a violência,
nem a luta fratricida e se encontrem na ordem
justa os caminhos da pacificação deste grave problema nacional, rezemos ao Senhor
Todos: Senhor, escutai a nossa prece.
3. Pelas pessoas e organismos em que trabaJhavam nosSos innãos falecidos, para que com eficiência e agilidade possam utilizar os recursos
téCnicos e a lei numa rápida solução dos conflitos
da terra, evitando o sacriffcio de vidas preciosas,
rezemos ao Senhor.
-~
Todos: Senhor, escutai a nossa piece.
4. Pelos deputados e senadores, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte, para que ouçam o clamor do povo e de suas necessidades
fundamentais, tais como terra, moradia", educação, saúde, segurança e expressem na nova Constituição estes anseios criando uma ordem justa
e Que atenda a todos os brasileiros, sem discriminações, rezemos ao Senhor.
Todos: Senhor, escutai a nossa prece.
5. Pelos. parentes e amigos de Marcos, Dirceu,
Ra.duan, José Teixeira, Ivan, Amaury,_ VfeUington,
Jorge e Carlos Alberto que sofrem a dor e ã tristeza
de terem perdido pessoas queridas. Que o Senhor
os console e mostre a sua face cheia de miseri~
c6rida, rezemos ao Senhor.
Todos: Senhor, escutai a nossa prece.
Arcebispo:

Deus, nosso Pai e Consolador, aceitai a nossa
prece confiante e que os nOssos caminhos iluminados por Jesus Cristo, Vosso Filho e Nosso Senhor que convosco vive e reina na unidade do
EspfritO Sanlo.
-Todos: Amém.
Rito Sacramental
1Q, CANTO DO OFERTÓRIO
Arcebispo:
Orai, Irmãos, para que o nosso sacríficio seja
aceito por Deus Pai Todo Poderoso.
TOdos: Receba o Senhor p'or tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso
bem e de toda a Santa Igreja.
Arcebispo: (sobre as oferendas)
ó DeUS-d~ clemência, acolhei as oferendas que
vos apresentamos, implorando a salvação de vossos filhos falecidos. Eles que jamais duvidaram
da bond_ade do Salvador encontrem em vosso
Fllha_um juiz compassivo. Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho que convosco vive e reina
na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém.
11.PREFÁOO
1~ Leitor:
.
Temos motivos para agradecer a Deus; Ele nos
transforma, por meio da morte, para que possamos estar com Ele na Glória
Arcebispo:
O Senhor esteja convosCo.
Todos: Ele està no meio de nós.
Arcebispo:
Corações ao alto.

Todos: O nosso coração está em DeUs.
Arcebispo:
Demos graças ao Senhor Nosso Deus.
Todos: É nosso dever e salvação.
ArcebiSpo:Na verdade, ó Pai, Deus eterno todo poderoso,
é nossO" aever-dar-vOS graças, é nossa salvação
dar-vos glõria, em todo tempo e lugar, por meio
do CriSto, Sénhor nosso. Nele brilhou para nós
a esperança da feliz ressureição. E aos cjUe a certeza da morte entristece, a ProrilesSã Cia imortalidade consOla.
Ó Pai, para os que crêem em Vós, a vida não
é tirada, mas transformada, e desfeito o nosso
corpo mortal, nos é dado, nos céus, um corpo
imperecível. Por isso, com todoS Os anjOs-e saritOs,
proclamamos a vossa !;J_~~a._~izendo a uma só
voz:
Todos: Santo, SantO, Saritõ. SeMõt-~e"l.iS":"do
universo! O Céu a terra proclamam a vosSa glória.
Hosana_ nas alturas! Bendito o que vem em nome
do Senhor! HÕsana nas alturas!
Oração Eucarística sobre a ReconciHaçáo D
Arcebispo:
Deus de amor e de poder, louvado sois em
vosso Filho _Jesus Cristo, que veio effi vosso_ nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva os
homens. Ele é mão que estendeis aos pecadores.
Ele é o caminho pelo quai nos _chega a vossa
paz.

Todos: Fazei-nos, 6 Pai, instrumentos de vossa
paz.

Arcebispo:
Deus, nosso Pai, quando vos abandonamos,
vós nos reconduzistes por vosso Filho entregando-o à morte para que vohássemos a vós e nos
amássemos uns aos outros. Por isso, celebramos
a reconciliação que vosso filho nos mereceu.
Cumprfndo o que Ele nos mandou, vos pedimos:
Santificai, por vosso Espírito, estas oferendas.
Antes de dar a Vida para nos libertar, durante
a ceia, _Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção
de ação de graças e entregou a seus discípulos,
dizendo:
Tomai e comei, todos vós.
Isto é meu corpo.
que é dado por vós.
Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice e proclamando a vossa misericórdia o- deu
a seus diScipi.dos, dizendo:
Tamai e bebei, todos vós:
este_ é o cáJise do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança
que é derramado p-or vós
e por todos os homens,
para o perdão dos pecados.
F~eiistá
_
___ _
para celebrar a minha memória.
Eis o mistério da Fé.
Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e
proclamamos a vossa Ressureição, Vinde, Senhor
Jesus.
. . _ . _
.
Arcebispo:
_
-6 Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos
deixou esta prova de amor. Celebrando a sua mar~
te e ressurelção, nós vos damos aquilo que nos
destes: o sacriffcio da perfeita reconciliação.
Todos: Glória e louvor ao Pai, que em CiiStõ nos
reconciliou.
Arcebispo:
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Nós vos pedimos, 6 Pai, aceitai-nos também
com vosso Filho e, nesta ceia dai-nos o mesmo

Espírito que arranca o _que_ 4ivide. Ele nos conserve em comunhão com o Papa João PauJo n
e nosso Arcebispo com seus bispos auxiliC)res,

com todos os bispos e o povo que conquistastes.
Fazei de vossa Igreja sinal da unidade entre os
homens e instrumentos da vossa paz.
Todos: Glória e louvor ao Pai, que em Cristo

nos reconciliou.
Arcebispo:
Assim como aqui nos reunistes. ó Pai, à mesa
do vos_so Filho em união com a Virgem Maria,
Mãe de Qeus, e com_ todos__ QS vossos santos,

reuni no mundo novo, onde brilha a vo~sa paz,
os homens de todas as classes e naç_Çes, de toçla_s
as raças e línguas, para ceia da comunhão eterna
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Todos: Glória e louvor ao Pai, que em Cri$to
nos recQil<:.ilioJJ.
Arcebispo:
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós 6 Pat
todo poderoso, toda honra e toda glória, agora
e para sempre, na unidade do Espirita Santo.
Todos: Amém.
Arcebispo:
Rezemos, corn amor e confiança, a oração que
o Senhor nos ensinou.
Todos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado
seja o vosso nome; venha a nós o vosso Reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como
no céu; o pão nosso de cada 9ía nos daí hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós
perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos:
deíxeis cair na tentação, mas Jivraí-nos do mal.
N<:eblspo:

Livrai-nos de todos os· males, ó Pai e dat-nos
hoje a vossa paz:. Ajudados pela vossa miseri- córdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a
esperança, aguardamos a Vinda do Cristo ·salvador.
Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para
sempre.
Arcebispo:
_
_ __ _
Senhor Jesus Cristo, -âiSsestes ·aos- Apóstolos:
Eu voS deixo a paz, eu vos dou a minha paz:.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo,
a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o ·
. Pai e o Espírito Santo.
Todos: Amém.
Arcebispo:
A paz do Senhor esteja sempre coii.vosco.
Todos: O amor de Crlsto nos uniu.
(Abraço da paz.)
.

dcUulzo e condenação, mas por vossa bondade,
sejam sustento e remédio_ para a vida eterna.
Felizes os convidados para ceia- do Senhor!
Eis o Cordeirto de Deus que tira o pecado do
mundo,
_
.
Senhor, e!J não sou digno de que entreis em
minha morada, mas dizei uma palavra e serei
sãlvo.

a

13. CANTO DA COMUNHÃO
14.

ORAÇÃO

Ar<:ebispo:
__ _
Ó Deus, Vos~p Ftlho nos deixou no sacramento
do seu corpO O alímento dos que partem desta
vida. Concedei por Ele aos nossos irmãos eh~_':"
guetn à mesa do Cristo na vida eterna. Por Nosso
senhor Jesus Cristo.
TÕdOS: Amé-m. Arc:.ebispo:
O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele ~tá no meio de nó.s.
19 Leitor:
vamos partlr d~Qui levando
mensagem
de esperança e de paz. Dar sentido de vida a
tudo que fazemos é nosso principal compromisso. Éa melhor forma de recerenciaonos a memória de MarCos, Dirceu, Raduam, José TeíxE:íra;
Ivan, Amaury, Wellintgton, Jorge e Carlos Alberto,
que deram -~u~s vidas a serviço dos irmãos. E
a morte deles é o moniento feliz dO encoritr:o
cóffi Deus e posse definitiva da felicidade que
Ele prometeu.

-uma

·15. ORAÇÃO SOBRE O POVO -

BÊ:NÇÃO

FINAL
Arcebispo:
Abençoe-VOS 6 DeUs de toda a consolação, _qtJe
na bondade criou o homem e deu aos que crêem
qu_e o_se_u __Filb_Q_ reSSUScitou na esperanÇa da ressureíçã_o.
Todos: Amém.
ArCebi-::;_po:
Que Ele conceda, aos que vivemos, o p~_rdão
dos pecados e a todos os que rnqrreram a paz
e a luz eterna.
TOdos: Amém.
Arc_ebispo:
Abêru;ão-de Deus tOdo-poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo desça sobre vós e perman_eça
pài'a senipre.
Todos: Amém.
Arcebispo:
-- .Vªmos erh paz e o Senhor nos acompanhe.
Todos: Amém.

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Cárr)eiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Edison l~
Arcebispo:
.
bão.
Esta união do corpo e do sangue de J~_sus,
o Cristo e Senhor nosso, que vamos receb_ey, nos
.QJ;ll~: EDISON LOBÃO (PFL - MA. Pronusirva para a vida eterna.
nica Ó seguinte discurso.) -Sr. Presidente~ Srs.
Todos: Amém.
Senadores:
Todos: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado _No_ instante em que, no interior deste plenário
do mun.do, tende piedade de nós.
_
e no_recesso da Comissão de Sistematizaçao, traCordeiro de Deus, que tirais o pecado do munva-se unl ãmpto debãte, de sii19ular relevo para
do, tende piedade de nós.
,
__
o futuro institudánal de no.ssa terra, a prop:Ssito
Cordeiro de P~us, que tirais o pecado do mJ,JO·
da elaborãção constitudonal, ente"ndo, pela condo, daí-me a paz.
vicção que me assoberba, ser de minha estrita
An::ebispo:
ob_rigação apresentar-me a esta -tribUna para a
Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e__o vosso
definição de meu pens"amento sobre o processo
sangue, que vou receber, não se tomem <;ausa
que estamos viveilciando.

Setembro de 1987
De inicio, incumbe-me destacar, no bojo das
cóhtroVétsias, as várias tendências que preval~
c~m neste cenário e que repercutem, ora ácidas,
ora tranqüilas, nas expectativas da opinião pública.
Ern_bora tenha. bem presente, na consciên1ca,
as soluÇÕe$ que poderemos alcançar, embasado
numa análise integrada da realidade brasileira em
todas as_ suas perspectivas, suscitada nos mais
distantes anais de _nossa- Aistória, não desejo
adiantar-me na manifestação do sufrágio que me
incumbe propor. Ainda não tendo chegado a hora
das decisões irrevogáveis, reservo-me para esse
instante supremo.
Por enquanto, atraí-me principa1mente a análise
preliminar c:l.o quadro de elaboração Iegislatlva,
antes de discutir as conseqüências ine_vit~Y.eis que
advirão de_ seu conteúdo.
Sobranceiro ante o menor resquídq. d~ pessimismo, ou de seu irmão siãrriêS, o ceticlsmo,
acompanho a opinião geral de meus ~alegas e
do povo,- ao concluírem sobre a gravidade da situação ecqnQm_i_c-ª·- Entretanto, consiâero ãinda
mais séria a-õ'atUreià dO Jilqlniri.to pq1ítico, \>jsto
que, malgrado a importânc-ia fundamental do fator económico, é o fator político predominante
no cenário em que mais sensivelmente repercute
qualquer decisão.
Há-de rec-onhecer-se que a ação politica é moi·
dada na escultura do fato,
que o c:inzel ê o
empenho pessoal das vontades organiZadas.
Ora, no caso espedfico do agrupamento constituinte, essas vontad~ estão coletivamente constituídas Ou ·apenás individualizadas. Erri qualquer
das hipóteses, e ressalvadas as exceções, o envol~
Vimento ideológico é a matriz das decisõ_es culminantes, que se traduzem- efn múltiplas versões
.de sintomatologia.
- ·:-- --Essas versões do ~déáiiõ- eXãsPei-ãntÊi -sãC>Identificáveís a uma visada elementar, pois abrangem
desde os_ io:acionais conflitoS de terra,lilSufl.ados
por_ toda a parte, até o repúdio extraVagãil.te da
cont:nbuição externa ·ao nosso deserwoMmento,
seja em tecriologia ou- em qualqUer oUtra forma
de investimento.
-O que s_~ nota: é gue os gruPd; -Sectá"nos de
esquerda, "disciplinados e atuantes", -como bem
lembrou o Ministi:o Leônidas Plres Gonç_i3]ves,procuram desfigurar o regime demõcfâficci brasileiro,
dando-lhe uma feição que nao é aquela com a
qUal se habituou o nosso povo.
E não diga que o Ministro exag~rou. ~o seu
encontro VeiO o próprio Presidente _José Samey,
que expressou, em elogios pessoais ao ministro,
o peso da solidariedade presidencial.
Não se pode esquecer que, quer queiram ou
não os radicais da esquerda, OS brasileiros são
conservadores.
Não se trata, entretanto, do velho -cons.e~do
rismo, bolorento e retrógrado, mas do conserva·
dorismo moderno, avançado, próximo do modelo
europeu. Esse tipo de comportamento conserwdor, embora se atenha com fervor às tradições,
admite e respeita a evolução dos costumes e os
princípios de justiça social.

em

O Sr. Nelson Wedekin- Permite V. ~um
aparte?
·
O SR- EDISON LOBÃO- Ouço V. Ex•, nobre Senador.

Setembro de 1987

-DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O Sr. Nelson Wedekln - Nobre Senador
Edison Lobão, penso que o discurso de_V. EX,
por sinal muito bem articuJado, reflete, evidente-

O SR. EDISON LOBÃO ~ Exatamente. É
ij:SQ~ ffiesn10. E tenho a impressão de que não
estou s.,Qzinho n_este País quando penso __ ~ssirJ1.
T<IDt.o é -qUe as esquerdas, do ponto de vista político, não passam de alguns minguados 4 ou 5%,
Q __ que significa Que, se estou errado, posso at_é
~star _errado, comigo estão errados 95% da população braSileira:

mente, o seu pensamento, mas não creio que
esse seja o melhor m'!do de debatermos as questões da Constituinte. E predso que se recOnheça
a existência das esquerdas no nosso País. Uma
sociedade modema, pluralista e se for democr_,tica, deve conter as posições de esquerda que
tem uma visão daquilo que seja o interesse nacional, eventualmente, ou quase sempre, divergente
da sua visão. Quando V. Ex-, por exemplo, disse
que os conflitos de terra são insuflados, é preciso
lembrar que há uma realidade de concentração

de terra no nosso País que exclui milhões de brasi-

O Sr. Nelson Wedekln -=- Se_são tão min9:rias, nobre Senador~ nãO há razão para tanta preOcupação.
O SR. EI>ISON LOBAO=- A minha preocupação não-é tão intensa". V. Ex" é que poteil.cializã
a minha preocupação. Até vou-lhe dizer que me
regozijo com a presença das esquerdas. Por essas
raze'les que aponteL
Agora, sobre o problema das invasões estimulãdas, pEirdoe-me V. Ex-, mas só_ não vê quem
não _deseja ver.

leiros de viver na terra, de traPalhar na_ terra, de
tirar dessa terra o próprio sustento. Estamos aqui,
às nossas vistas, com uma das conseqüências
dessa concentração de terra, Aqui, na rampa do
Congresso Nacional, estão instaladas algumas
dezenas de famílias, certamente excluídas, e não
O Sr. Nelson Wedekln - Só não vê ci realipor sua culpa. É perfeitamente normal que as
dade dramática da terra em nosso País quem
esquerdas tenham uma visão diferenciada da sua.
não quer ver.
Enão há nenhum insuflamento. O que está aconO SR. EDISON LOBÃO - Muito bem! A
tecendo neste momento de l_iP-.erdade que o País
realidade é dramática, está aí e precisa ser resol·
e$tá atravessando, quase sempre são atos de devida. Acho qUe todos nós estamos interessados
sespero daqueles que são literalm_ente expulsos
que se encontre uma solução para isso. Por essa
da terra. Quanto à visão da presença das multinarazão o INCRA qUe está aí com 112 milhões de
cionais em nosso País, são diferentes concepções
hectares de terras para distnbuir aos sem-terras
da vida e da política que podem ser criticadas,
não sabe o que fazer_ com elas. Ouvi, ontem, neste
como V. Ex' faz, mas eles também têm as su.;1s
plenário, que as terras não são distribuídas aos
razões, o_ seu_ modo, a sua visão da presença dessem-terra porque o Governo não dispõe de recursas multinacionais no nosso País. Acho que o
sos; Ora, recentemente, na Subcomissão da ReMinistro Leônidas Pi.:es GO-nçalves tem todo .direifórrria Agrária, da qual tive a honra de ser o Presito de dar opinião a respeito de como as _coisas
dente, convidado o Ministro da Refonna Agrária,
estão aqui se desenrolando, mas não me parece
o Sr. Dante de Oliveira, chegou e respondeu a
que seja verdadeiro que as esquerdas dominem
uma pergunta dizendo que não têm faltado recurtodas as discussões, todas os_ debates e_s_equer
sos ao J\ltinístério, ao MIRAO, para promover essa
conseguem fazer prevalecer suas idéias. É preciso
distribuição de terra; tem faltado é competência.
que todos nós nos convençamq_s, de vez por toEle admitiu e recebeu os nossos aplausos por
das, que a esquerda existe e que ela tem todo
direito de existir e marcar a sua presença, sobre- isso. Terra existe, reCursos existém. Então, o que
falta? Talvez exista um interesSe subjacente em
tudo neste momento da Constituinte. São diferenpromover eSsa agitação a que me refiro.
te.:s concepções de m'undo. A concepção de uma
sociedade democrática e pluralista impõe a neO Sr. Leopoldo Peres -Permite-me V. EXcessidade de se ver com respeito essa posição
um aparte?
--das esquerdas como um to~o. E _mais do que
~O SR. EDISON LOBÃO - Ouço o meu
isso, não me parece razoável criticar que eles faeminente colega do Amazonas, Senador Leopolçam aquilo que têm o direito de fazer, que é tentar
do Peres.
fazer valer os seus argumentos, tentar fazer prevalecer a sua concepção da vida nacional, da polftica ·
O Sr. Leopoldo Peres- Senador Edison
nadonal, a sua concepção de modernização das
Lobão, quero dar um testemunho de caráter históestruturas. Era fsso o que queria dizer neste aparte
rico. Conheço-o _desde que V. EX' erã jornalista,
a V. Ex"
e um dos mais eminenteS, "junto à Câmara dos
Deputados, e eu era Deputado Federal. E comO SR- EDISON LOBÃO - AD tempo em
preendo perfeitamente o seu posicionamento.
Mas o testemunho que eu_ queria dar a esta Ca_sa
que agradeço a V. Ex' o aparte, devo dizer que
não é muito diferente o meu pensamento sobre
é que V. Ex- faz muito bem a distinção entre o
conservador e o reacíoriário.V. Ex', é um conser~
essa matéria, do s_eu pensamento. A presença
das esquerdas é perfeitamente admissív_el e até
Vacfoi., nunca foi reaçionário.
desejável. Eu até diria a V. Ex', até por uma quesO SR. EDISON LOBÃO -Muito obrigado
tão de utilitarismo quanto a essa matéria, que
a V. EX, que traduziu com perfeição o meu pensame regozijo com a presença das esquerdas pormento. Sou um conservador moderno. Acho que
que elas atl!am e servem, no meu caso,_ co,.no -este é o estilo do mundo atual. Temos no mundo
balizamento da minha conduta, isto é, elas estão
inteiro exemplo dessa natureza, onde o socialisde um lado, eu estou do outro. O meupensamo, o comunismo imperou durante tanto tempo,
mento é inverso ao pensamento das-esquerdas.
já hoje eles se arrependem disso, e procuram
uma nova orientação, um novo mecanismo, para
O Sr. Nelson Wedekln- V. EX' não esqueça a vida dos seus povos.
que pode ser também de Pa1izamento para as
Tendo-se ajustado às necessidades do mundo
esquerdas.
atual, o conservadorismo- e este é o terna cen-
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trai do meu pronunciamento - soube combinar
a noção de liberdade, bem inalienÇivel do ser humano, com o conceito de responsabilidade, sem
a qual a convivência sócial Se inviabiliza-.
Os constituintes, na reestruturaçãO institucional
deste País, não podem desprezar o caráter conservador de nosso povo, que deverá traduzir-se na
nova Carta ConStitU.dOhâl, sob pena de tomá-la
inadequada às necessidades e aspifaçõeS nacionais.
Se não têm respaldo da população, em nome
de_que principfoS-ãtuam os nOSsos curiosos Constituintes auto-entitulaàos ''progressistas"? Em nome, visivelmente, de uma ld~Iogia anódi~_ q~:J:e_,
intelectualmente. corresponde a um anacronismo
primário. Consciente ou incoriscientement:e, move-lhes a inspiração marxista. Curiosamente; iSSO
ocorre no mesmo momento em que a ideologia
marxista - objeto âe uma -critica iri.~xorável da
inteligência ocidental- começa a. ter vári_os de
seus asPectOs políticos, administrativos e sedais
contestados, na própria terra em que foi plena·
mente adotada.
Reconheço no marxismo a sua vigorosa contribuição intelectual para o século XIX. no campo
da Sociologia PoUtica, da Economia, da História,
da Filosofia. A es_tratégia política marxista, entretanto, que seu genial autor não teve oportunidade
de ver colocada em prática, fracassou fragorosa·
mente no encontro com a realidade de nossos
tempos, mostrando-se inepta para garantir às Sociedades modernas as Qenesses que a sua aplica~
ção pressupunha.
Agora, uma palavra ancilar a respeito do nacionalismo, no qual se enredam, embora navegando
ao acaso, algumas personalidades eminentes de
nosso meio.
O nacionalismo, um sentimento nobre, em
principio, normalmente está, entre nós, divorciado
da universalidade fundamental, tomando-s_e simplesmente um filho bastardo do chauvinismo.
Reduzido a dogma da sobrevida e a agente
próêffiidor da aculturação, esse tipo de nacionalismo mergulha no nilismo, reputado o subterrâneo da História. Par.:t assinalar a insídia de sua
marginãlidacfe, basta -o eXemplo de um projeto
ou emenda constitucional que, literalmente (art
385, parágrafo único, item VU}, prescreve: "o Estado velará pela preservação e o desenvolvimento
do idioma oficial, bem como das línguas indígenas e dos distintos falares brasileiros."! Segundo
esse fenômeno_ d~ zootecnia. legislativa, nós; e
V. Ex+" comigo, não seremos mais os integrantes
da imensa comunhão nacional, caracterizada
agora por diversos "falares", o_ que nos toma indi-viduas irrevogavelmente estranhos às novas provas dialetais de invulnerável prosódia.
Uma pa1avra fmal acerca do capitalismo e de
seu confronto s_erõdio c_or:n o sOcialismo~ n~sta
augusta Assembléia.
-Remetamos a matéria ao ilustre Prof, Ludwig
Erhard, um dos mais brilhantes do pós-guerra,
primeiro como_Ministro da EcoriórT!ía e, posteriormente, como Chanceler da Repúbliéa Fedé"r:ãl da
Alemanha. Tal como todo homem de gêniO, Q
mestre gennânico, a1ém de Sua espe<:iaüdade,-era
um estadista de formação hlJmanlsta. o que lhe
proporcionava a visão da amplitude mundiaL -A
história de sua ciência e os métOdos de aplicá-la
consignavam-lhe o fundamento de um cotejo per·
feito entre as duas espécies de conhecimento:

__ _
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para ele, capitalismo e socialismo constituem

Ao sair do gabinete. após uma conversa tnfor-

seus fundamentos num_a_dua1icl.;tde una e, a bem
dizer, equivalente.
A princípio, _o capitalismo era contemporâneo
do Iaisser-faire, fase na qual o dominio da inicia-

m.ai, agradável e até muito educada, o Ministro

tiva privada era totaL Quanto ao socialismo, em

igual contexto, ocorria o oposto, exaltando-se o

tota1 controle das ativid_ades privadas.
Por último, transformado desde as sua,s raízes,
o sistema capitalista evidencia logo sua inevitável

participação social. E em relação ao socialismo,
impõe-se-lhe a liberdade de iniciativa, tal _ç_Qmo
na Suécia, na Inglaterra (çg_m o P~do Trabalhista), na França e na ltá1ia. Esse tipo de socialismo era e é uma remota ~stratiJicação da Segunda Internacional, adversária tradicional do m~r
xísmo.
Em resumo, as teses do marxismo, como .@5
velho socialismo, são uma excrescência do T erw
ceiro Mundo, onde ainda persistem no s~u inomi_w
nável irredentismo.
Era- o qUe tinha a d_izer, _Sr,_Pr~sideilte e Srs.
Senadores. Muito obrigado. (Muito ]?em!)
Durante o discUrso do Sr. Edison Lobão
o Sr. Dirceu Carneiro, Terceiro-Secretário,
deixa a cadeira da Presidência que é ocupada
pelo Sr, Humberto Lt.Jcena, Presidente.

O SR.. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a paJavra ao nobre Senador Raimundo
Um.
O SR. RAIMUI'IDO URA (PMDB - PB. Pronunda o seguinte c:Uscurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres Srs. S~nadores:

O ·assunto que irei abordar agora considero
da maior importância; é o problema da nossa
dívida externa
Etn todos os projetas que são abordados neste
País um bilhão, dois bilhões de dólares são sufiw
dentes para resolver problemas setoriais da maior
importância. Um bilhão de dólares é necessário
para o recapeamento de 20 mil quilôrnetros de
estrada; 2 bilhões e 400 milhões de d61ares são
suficientes para a construção da Estrada de Ferro
Norte-Sul; 2 bilhões de dólares são suficientes
para construir a Usina de Xing6. Mas o problema
de nossa divida é que, s_e for paga com juros
e o principaJ na forma que os bancos internacionais exigem, é necessário_ que saiam de dentro
da sociedade brasileira, de dentro deste País, aproximadamente treze bilhões de d61ares.
Portanto, sem nenhuma margem de erro, seja
econômico ou político, podemos afirmar, com
toda a certeut e convicção, tanto no aspecto técnico como no político, que é a dívida externa o
problema da maior magnitude que o_ Brasil atra~
vessa neste momento histórico.
Há poucos dias, aconte<:eu um fato que entristeceu a todos os brasileiras que amam e _querem
o bem deste País. O nosso Ministro Luiz Carlos
Bresser Pereira foi aos Estados Unidos para, de
uma forma preliminar, apresentar os primeiros
pontos de uma proposta para negociação da dívida externa.
Ao conversar com o Secretário do T esourõ-,
James Baker III, colocou que o Brasil, no momento, não poderia, de forma alguma, suportar
os encargos do pagamento _da divida externa nos
padrões tradicionais e ortodoxos em que vinha
fazendo até então. -·

~ornunicou à Imprensa seus pontos de vista, credenciado que fora pelo próprio James Baker.. Mas
qual foi a sua surpresa, quando no dia seguinte
tomou conhe_çimento de uma nota oficial daquele
Minis_tl:_o, daquele Secretário_ de Estado, e toda
a Imprensa americana divulgou, de que· o James
Baker não concordava com nenhum dos pontos
de vista do nosso Ministro. Toda a Imprensa americana_._ Inclusive os editoriais, fecharam de uma
forma cristalina uniformemente e ao lado dos inte·
resses arneri~:anos. Mas a surpresa maíor, também, foi a Imprensa do nosso País, que, ern vez
de tomar o lado da posição braslleira na defesa
dq_s interesses nacionais, !'! Imprensa brasileira,
com a sua grande força, com a sua grande _índe-pendência, também embarcou nos mesmos ar·
gumetitos da ImPrensa norte-americana, defen- dendo os interesses do sistema financeiro interna·
cional, esvaziando a pmpoS!a inida1 do nosso_Mil}istJ:o Bresser Pereira, WJ"I homem que çonsidero
da maior competência, um homem sério e um
homem até idealista, coisa rara nos dias de hoje.
Neste momento. venho aqui neste Plenário, no
lugar onde encontramos homens da maior competência e da maior seriedade, para que possaw
mos, políticos, trabalhadores e empresários, neste
instante em que o nosso Ministro vai novamente
para os Estados Unidos, levando novas propostas,
mas dentro dequele princípio da sua proposta
inicial, sempre batendo na tecla de que a sociedade brasileira não abre mão do seu crescimento
econômico, porque são _mais de um milhão e
500 mil brasileiros que ingressam anua1mente no
mercado de trabalho e sem c:onsiderar, também,
que estamos num período de desaquecimento
e de que mais alguns milhões de trabalhadores
brasileiros estão desempregados ou subempregados.
o :Sr. Mauro·aenevide&- v. Ex--pirrilite
um aparte,-nobre Senador Raimundo Lira?

_OSR.RAIMQNDQ_URA-Comtodoprazer,
nobre Senador .Mauro Benevides,
O Sr. Mauro Benevfdes- Nobrê __Senador
ante:s de maj~ nada, gostaria de
ressaltar a rara oportunidade quando V. Ex~' utiliza
a tribuna, no momento em que o Ministro Luiz
CãrlõSBréSSér Pereira e assessores seus se deslocam para os Estados Unidos, a flm de retomarem
a negociação em tomo da nossa dívida externa.
Diria a V. Ex' que a semana passada foi assinalada
por Sucessivos pronunciamentos que objetivavam
oferecer ao Ministro um lastro de apoio das forças
políticas, das lideranças empresariais, enfim, tudo
quanto pUdesse representar novas propostas em
relação à divida externa do País. Eu mesmo; em
sessão da última quinta-feira do Congresso Nacional, quando ocupei a tribuna, reportei-me, indusive, a uma manifestação aprovada pelo nosso
Partido, através do seu Diretório Regional reunido
em convenção, em São Paulo. O PMDB daquele
grande Estado da Federação aprovou uma moção de solidariedade ao trabalho_ realizado pelo
Ministro, objetivando, sobretudo, resguardar a soberania e os interesses nacionais no processo de
renegoctaçao da nossa dívida. Portanto, no momento em qu~ V. Ex', com aquela oporturiidade
que fiz qu~o de realçar, oportunidade rara, por~imunda Lira,
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que c::oincide com o deslocamento_ do Ministro,
focaliza esse mesmo tema, sinto-rrle no dever de
reiterar esta solidariedãdé sob~tl,.ldo, expressar
a confiança em que segmentos da sociedade bra.
sileira transmitam, de maneira pública, o seu
apoio ao titular das finanças para que S. Ex", chegando aoS Estados Unidos, possa enfre"iltar de
Viseira erguida, oS
credores e cOm eles
chegar a uma fase de negociação em que se
resguarde, sobretudo, o interesse do nosso Pais.

e.

nossos_

O SR. RAIMUI'IDO LIRA -

Obrigado a V.

EX', nobre Senador.
Na segunda-feira passad~ o Sr. Mlnistro Bresser Pereira esteve reunido aqui no Senado com
a Comissão-da Dívida EXterna, -da qual sou um
dos seus Membros, e o meu companheiro, o meu
Uder, Senador Fernando Henrique Cardoso, é o
Relator dessa Comissão._ Naquele momento, o
Ministro deu alguns detalhes básicos dos pontos
que S; EX' levará para os Estados Unidos, para
conversar_ com os banqueiros_ e com as autoridades goVernamentais dos Estãdos Unidos. E o
nosso Líder, Senador Fernando Henrique Cardoso, reafirmou o apoio maciço, o apoio fechado,
o apoio consciente e inteligente-~' -~l;:lretudo o
apoio pabiótico da Bancada do PMDB às posições
mais avançadas, às posições mais COerentes, às
posições mais vantajosas para a sociedade bras.~1eka.

Tem os a certeza de que a competência do nos-

so Ministro, o seu éspítito, o seu idea1ismo, o seu
patriotismo, serão uma garantia de que os entendimentoS -Serão vitoriosOs, sein dúvida, mesmo
demoradOs, porque preCisamos ter esta.· calma,
esta paciência; porque, quando se quer algum
avanço em benefício da-socied.ãde bi'riSileira, ém
beneficio do nosso País, é oecessárfo também
que este apoio não seja um apoio momentâneo
e um apoio emocional, mas seja sobretudo um
apoio duradouro, um apoio consciente, Um aPoio
inteligente e que possa esperar a1gum tempo, enquanto as riegOCiàçõeS ·chegam a um bom termo.
para beneficar o nosso País. -

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- V.
Ex" permite um aparte, nobre Senador Raimundo
Ura?
O SR. RAIMUNDO LIRA - Concedo um
aparte ao nosso Lider Fernando Henrique Cardoso.

O Sr. F~do Henrique Cardoso- No-bre Senador Raimundo Lira, em primeiro lugar,
desejo recordar que v. EX"; neste íriStãrife, fala
por delegação da Uderança. A palavra de V. Ext
é a expressão do PMDB, nesta Casa.
O SR. RAIMUNDO LIRA - Muito obrigado
meu Uder, Senador Fernando Henrique Cardoso.

_ O Sr. Femarido-lfe:nrique Cardoso -Em

segundo lugar, queriã reãfinnar o que já foi -dito
aqui por V. Ex" e também pelo Senádor Mauro
Benevides, no sentido de que- é um inomehto
decisivo da negociação brasileira lá fora. Neste
instante, é importante que- as fOrças- políticas e
sociais entendam o processo e dêem ao Ministro
não a solidariedade político-Partidária, mas a solidariedade patriótica que é neCessária. LembrOu
V. 5(' que a imprenSa nOrte-americana, na sua
totalidade, apoiou a posição do Ministro Baker,
que não coincide cõm os i~ere"SseS da negodação brasileira e que a nossa imprensa não teve

uma atitude semelhante. V. Ex!' ouviu as dedarações do Ministro Bresser Pereira na Coiriissão
de Dívida Externa e o Ministro, nessas declara-

ções, mostrou que recebeLJ !Jffi apoio inequívoco
da liderança empresarial brasileira. Citou que nas
discussões havidas a questão relativa a uma nego-

dação rápida de acordo corn os moldes tradicional ou_u_mc:t._ dis_cussão mais lenta, mais madura,
que viesse a trazer_ inovações na forma pela qual
o Brasil val enfrentar seus credores, teve como
resultado a sustentação por parte das lider<mças
empresariais para uma negocíação nos moldes
que v. Ex' vem mencionando aqui, q·ue seja- uma
negociação que pense primeiro no Brasil e depois

no tempo. A pressa não é nossa. Nosso objetivo
não é chegar a uma negociação rápida, nosso
objetivo é concluirmos uma 11_egbciaçãb favorável
aos interesses brasileiros. É cõm esse entendi~
menta que mais umª v_e~ _Q MiQistro Bresser Pe~
reira e sua equipé de assessores parte para os
Estados Unidos. Acho que é muito oportuno o
discurso de V. Ex" e até gostatfa de, por intermédio
desta tribuna do Senado, conc!amar as outras
forças, não só políticas, mas sociais, inclusive os
sindicatos, a que também juntassem sua voz, por~
que não se trata de_ urna negociação que apenas
interesse àqueles que estão endividados, ~s .. em·
presas endivideidãs e ao País endividado. lrttere~sa
a toda a população brasileira,- porque, em última
análise, quem paga é õ povo. De modo que, acre·
dito que a reiteração desse apoio que vem sendo
dado, aqui no plenário do Sen_a_d_o Federal por
V. Ex!', é mais que oportuno. Tenho c..erteza de
que as outras Uderan.ças, se estivessem aqui presentes, porque já o fizeram na Comissão da Oívida
Externa, também expressariam o mesmo ~poio.
É um momento este, sim, de união; união em
tomo do País_. Felicito V. Ex'~ pelo seu pronunciamento.
O SR. RAJM()NJ)O LIRA - Muito obrigado,
Senador Fernando Henrique Cardoso, meu üder.
Para dtar alguns exemplos da importância, do
peso.do pagamento da nos_s.a dívi_d_a em padrões
ortodoxos ou tradicionais, basta citar que, se o
Brasil pagar os juros e o principal, anualmente,
o que chega a uma soma de aproximadamente
13 bilhões de dólares, isso Significa dizer que o
nosso Pais perde a capacidade de fazer novos
investimentos dá ordem de 25 a 30% da capacidade que ele teria que investir e não investindo
teremos, a curto prazo, o sucateamento do n_osso
parque industrial, do nosso setor produtivo, em
conseqüência as nossas expOrtações terão, irremediavelmente, que cair e também o seu nível
de emprego. Portanto, é um problema de extrema
importância que o Ministro da fazenda Lu.iz CãrlO$
Bresser Pereira, com o apoio maciço da sociedade brasileira, seja bem sucédído na sua ·negociação para conseguir melhores condições de pagamento. melhores prazos para o problema da
nossa dívida externa.
O Sr. Itamar Franco um aparte?

Quinta-feira
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Permite-me V. Ex"

O SR. RAIMCINDO URA -Ouço o aparte
do nobre Senador Itamar Franco, Líder do PL
O Sr. Itamar Franco - Senador Raimundo
Ura, ontem tive oportunidade de fazer_uma abor·
dagern sobre o problema da dívida externa, não
com o mesmo brilhanti-smo de V. ~. mas reafirmei aqui uma posição que não era minha, era

do então PMDB, da necessidade de uma auditoria
Desejamos êxito a S. Ex" o Ministro da Fazenda
na sua tentativa de reingressar - a. expreSSão
não é nossa é de S. Ex'- na __<:oÜJUnÍdãde financeira iriterriacional. Mas quando S. EX' conclama
o apoio da sociedad.e af, vai a nossa_discor~ncia
profunda, nem nós Congressistas, nem a soc::iedade brasileira, tem perfeito conhecimento da dívida externa brasileira, co_rno_ ela se processqu
e a partir do Decreto-Lei n<r 1.312, de 1974, q~a;n·
do se permitiu ao Departamento de Portos e Rios
Navegáveis de enreo, para que ele,_com o aval
do Tesoufo Nad0rlãf,-fõ55e buscar recursos no
estrangeiro e, posteriormente, esse decreto, alterado, permitindo que esse aval fosse dado à vontade, o endividamentO exfehlo brasileiro se processou sem qualquer controle, como ainda é hoje
no'Congresso NaciOnal, e. c;ié) próPria sociedade
brasileira. POrtanto, eu queria apenas -reafirmar
aqui o meu ponto de vista: continuo defendendo
uma a:uâifuria na -dívida externa. Que S. Ex" con·
siga fazer a reíntegraçãó à comunidade financeira
inteJnacionaJ; mas sem -o sangramento da nossa
eoonomia, para c:[ue não - tomo ·eu lembrava
ontem, aqui, no Senado da República - ocorra
aquilo que aconteceu a: partir de 1982, quando
5% do nosso Pro!;iuto Jntemo 6l\lto passou a ser
de~locado para o exterior apenas para pagar os
juros, ou seiViçóS ·da dívida. Portanto.- é esse o
nosso pensamento-, que expressei de pronto a
S. Ex• o Sr, MiniStro. na COmissão da Dívida Externa, já que sou aPel1as um suplente. Queria reafirmar isso, de público, aqui no plenário, no pronunciamento tão importante de V. Ex"

O SR. RAIMUNDO LYRA- Muito obrigado,
nobre -senãaor ltarna_r.fra.nco..A$ s~as colo~ações
são pertinentes e a Comíssão Especial da Dívida
EXterna, uma Comissão do $enado suprapartidária está r®lmente procurando fazer esse levan·
tamento da dívida externa_ brasileira.
É preciso V. Ext levar em consideração que
o Brasil deve a 754 bancos privados e são aproxidamente cem mil contratos, Então, nao podemos
de maneira nenhuma esperar que a auditoria dessa dívida, feita ao longo de vários anos, seja concluída, para em seguida, se conseguir nego-ciação
faVoiável

O Sr. Itamar t""ranco- V fr'. me desculpe.
mas essa auditoria não está sendo pedida em
1987. Ela já tein sido solicitada, e era o_ PMDB
que soficltava, já ffiuito tempo. Veja V. Ex" que,
em 1972, recordava eu também ao Senado da
República, que todos os acordos internacionais
deveriam ter sido sub"metidos ao Congre_sso Nacional. E não se diga que esta Comissão, e nós
a aplaudimos até, tenha-que examinar 130 mD
processos;- e haveria uma fórmula muito mais
simples de Ser examinado o problema do endividamento externo, através da auditoria. Portanto,
não é auditoria de 1987, essa auditoria, meu nobre
Seriadoi", ela tem sido pedfda, há muitos e muitos
anos aqui pelo nosso PMDB; não- é de agora em 1987. Não é agora que o Ministro Sresser vai
tentar, como ele diz, reintegrar o Brasil na comu·
nidade financeira internacional. E volto a .dlzer,
oxalá -_apesar de nosso cetlclsmo ....;..S. EX' tenha
êxitO, inas que não perrflita - e creio também
seja o pensamento de V. Ex' - nenhum sangra·
mentõ no processo de desenvolvimento brasileiro
para pagar os juros e o principal.
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O SR- RAIMUNDO LIRA -Muito obrigado,
-nobre senador Itamar FranCõ. ACredito que a posição do nosso Ministro Bresser Pereira cpnf~re
com a de V. Ex' porque ele, çom o conhecimento
pleno que tem do problema; ele tem a convicçãO,
tem a certeza, de que, dentro dos padrões tradicionais~ .dos. padrões usuais no mercado financeirO
intemacion~. o Br?Jsjl não tem a menor condição
de pagar a sua dívida extema. E não_ está aquf
no momento em qu~sU!o, se alguns desses contratos foram feitos de uma [arma correta_ ou de
uma forma incorreta. O que nós estamos querendo agora, e o de que o Brasil precisa, é fortalecer a posição política e moral do seu negociador,
para que essa posição fortalecida traga berleficios,
traga maior tranqüilidade, a médio e a longo prazos para o Br~sil. O Brasil não suporta mais negocim. sua dívida por um período de seis meses
ou um ano. Eftúem que dar à Sociedade brasileira,
ª9$ .ttª_bQl!].a.Qpr~s e a~ .empresários .e a toda
sociedade de um modo 9eral a trãn(jUiiidade de
que nós podemos, por um. tempo relativamente
longo, trabalhar, produzir
pensar de Uma-forma cotidiana neste angustiãnte problema.
Tomei conhecimento ainda hoje de que a Federação das Indústrias do Estado d.e São P~ulo, a
Fiesp, manifestando o pensamento do universo
da classe__ empresarial brasileira, hipotecou, hoje,
através de um documento de solidariedade in_cqn·
dicional ao Ministro Bresser Pereira. Quero tam·
bém dar um depOimento de qUe, mi Quarta-feira
da semaOa_ passada, conduzi _a_té: º-· O?~binete do
Ministro deZess.eis Presidentes de Assoc:iações de
classe, esses. representando_a Abrave. Todos, eles
representando Ass.odações de Marcas, são concessioná.rios neste País de· auto_móvefs, de caminhões e d.e_trator_e_s, todos empresários nacionais,
todas as associações nacionais, e que representavam, naquele momento, um total de 4.159 .empresas_ associadas, e que empregam num tOtal
de 287 mil trabalhadores de uma forma à.ireta,
e"qUe repteséi-ttam o· segundo setOr ecoriômic:o
brasileiro no que se refere à arrecadação de impostos. Então, nós estamos sen:tiiJdo que, nos
últímOS dias, está havendo um amadurecimento,
uffiá tendência favorável pat-a Se· dar esse apoio
a_!}_ nosso negOciador, porque sem-dúvida estaremos dando apoio não s6 ao nosSO Ministro,.mas
estatnolf dando um apoio político ao representante do Brasil nesse grande problema que é o
problema da dívida externa. Muito obrigado, Srs.
Senadores, muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)

sem

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Esgotado 9 tempo destinado ao E,xPediente.
Estão presentes 62 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n? 154, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Coromandel, Estado
de Minas Ger"a:is, a contratar operação de crédito no val.or correspondente, em cruzados,
a 56390;98 Obrigações do Tescuro Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVE[, proferido em Plenário.
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A discussão da rnaté_O" foi encerrada na sessão
extraordinária anterior.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per-

manecer sentados.

(Pays~-

Aprovado ..

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)-

Sobre a mesa, redação final da matéria, elaborada

pelo Relator, Senador !_~mar Franco, que será
lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.
É lido o seguinte

PARECER
Redação final do Projeto de Resolução

n• 154, de 1987.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n<? 154, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de CoromandeJ (MG) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 56.390,98 OTN.

Sala das Sessões, 23 :de_ setembro de 198_7.
-Itamar Franco, Relator.
ANEXO AO PARECER
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 42, inciso VI, da- --conSbluição,
e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

Setembro de 1987
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Autoriza a Prefeitura Municipal de Co·
r-omandel, Estado de Minas Gentis, a
contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a
56.390,98 Obrigações do Tesouro Na~

donal- OTN.
O Senado Federal resolve:
~
Art 1"' I:: a Prefeitura M.u_niçipal de Coromah~
del, Estado de Minas Qe_r~.i~,_nos·termos do artigo
29 da Resolução n~ 93, de 11 de outubrq de 1976.__
alterada pela Resoluçã.o.n9 140,_de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senádo Federal, autorizada_
a contratar operação de crédito no valor con;~§~.
pendente, em cruzados, a 56.390,98 Obrigações
do T escuro Nacional- OTN, junto à Caixa.J;ce:nôrnica Federal, esta na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Dest:nvolyirnento Social__--:'
FAS, destinada à canali_saçáo de _ç:órrego, no Município.
_
_ __ _
Art 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Luceoa) -

Em dtscussão a redaçâo final. (Pausa.)
Não havendo querO peça a palaVra, ·enCerro
a discussão.
. _ =Encerrada a díscussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
_
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) -

Item2:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n9 155, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de São João Evangelista,
Estado de Minas Gerais, a contratar operação
de crédito no vaJor corresporidente, em cruzados, a 43.642,63 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN, tendo

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

A discussão da matéria foi encerrada na sessão
extraOrdinária anterior.
·Em votação o 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, elaborada
pelo Relator, Senador Itamar Franco, que será
lida pelo Sr. Primeiro~Secretário.

t: lido o seguinte

PARECER
.. _ Redação llnal do Projeto de Resoluçãt;>
.. n' 155, de 1987.
O Relator _apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n" 155, de 1~7. qu~ -ªutoriza a
Prefeit1,1ra Munidpal de São João Evangelista
(MG) a contratar operação de crédito no valor
correspondente, erri cruzados, a 43.642,63 OTN.
__ Sala das Sessões, 23 de setembro de 1987,
-Itamar Franco, Relator.
AN~Q

AO PARECER

Façó saber que o Senado Federal aprovou. nos
tenn·os do C){tjgo 42, inciso VI, da Constituição,
e e\.l
, President~. _promuJgo a se~
guinte
, DE 1987
RESOLUÇÃO N'

Autoriza a Prefeitura Municipal de São

João Evangelista, Estado de Minas Gentis, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a
43.642,4?3 _Obrigações do Tesouro Naclonai .;.;;. OTN.
O Senado FederçU resolve:
I:. a PrefeitUra Municipal de _São João
Evangelista, Estado de Minas Gerais, nos termos
do artigo 29 da Resolução n~ 93, de 11 de outubro
de 1976, alterada pela Resolução n" 140, de 5
de.dez.embro de 1985. ambas do Senado Federal,
autorit:ada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 43.642,63
Obrigações do T escuro N_acional - OTN, junto
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade
de-gestor-a do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação
de galerias tubulares e celulares, sarjetas, meiOs-~
fios e calçamen~o._no Município. __
.
Art. 2?_ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
_ Art 1"

:_() SR.CPRESIDÉNTE. (Humberto Lucena) -

Em discussão a redação finai. _(Pausa.) .
Nã.o_ havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
defii1itivamente adotada,- dispensada a votação,
nOs- teiTnos regimentais.
- O pfojeto vai à promulgação.
· O SR. PRESIDEI'ITE (Humberto Lucena) ltem3:

Votação;·-ém turno único, do Projeto de
Reso!;t_ção n" 156, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Serra do Salitre, Estado
Miilas Gerais, a cciltratar operaÇclo de

de

crédito no valor cor.r_espondente, em cruzados, a 32~007,13 Obrigações do T escuro Na~
dona! - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário.
A discussãO da matéria foi ence_rrada na sessão
extraordinária anterior,
Enniotação õ projeto, em turno único:
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

. O SR. PRESIDErfi'E (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redação final da maté!ja, elaborada
pelo Relator, Senador Itamar Franco, que será
lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.
__~ li9_o o -~~uinte

PARECER
Redação final do Projeto de Resolução
n' 156, de 1987.
O Relator apresenta a redação fmal do Projeto
de Resolução n" 156, de 1987, qoe autoriza a
PrefeitUra Municipal de Serra do Salitre (MG) a
contratar operação de crédito no ~or correspon.~
dente, em cruzados, a 3?.007,13 OTN.
&ua das sessões, 23 de
- -9e 1987.
-Itamar Franco, Relator.
ANEXO AO PARECER

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
temiaS- do artigo 42, inciso VI, da Corystitui~o.
e eu
Presidente, promulgo_ a seguinte
RESOLUçAO N'

, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Murüclpal de Serra do Salitre, Estado de Minas Gerais,
ã. contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cr-uzados, a
32.007,13 Obrigações do Tesouro Na~
clonai - OTN.

6 Senâd.o Federal resolve: _
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Serra do
Salitre, Estado de Minas Gerais, nos termos -do
artigo 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro
de 1976, alterada pela Resolução n 9 140, de 5
de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal,
é!Utotizada a contratar operação de crédito no va·
lar_ correspondente, em cruzados, a 32.007,13
Obrigações do Tescuro Nacional - OTN, junto
à Caixa Económica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FASL destinada à ampliaçáo da.
rede de esgoto sanitário _e implantação de sistema
de abastecimento d'água, no Município.
-Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Em discussão a·redaçãcffinal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a âiscussão.
Encerrada a discussão, a matêria-é dada Como
definitivamente adotada, di$per1sada a votação,
nos termos regimentais.
o·projeto vai à promulgação.

o SR. PRESIDE!'ITE (Humberto Lucena) .:.::
ltem4:
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Votação, em turno L.nico, do Projeto de
Resolução no 157, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do

Piauí, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 40.777,00
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN,
tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferido em Pie~
nário.
O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena)-

Tendo se verificado a existência de erro gráfico
na impressão da Ordem do Dia no que diz respeito

ao pres_ente item da pauta, a presidência esclarece

ao Plenário que o valor correto do crédito a ser
concedido à Prefeitura Munidpal de Teresina (PI)
é de 407.777,00 Obrigações dO T escuro Nacional
-OTN.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão

extraordinária anterior.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per·
manecer sentados. (Pausa.) Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, a redação final da matéria, elaborada pelo Relator, Senador Nelson Wedekin, que
será lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.

É lido o seguinte

PARECER
Redação final do Projeto de Reso·
lução n•157 de 1987.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n~" 157, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Teresina (PI) a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 407.777,00 OTN.
Sala das Sessões, 23 de setembro de 1987.
-Nelson Wedeldn, Relator.
ANEXO AO PARECER

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 Te·
resina, Estado do Piaui, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 407.777,00 Obriga·
ções do Tesouro Nadonal- OTN.
O Senado Federal resolve:É a Prefeitura Municipal de T eresina,
Estado do Piauí, nos termos do art. 2" da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada
pela Resolução n~ 140, de 5 de dezembro de 1985,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor Gorrespondente, em
cruzados, a 407.777,00 Obrigações do Tesouro
Naclonal-OTN,junto à Caixa Económica Federa], esta na qualidade de gestora do Fun_do de
Apoio ao Desenvolvimento So.cial- FAS, destinadaà implantação e reforma de unidades escolares, no Município.
Art. 19

Art. ~ Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -

Erri -discussão a redação fmal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a di.s<:uss.ãQ.
EiiCerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto vaf à promulgação.
0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Item 5:
Vot::tção, em turno -único, d-o Projeto de
Resolução n" 158, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Imperatriz, Estado do
Maranhão, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
209.863,31 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN, tendo
__
__ _
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Ã diSCussão da matéria foi encerrada na sessão
extraordinária anterior.
Em votação o projeto, em turno únko.
Os Sis~ senadores qu_e o aprovam queiram pefmanecer sentados. (Pausa.) Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Humbero Lucena) - Sobre_ a mesa, redação final da matéria, elaborada
pelo Relator, Senador Edison Lobão, que será
lida pelo Sr. Primeiro-Secretário.

É lido o seguinte

PARECER
Redação final do Projeto de Resolução
n• 158, de 1987.
O Relato_r_apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 158, de 1987, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Imperatriz (MA) a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 209.863,31 OTN.
Sãlaâ;~fs-sessões, 29 de setembro de 1987.
~ Edlson Lobão, Relator.
ANEXO AO PARECER

Faço saber que o Senador 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 Imperatriz, do Estado do Maranhão, a con·
tratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 209.863,31
Obrigações do Tesouro Nacional OTN.

O Senãdo Federal resolve:
__
É a Prefeitura Munictpãl de Imperatriz,
Estado do Maranhão, nos termos do art. 29 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 correspondente, em cruzados, a 209,863,31 Obrigações do
T escuro Nacional - OTN, junto ao Banco de
Desenvolvimento do Estado do Maranhão S/A,
este na qualidade de agente fmanceiro da operação, destinada a financiar o Plano de Desenvolvimento Físico e Institt,tcional, o Sistema Viário
Art. 19

Quinta-feira

2<1

2T2T ·

de Transporte Coletivo e· o Sistem"a deDrenagem
Pluvial; no Munictpio.
Art. 19 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

Em discussão a tedação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Ericerrada a dj~çussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada, dispensada a votação,
nos termos regimentais. O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceno) -

ltem6:
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n• 116, de 198T(n• 180/87, na orfgem), de 6
de julho de 1987, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à áe_hberação do Senado
a escolha do Senhor Luiz Augusto Pereira Souto
Maior, Ministro de Primeira Classe, da carreira de
Diplomata, para ex_er_c_er a função de Embaixador
do Brasil junto ao Reino da Suécia.

7
Discussão, em_tumo único, do parecer da ComisSão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n 9 123, (n~ 205/87, na Origem), de 24 de julho
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Marcos Henrique Camillo
Côrtes, Embaixador do Bras_Ujunto à comunidade
da Austrália, para, cumulativamente, exercer a
função de Emba~dor do Brasil junto à_ República
de Vanuatu.

8
Discussão, em turnO único, do- parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n• 137, de 1987 (n• 232/87, na origem), de 6
de agosto<ie 1987, pela qual o Senhor Presidente
da República subrriete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Eme_sto Alberto F~ITeirõl Q.e
Cãrvalho, Ministro de Primeira Classe, da carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Democrática
Alemã.
9

Discussão, em turno único, do parecer da Comissão_de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n• 138, de 1987 (n• 233/87, no origem), de 6
de agosto de 1987, pela qual o SenhCH:_ Pre~idente
da República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Edmundo Radwanski, Ministro de Segunda Oasse, da carreira de Diploffiata,
para exercer a função de Embaixador do Bra_sil
junto à Jamaica.

10
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n~ 140, de 1987 (n9 236/87, na origem), d~ 12
de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Sen;;tdo a escolha do Senhor Jo!?é Jerónimo
Moscardo de Souza, Ministro de Primeira Classe,
da cafreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República da
Costa-Rica.
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O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena.) -

As matérias constantes dos itens 6 a 1Oda Ordem

do Dia da presente sessão, nos termos da alínea
"h" do arl 402 do Regimento Interno, deverão
ser apreciadas em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências

necessárias a fim-de que s_eja respeitado o diSpositivo regimental.

(A sessão toma-se secretll ~s 11 horas e
47 minutos e volta a ser públlcã is 12 horas
e 2 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Está reaberta a sessão.
Não tendo havido quorum para aprovação das

autoridades, os itens da Ordem do Dia que não
foram votados ficam adiados.
Ainda há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Senador João Me.:nezes, _que falará como Uder do PFL

O SR. JOAO MENEZES (PFL- PA. Coino
Uder, pronuncia_ o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero, nesta opo'rtunidade, confessar, cÕ_mo
brasileiro e como constituinte, a minha profunda
preocupação com o que está ocorrendo neste
País. Ontem, durante a sessão da tarde, verificamos a luta_mais acirrad" entre os representantes
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
relativamente à discussão do proJeto apresentado
pelo Relator na Comissã_o de Sistematização. Tentou-se fazer uma pequena defesa e, por outro lado, choveram os defeitos, as irregularidades
e as dificuldades mais prementes apresentadas
e encontradas pelos próprios representantes do
PMDB no projeto. Quero dizer que, de_ mi_nh_a parte, reputo o projeto deficiente e que, de forma
alguma, atende aos interesses não só dos Srs.
Constituintes, c_omo também de_l40 milhões de
brasileiros.
Foi um projeto em que, durante todo esse tempo, relatores, grupos de deputados, grupos de
senadores, cada um procurou ser a sua vedete
e cada um procurou dar wna solução, sem concordância de espécie a1gwna, criando a cada minuto, a cada passo, uma condição de i_ncerteza
que vai preocupando a lodos os brasileiros.
Os jornais diários, a televisão, e o rádio coloc:am
a nu e, de escalpelo em punho, têm -demonstrado
as falhas, as dificuldadeS; as incompreensões e,
sobretudo, a luta de grupos ou de pessoas na
repartição da Constituição que se quer fazer, tendo por base interesses pessoais ou grupais.
Não podemos continuar nesse diapasão, sob
pena de criarmos uma situação que importará
na desmoralização do Congresso Nacional e, especialmente, da Assembléia Nacional Constituinte.
Se consultarmos o povo hoje, esse povo que
pensou que a Assembléia Nacional Constituinte
iria resolver todas as situações, desde as mais
simples até as mais complexas, está perplexo.
Está vendo que, na Constituição, o que se procura
encontrar são normas e caminhos para que grupos determinados possam usufruir com mais faci·
!idade o poder.
Já disse, nesta Casa, que, Certa vez, encontrei-me numa situação dessas, para resolver o
sistema de governo, no tempo do meu eminente
amigo e Presidente João Goulart, quando se im., _plantou o regime parlamentarista para resolver
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uma_situação difícil em que atravessava o País.
E agora? Não existe situação dificil para o País
em matéria de grdem, em matéria de disciplina
e em matéria geral. O que existe é uma desordem
de _interesses, é uma desordem em que cada um
quer procurar um ponto determinado para facilmente -_chegar ao poder,
Esse projeto que está em discussão vai fazer
chegar, num gasgalo muito dificil, problemas dos
mais complexos, como, por exemplo, o problema
da reforma agrária. O problema da reforma agrária, ComO veio nesse último projeto, ·vaf causar
as maiores discussões e nós não poderemos saber a. que rumo vamos-chegar. Nós temos o problema da greve que ai está, dentro do projeto.
Que sdução temos? O que nos fof apres_entado
durante todo esse perto-do _-de discussões? Nós
temos o problema da discussão da empresa nacional, nós temos o problema da estabilidade,
nós temos o problema do sistema de Governo,
temos o problema do Poder Judiciário e todos
o!f OUtros que, durante este período, foram discutidos e cada um defendendo o seu grupo, querehdo_fazer a sua constltulçao,- querendo dar a
sua-sOlução caseira.
_ _
- A Câmara dos Deputados assurrliu quase que
toda à i'e:SpOi1s.315iliC1aQEÇporque tomaram conta
da discussão da Coilstituinte, e o Senado tem
deixado correr essa matéria sem um posiciona·
niento efetivo nestes graves problemas que nos
afligem.
-Quero dizer que acredito que chegou o momento e a hora - falo em meu nome pessoal
pois increvi-me em meu nome pessoal - que
é indispensável, que é preciso que o Senado, com
o seu poder de equilíbrio, passe a tomar uma
posição efetiva na discussão da Constituinte.
Faço um apelo a todas as Uderanças dos Partidos, com quem Já conversei, desde o Senador
Fernando Henrique Cardoso, com ·o meu Líder,
com o Uder Jarbas Passarinho~ cõm o Líder Itamar Franco e outtos;para que S. Ex" se reúnam
e prOcUrem imediatamente as suas BancadaS Pa~
ra que, em comum,_ dêem a sua opinião e possam
trazer um trabãJho, nesta hora crucial, que venha
representar wn equilíbrio na discussão do projeto
Constltuciõna1.
Precisamos acabar com as vedetes, precisamos
acabar com as reuniões clandestinas, precisamos
acabar com lideranças que se querem fazer e
que li.ão existem, porque precisamos dar uma
satisfação ao povo brasileiro, à Nação, porque
de _nós está dependendo o dia de amanhã, de
nós está dependendo _o_ que vai acontecer neste
País e poderemos ser o grande fiel da ba1ança.
O Sr, Nelson Carneiro- Permite V.Eírum
aparte?
-

O SR. JOÃO MENEZES - Pois não! Ouço,
com muita honra, o apãrte de V. Ex'. -
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que se reúnam para dis_cutir os problemas, evidentemente_ que não se pode fazer uma reunião com
72 Senadores para discutir, mas pode-se fazer
reuniões__ de grupos que estudem, parcialmente,
cada uma dessas proposições e, depois,_o(ereçam
a quem? Ofereçam à Comissão de Sistematização, não como uma c_ondusão_.__mas como uma
proposta. Ora, evidentemente que nessas reuniões de que tem participado, ativamente, o nobre
Líder Fernando Henrique Cardoso, para falar só
dos Senadores, nós temos procurado trazer uma
contribuição, não como uma deliberação do Senado, mas cOmo urii.a contribuição para um estudo daqu~les que, Deputados e Senadores, fazem
pa_lt_e da ~omissão de Sisternªtiz:ªção _e_dePoiS;
Rara todos que irão integrar o Plenário dii Constituinte. Os Senadores têm estado atentos. O Senador Guilherme Palmeira_ já participou dessas reu·
niões, numa da que estive presente. O Senador
José Richa tem tido uma participação constante
neste assuntq._Portanto, acho que V. EX", aO falar
sobre a ausência do Senado, V. EX' fala da ausência do Senador como corporação. Também a
Câmara_ f1Unca ~e_ reuniu coletivamente para traçar um projeto, ~-~s seus Deputados se reúnem
pa~a discutir projetas. Tanibém os Senadores se
reúnem. POsSo informar a V. Ex' que hoje, às
dezessete horas, o Líder -Fernando Henrique Cardoso convovou a Bancada toda do PMQB, para
discutir o Projeto Bernardo Cabr_al. Sei que esta
tentativa do Deputado Bernardo Cabral já esteve
com a Bancada,_ ou ao menos com a Direção
do PFL De modo que não há essa clandestinidade e tembém o Senado não tem ficado alheio.
Nós temos col~boradO, -procurado contribUir, na
medida das nossas possibilidades, mas não como
uma decisão do Senado, urna decisão conjunta
de Deputados e Senadores que representam o
pensamento da Constituinte. Evidentemente, que
pode ser aceito o Projeto Chiàrelli, POde ser aceito
o Projeto Fogaça, mas estes são projetas que
resultam não do pensameiito iSOlado do Seií.ador
Carlos Chiarem e nem do pensamento isolado
do Senador José Fogaça; é do pensamento que
se vai cristalizando corn a sorna de opiniões, das
concordâocias e das àivergências: Este era O de·
poimento que queria dar a V. Ex".

O SR.. JOÃO MENEZES- Muito grato pelo
depoimento e _pela opinião abalizada de V.EX', que
vem jtisfãffie!l~e C:orrObQra~; tudo- aquilo que eu
disse. O que está existindo é isto: cinCo~ seiS, Oito,
dez, vinte proPosiÇõeS. Não pode, porque senão
nós nã~chegamos a um bom termo. E de que
se queixam as bancadas, a Bãncada de V.Ex.,
a minha bancada, a bancada_ dos Qutr_os partidos?
Do que é que se queixam? ~ de que não participam.
Então, esse trabalho das UderançaS tem queser um tràbalho conjugado Com aS bancadas,
-·e o Senado, como tem um número menor, tem
a condição de fazer isso.
As Lidefanças çlos pa~dps pOdem se reunir
e chamar as suas bancadas, conversar imediatamente para colher um termo, um meio termo
de opinião, um ponto de opinião para disc_ussãõ,
porque senão vai continuar a ocorrer o que está
acontecendo.
-

O&Nebon Carneiro- É para fazer justiça
aos Senadores que s_e_ têm debruçado sob_re o
problema e que, inclusive, têm apresentado projetas nesse sentido. Eu vou citar a1guns:_o Senador
Carlos Chiarelli, lider da Bancada do PFL, apresemou um longo e detalhado projeto, principal~
mente sobre o sistema de_Govemo, além do Senador Jçsé Fogaça, do Senador Afonso Arinos e
até o 'meu modesto trabalho. E essas reuniões
que V. Ex' chama de clandestinas não são clanO Sr. Nelson Carneiro - O PFL não fez·
destinas, são reuniões daqueles que V. Ex" deseja _ isso! O PMDB é que faz várias reuniões.
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O SR. JOÃO MENEZES- O PMDB é o

Sr.JoséHugoCasteUoBranconãoéConstituinte,

campeão da desordem. Em te:rrnos de projeto

não é maior do que nós não pode ser maior do
que nós. Agora, errado é fazer a reunião fora do

para sistema de governo tem cinco, seis, não sei
quantos, fora o parlamentarismo-:- Prazo de gover-

Congresso- Nacional, por uma acomodação, bus-

no:OPMDBquerumapropostacomquatroanos, _ ca_ de tranqüilidaâe, .e não- se cõmunfcãr fsto aoutra cinco anos, ·outra quer seis anos para Presitodos os Constifu1htes, porque eu acho que, se
dente _da República. Como é ·que nõs Vamos viver
Bernardo Cabral vai para um edificio tal. andar
dentro de uma desordem desta?
tal, saJa tal, ora, todos nós COnstituintes devemos
saber como encontrá-lo, porque não é justo que
É apenas para isto que quero chamar a atenção.
Não estou fazendo nada demais: O fato público
um Con:>lít.uinte possa ericontrar Bernardo Cabral
e notório está na rua, está tOdos oS dla,s nos jore cem Cõnsti_tuíntes- rfão -possam ·encontrá-lo. Isto
nais, esta que é a realidade. A falta de sensibilidade
realmente está -errado.
política e a desordem imperam.
O Senado pode parÚcfpãr da Constituinte não
o Sr. Nelson Carneiro _ v. Ex• conhece como Sefiãdo~ os integrantes do Senado ernocioa Emenda Leite Chaves?
nalmente ligados à categoria que esta Casa viv_e,
o ·estado de esP!rfto que ela vive, os seus dignos
O SR. JOÃO MENEZES -Há várias emenrepresentantes devem expressar na Constituinte
das.
essa atmosfera de prudência, de calma e elegânEntão, o de que se está precisando é do bom
daqueháaqui.Agora,oSenadoinstituição,c,omo
senso. O Senado, que sempre foi um órgào mea C:ãmara Federal, não existe na Assemblêia Nadictdor, um órgão de bom senso, tem que parti-· dona] Constituinte; eXistem· Senadores e Depucipar ativamente.
tados que ali se transmudam em Constituintes
O Sr. Nelson C&melro -Mas está partici- e que trabalham em conjunto para o fazimento
da Carta. aa-·esta a n:tinha observação.
panda.
O SR. JOÃO MENEZES- A Comissão de
Sistematização eStá ~reUnindo há noventa _dias.
Oc:orreu o quê? Nesses noV"enta di~s o__que QCorreu. repito, na Comissão de Sistematização? As
coisas mais esdrúxulas, mais absurdas que não
tinham qualquer relação com a Constituinte, qualquer relação com o Projeto de Constituição e
eram na Comissão de Sistematização tratadas e
votadaS e c_om maior facilidade sem a menor
orientação. O que acontece?

O Sr. Nelson Carneiro- Não foi votada coisa nenhuma. Até hoje não foi votago nada;.
O SR. JOÃO MENEZES - V. ~ confirma:
nio foi discutido e nem foi votado nada.

O Sr. Nelson Carneiro - Porque não era
hora de votar. O momento começa amanhã.

O SR. JOÁO MENEZES - Foram três ou
quatro meses à_ toa em que toda a_população
viu estarrecida o que tem ocorrido neste Congresso.
O Sr. Cid Sabóia de CaiValho- Permite-me
V. EX' um aparte?

O SR. JOÁO MENEZES -- Fico honrado
com o_aparte de V. E>r

o Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Quando
V. EX" falou em reuniões secretas, fiquei com vontade de aparteá.-lo para explicar a1guns detalhes.
Entendo que reuniões, sejam elas quais forem,
fora do Congresso_Nacíonal, com Constituintes,
não há problema. Eh tendo que a reunião, sendo
no Instituto Pinheiro com Constituintes, tudo bem,
não há problema Agora, o que estranhei - e
nisso concordo com V. Ex'- foi o noticiário da
imprensa quando dizia assim: ''O Relator Bernardo Cabrãl fechou Com Fulano o assunto tributário". Um exemplo, porque não não posso repetir,
porque não me leriJ.bro bem das manchetes dos
jornais: Bernardo Cabra] fechou com o Ministro
Bresser Pereira a questão tributária Isto aí está
errado, porque o Ministro Bresser Pereira não é
Constituinte. Ou, então, O Relator Bernardo- Cabral fechou com o Ministro José Hugo Castello
-Branco o assunto tal. Isto a1 estranho, porque o

O SR. JOÃO MENEZES -Muito grato pelo
aparte de V. ~. que confuma as nossas observações. Mas .o que é fato é que há _uma desordem
que- ninguém pode negar. Vários representantes
do PMDB têm colocado os adjetivos mais pesados
em relação' ao projeto que se discute. Es.tá àté
nos jornais de hoje que o projeto é uma loucura.
Diz um alto prócer do PMDB, qtie o pr6jeto_ é
uma obra de engenharia e loucura. É o próprio
PMDB que diz. Onteyn viOJos aqui aquela luta
campal dentro do PMDB em relação aos epítetos
e o que se tem dito em relação ao projeto da

ConstituiçãO.

A minha preocupação, como brasileiro, é que
está faltando um comando para discussão desse
assunto. E esse comando é indispensável, e o
Senado, como instituição, não pode e não deve
ficar a1helo à matéria.

O Sr. Edison Lobão -

Permite V. Ex" um

aparte?

O SR. JOÃO MENEZES -Me honra muito

o -apiirte-de v:

~

- --0 Sr. Edlson Lobão- De algum modO participo das preocupações de V. & quanto ao fato
de qUe o comando político não está sufident~
mente atento para Q encaminhamento desse problema grave para a vida política do País. EstamOs
de fato não elaborando uma lei ordinária, mas
a CoriSfifWção dQ Br~sil. Penso que as lideranças
deveriam ter urna participação maior nesse processo. Vele> Cohtituintes.9e 1""~67. ~ntre os quais
o Senado_r Nel_son Carneiro e o Senador Luiz Viana
. F'rlho, q!-le era- Ministr9' do Gabinete Gvti -do ?«!si_ dente Castello -BrancO qUando se_ elaborou a
Constituição de 67. Re..cordo-me de que o Relator,
o Senádor Konder Reis. fez um excelente traba1bQ.
ajudado por alguns sub:.ielatores; o Senador Nelson. Carneiro era beplrtãdo, contnbuil.J para esse
tr~balho _extr"ordin~lo~ foi pos_sível fazer uma
CoõSiitui&ào mUito b®, que é ~ Constituição de
67. _O J4DB, naquela época - não era PMDB,
era MDB -, particlp~u ativamente- eta um partido de opoSição. O Senãdor pela Bahia, Josafá
Marinho, teve também uma participação interna
no Capítu1o dos Direitos e Garantias Individuais.
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Mas àquela ép_cx:a, realmente, o número de emendas não era_t_ão exageiadO, e as lideranças tiveram
uma presença no processo de encamlnhãrilerito
para a Constituliite de 67.~De fato, fíô}e estamos
cjuã.se que-metidoS em uma TOrre de Ba.be!. Ora.
milhares e milhares de emendas, é impossivel
ao Relator examinar tudo aquilo detidamente, e
o resultado é que, de fato, o projeto do Relator
- e não õ-êulpo, eu tiãô séi Se eu, sendo Relator,
faria ·um trabalhO melhor -do _que_ -S. Pt'.Jezo -seu trabalho é de eXtrema precariedãde. Se S.EX agrada a uni. grupo ·de 30 Constitulrites, no
tocante ao sistema de góvemo, desagrada um
grupo de parlamentaristaS-inaior do q-Ue a(Juele
que agradoU. Nõ Sistem8Tri6utário é um<:~_ v~r®-.
deira desordem; na Oidem Ec:onõmica Outra dificuldade, e ·~s~Jm _por diante. Então, achO que V.
Ex" tem toda razão quando chamaa atenÇãO das
lideranças, no sentido di qUe elas coordenem
melhor o pensamento de- suas banç:~das, pois
de outro modo estou convencido- e_aqut vejo
um C"õnstitucíonalista brilhante, o riosso Senador
Leite <:Qaves - qUe nós ~rt:!C?_S- efabQrar a pior
de todas as Cohstitulções do País, não pof má
fé de ninguém, O}_~ exatamente pela falta de uma
coordenaÇão mais estreita do processo de elaboração desta ConStituiÇão. Muito obrigado a _V. Ex-O SR. JOÃO MENEZES - Eminente Senador, muito grato pelo aparte, dado com a -inteligência clara que Deus lhe deu, que focaliza o
ass_un.to que estamos aqui tratãndo.
Na_ realidade, o que estamos vendo é que se
criou uma idéia, quando se elegeu esta Constituinte de Deputados e Senadores; de que a Constituinte ia ser a maior, ia ser independente; tinha
que ter liberdade total; ninguém podia mandar
mais do que a Constituinte; tinha que acabar com
a Câmara dos Deputados; tinha que acabar com
o Senado. E o Senado só não acabou graças
- e que se diga e que fique aqui registrado --a atitude quase que heróica do Presidente Hum·
berto_ Lu_c_ena, que forçou_uma. reunião da instalação do Senado, se não me engano, no dia de
Carnaval, num dia de domingo ou coiSa que o
valha, para que o prazo não passasse. Porque
a idéia que se tili.ha é que ficaria só a Constfl;uínte,
porque a Contituinte é quem mandava em tudo.
E Constituinte como? Sem ter um projetO_ sobre
o qual se fosse trabalhar. E o que aconteceu?
Cerca de seiscentos Constituintes, cada um apresentando mais de cem emendas sem sujestões,
e d_aí essa bagunça gera1 que está dando até hoje.
Sobre esse fato querO chamar a atenÇão; por
que acho que chegou o momento de tomarmos
uma posição, porque o País está ficando parado
e não pode parar. Se_ o País parar, a situaÇão
é difícil para todos nós. Vemos esse problema
das greves que aí estão tOdos os dias. Agora só
se consegue aumento, só se consegue vantagens
mediante pressões e mediante compressões. Fez
a pressão, o_aumento é dado.
Isso vai criando uma dificuldade nas c:lasseS;
vai criando uma dificuldade em toda a orgal'lizaç:ão-do Estado. Enquanto variàdas dasses vão
ter\do o seu aumento aqui e acolá- 20%,30%,
40%, 50% -como acont~eú a_i;Iorã, líá 'pói..tco
tempo, com o Banco CentraJ, órgão do Governo
enquanto que as forças que servem de garantia
à estabilidade nacional, as Forças Armadas, estão
aí, não têm aumento compatíveis.
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Então, daqui a pouco _estan!mos criar:v;:lo um
desequilíbrio, que pode levar a quê? Não sei.
É por essa razão que ocupamos, esta Tribuna,

em nosso nome pessoal, para deíxar, expressa,
a nossa preocupação de que necessário se toma
que as Lideranças se reúnam c:;om seus Partidos,

com as suas Bancadas, para que não fique essa
ressonância diária de_que o Senador não foi ouvi-

do, de que o Deputado não foi ouvido, de que
a reunião foi feita escondida, de que se acertou

com o Sr. Bresser Pereir.;1, de que se acertou com
o Sr. fulano, com o Sr. sicrano a solução de .um
dispositivo constitudonal.
E esta a nossa posição que fica aqul marcada,
na certeza de que é tempo de encontrarmos o
caminho necessário e indispensável para o equilíbrio da Nação e, sobretudo, para que se possa,

realmente, recomeçar a trabalhar neste País.
Muito obrigado. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. João Menezes,
o Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a
cadeka da presidência que é ocupada pelo
Sr. Dirceu CáriJeiró, Tercefco-Secretárlo.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
O porto de Malhado, atualmente, consegue receber_aj:>enas três navios de cada vez e as embarcações que carregam gás propano ou derivados
liquides de petróleo tem uma das vagas garantidas, restando as outras duas para os de carga
geral. Com a construção do "pier'', os navios propano-petroleiros deixariam de impedir o carregamento de cacau, rato que já ocorre freqüentemente, segundo usuários do porto, que denunc:iaminsistentemente o risco d_e estrangulamento.
Se_ Ilhéus ficasse de repente sem o porto, os danos
causados à economia seriam incalculáveis.
Conforme dedarações do diretor de engenharia da Codeba, a preços de abril deste ano, serão
necessários recursos da ordem de O:$ 425 milhões para as duas obras (0:$ 300 milhões destinados a obras do prolongamento do molhe em
150-met.ros que se encontram paralizadas desde
1985 e Cz$ 125 rnilhões para o "pier"). No início
do ano a Portobrás achou por bem contratar a
empresa paulista Engevix SA de planejamento
e consultaria, para elaborar o projeto do Plano
cüretor do Porto de Malhado. A ampliação do molhe foi iniciada em 1984, já tendo sido investidos

Cz$ 150 milhões.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador RuyBacelar.
OSR. ROY BACELAR (PMDB -BA Pronun·
cia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
Pela importância que representa para uma
grande região de meu Estado e também dezenas
de municípios de Minas Gerais e Espírito Santo,
as obras de ampliação do porto de Malhado, na
cidade de Ilhéus, bem como a construção do
"pier" para navios propano-petroleiros mais que
mmca precisam do apoio das autoridades federais
para a sua efetivação que há mais de 1O anos
vem sendo prometida pelos cüversos ministros
dos Transportes e nunca realizada.
"Quinze anos depOis de irlauQUrado, o porto
de Malhado não registrou, ainda, qualquer obra
de vulto, mesmo após a criação da codeba Ga. das Docas do Estado da Bahia (empresa
do sistema Portobrás), que assumiu Malhado em
1977", afirma ao jornalista Alberto Oliveira, do
Jornal A Tarde, de Salvador, o Sr. Ubérfo Menezes Filho, agente de navegação e o mais ahtigo
despachante de Ilhéus, chegando a dizer até que,
no porto de Dhéus, atracam apenas promessas,
renovadas anualmente.
Representando anualmente para o País uma
receita cambial da ordem de US$ 1 bilhão, o porto
de Malhado recebe de quatro a cinco navios, carregando gás de cozinha por mês e outros tantos
com derivados líquidos de petróleo que, após _seu
desembarque, são transportados para aproximadamente 150 munidpios do norte de Minas Gerais
e Espírito Santo, além dos da Bahia. Sem o porto
esse transporte seria via terrestre, elevando os tustos, o que segundo a política de distribuição de
combustíveis, acabaria repassado para todo o
País.
Além disso, como bem diz o já citado jornalista
Alberto Oliveira em sua reportagem sobre o assunto, "todo o cacau produzido, por exemplo, teria
que ser exportado via Salvador _ou Vitória, reduzindo substancialmente a receita do Estado, via·
aumento de fretes, sem falar no congestionamento provocado pelo repentino aumento da demanda nos portos".

ApeSar de tudo, o porto de Malhado continua
registrando re_cordes. A movimeritação de _carga
voltou a crescer em julho último, quando a CoOeba contabilizou 62.687 toneladas, um cresdmentode29% emrelaçãoaomêsdejunho.Oaumento foi mais acentuado nas exportaçõ_es, com os
embarques de cacau e subprodutos, que somente
nos três primeiros meses do ano acumularam
um acréscimo de 19%. Mas a importação também cresceu, graças ao desembarque de mais
de oito mil toneladas de fertilizantes.
Em maro do corrente ano, recebemos apelo
do presidente do Conselho Especial de Usuários
do Porto de llhéus, Sr. José AJves dos Santos,
no sentido de intercedermos junto aõ-presidente
da República, ministro dos transportes e presidente da Portobrá.s, para a continuação das obras
do porto. Nesse mesmo mês dirigimos telex ao
Dr. Carlos Theófilo de Souza e Melo, presidente
da Portobrás, encarecendo a necessidade dessa
grande obra.
_
_ _
Sr. Presidente, Senhores SenadoreS. Procurei,
de forma sucinta, demonstrar a necessidade da
concretização dessa obra de importância capital
para éi"fegíãó sul da Bahia, que escoa, pelo porto
de ilhéus, toda sua produção económica- notadamente o cacau que tantas divisas carrela pãra
o Pais - bem como p_ara mais de uma centena
de municípios do norte de Minas Gerais e Espírito
Santo que são abastecidos de derivados de petróleo e também de álcool, através do ancoradouro
ilheense
Como podem muito bem avaliar, além de se(
um pleito justo e oportuno, a conclusão do porto
- de Malhado, em Dhéus, pela sua importância, não
pode ficar prejudicado pelo corte nos investimen~
tos das empresas estatais para ajuste do déficit
público.
Considero absolutamente necessário a conclusão do projeto e a realização, ainda este ano, desse
empreendimento que representa uma luta de todo o povo baiano pela sua emancipação econômica.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) CõiiC:-edo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalh6es.

Setembro de 1987
OSR.JOTAHYMAGALHÃES(PMDB-BA.
Pronlll_)cia o seguinte discurso.)_,.. Senhor Presidente, Srs. Senadores:
Os governantes brasileiros acostumaram-se,
nas últimas décadas, a discutir as soluções para
os problemas nacionais apenas sob o prisma dos
projetes gigantesco, das soluções grandiosas, das
obras faraónicas.
Talvez por ser o nosso Pais tão grande, convenceram-se eles de que apenas os empreendimentos de grande monta seriam capazes de promover
o c-tescimento ecOnómico e viabilizar o desenvolvimento de nosso povo.
Certamente que obras grandes, são, muitas vezes, necessárias. Mas também é_ certo que uma
grande obra nem sempre recebe esse qualificativo
em função de seu tamaho ou do montante de
recursos nela dispendido. A grandeza, a proprie·
dade e a oportunidade dos empreendimentos governamentais devem ser avaliadas, sempre, pelo
retomo social e económico que irão produzir.
Essas considerações vêm-se à mente no momento em que recebo, do município baiano de
Paulo Afonso, a notíciã de que a comunfdaâe
local reivindica a instalação urgente do Projeto
Jusante ltaparica, idealizado para resolver vários
problemas ligados ao abastecimeÇtto de -~gua em
toda a região.
Não é, certamente, um projeto modesto. Consiste na conSfruç:ão de um canal de 176 quilômetros de extensão. com uma vazão inicial de 43
metro~ cúbicos.
O Projeto Jusante, alimentado pela água do
rio -são Frahcfsco, utifizaria o sistema de graVidade, dispensando qualquer tipo de bombeamento, circunstância que reduziria, com certeza, os
gastos de sua implantação, que beneficiaria os
Municípios de Glória, Santa Erigida, Pedro Alexandre e Paulo Afonso. na Bahia, além de Canidé
do São Francisco e Poço Rec;londo, no Estado
de Sergipe, prevendo-se a irrigação inicial~ de 35
mil hectares.
Em sua fase seguinte, com o bombeamento
de apenas 15 mil hectares, o projeto conseguiria
atingir uma área de 22"0 rri_ll _nectares, o--que nos
dá Uma idéia de -sua viabilidei.de~
___ _
O projeto atenderia às necessidades dos produtores atingidos pela construção da barragem de
haparica, que hoje continuam tentando resolver
seus problemas junto à Companhia Hidrelétrica
do São Francisco. Tãinbém seriam atendidos os
agrícultores ãtingidos pelã: Construção da barragem de Moxotó, que há dez anos estão reivindicando melhoramentos para SUãs terras.
Além disso, o projeto traria outros beneficies,
como a regularização do abastecimento de água
dos MuQicípios de Santa Brígida e mais 130 comunidades, hoje deper ,dendo de carros-pipa para
satisfazer suas necessidades.
Outro efeito nãO. desprezível, resultante da abertura do canal seria a criação de aproximadamente
70 mil novos empregos, o que diminuiria sensivelmente o êxodo_ rural e a pobreza generalizada
da região.
Por todos esses motivos, a Cooperativa Mista
Agropecuária do Sertão do São Francisco, a Associação dos Dirigentes das Empresas de Construção Civil, aAsso_ciação Comercial, o Uons Oub,
as lideranças comunitárias de toda a região de
Paulo Afonso, a Federação dos Trabalhadores Rurais ~ lídere~ sindicalistas apóiam entusiastica-
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mente o projeto, que consideram uma saída para
os problemas de Paulo Afonso.

acima de tudo, um exemplar pai de família, que
c;onquístou a estima e o respeito ·cto povo sergi-

Assim sendo, é com S{l.tis{~_s:ã.o que receb9

Pano pelas suas qualidades de caráter e, notadamente, pela vocação_ de bem servir à sua terra,
e de fazer o bem a todos quantos o procuravam.
Nun<:a me esqueço das inequívocas provas de
amizade com que sempre me distinguiu, revela-doras do seu caráter, seriedade e honestidade
exemplar.
Orgulho-me da SIJa amizade e da solidariedade
que dele recebi em dificil circunstância da minha
~a~it:~ política, quando ao deixar o Governo do
Estado, em 1970, candidatei-me ap Senado.
Este registro faço-o no cumprimento de um
dever, para que fique consignado nos Anais do
Senado um homem a quem Sergipe muito deve.
Associei-me à tristeza de sua famíJia enlutada,
enviando-lhe as expressões do meu mais profundo pesar.

ª

informação do Sr. Ferdinando Faccenda, ideali~
zador do projeto, de que a Ccmpanhia Hidrelétri:ca

do São Francisco, CHESF; aceitou ç_gnstruii" o
primeiro trecho do canal jusante, coln 13 quilÔ.
metros extensão e de tomada de água com vazão
de 4 metros por segundo, para atender iniciaiM

mente às necE:ssidades dos produtores rurais
reassentados em função da construção da barragem d~ [taparlca.
_
Espero que, sensível aos problemas da região,
a CHESF tenha recursos e disposição política sufi·
cientes para desenvolver o projeto em sua pleni·
tude.
A boa adminstração pública não se traduz somente, como já disse, em projetgs gigantescos.
É com obras _de pequeno e médio porte, como
esta reivindicada pela c:oml,lnidade de Paulo AfonM
so, que o_BrasU poderá caminhar erndire_ção à
soluç~o paulatina dos problemas econômicos e
sodai_s que o atingem, de çuja_gravidade todos
temos a exata noção.
Era o que ti_ha a dizer, Sr. Presidente. (f.-1uito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cameiro) Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
Baptista.

-

o

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A
Presidência lembra aos Srs. Senadores que amanhã, dia 24, às 1O horas, será realizada sessão
especial do Senado, destinada a homenage~ o
bc-Séitador FranCiscO Menezes Pimentel, pelo
transcurso de seu centenãrio- de nascimento, de
acordo com deliberação ·anterior do plenário, ao
aprovar requerimento de autoria do Senadpr ~-u
ro- Benevides ~ outros Srs. Senadores. ---

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Está encerrada a sessão.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL - SE.
(Levanta-se a sessão .âs 12 hQras e 30
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
minutos,)
Srs. Senadores:
· - ·~- _D!SCGI<SQPRQNUNCIA_DO PELO SR.
Ser9ipe perdeu, com o- falecimento de José
AUI<FO-MELLO NA SESSAO DE 21-51-87
Quintiliano da Fonseca· Sobra1, aos 90 anos de
E Q(JE, EIYTREGUE À REVISÃO DO ORAidade, ocorrido no dia 19 de agosto de 198_7,
DOR, SERIA PUBUCADO POSTERIORMENwn dos seus melhores filhos, cuja modelar e bem
TE
~
sucedida existência evidenciou as qualidades que
o tomaram respeitado, estimado e admirado.
O SR. ÁUREO MELLO (PMDB - AM. ProFilho do Desembargador Semeão Teles de
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Mendes Sobral e Dona Leonor da Fonseca Sobral,
Srs. Senâdores:
era casado com Dona Edith Margarida da FonM
Tenho em mãos um veement~ protesto que
seca Sobral, já fale.cida.
foi feito na ÇaPital do AriuU:OOas, pela Presidência
Foram Seus fllhos: Eduardo Quintiliano da Fonda Associação Comercial do meu Estado, a resseca _Sobral (falecido), Maria da Fonseca Sobral, peito de maõife$tãÇãõ formulada pelo Sr. Ministro
Teresa Sobral Rollemberg (esposa do Ministro ArM
da Fazenda, em que S. EX1' se posidona sobre
mando Rollemberg), Marisa Sobral Melo (esposa
a instalação das chamadas "zonas de processado Dr. Dalmo Melo), Isaura Lúcia da Fonseca
mento para exportação" o presideilte da AssociaM
Sobral (professora da Universidade Federal de çãq _Çomercial, fala_ndo, certamente, em nome_
Sergipe) e Femanda da Fonse<:a Sobra1 (sodóM
de toda a coletividade_ çomerciante e produtofa,
Ioga da Universidade Federal de Brasília),
radicada naquela área, lança o set.i veemente proDeixou 19 netos e 14 bisnetos.
__testo sobre o que disse o_ Mini_strO e des~ca que
Em -companhia dos primos Eduardo Fonseca o Ministério da Fazenda foi convertido num feudo
e Manoel de Barros, José Quintniano da Fonseca
de ~â9 Paulo, adonado e mobilizado no sentido
Sobral estudou em Hamburgo, na Alemanha e,
de_~udfCar ·a industriaiiiã.ção dÕ Norte, manao regre'isar, integrou-se, com dedicação e êxito tendo os privilégios que de há muito anos vêm
integral, na direção dos seus negó-cios.
serido patrimõnio ·e- peCUliaridade das chamadas
Durante mais de 60 CJ.nos dirigiu a firma A. Fon- áreas Sulistas íridustriallzadas.
seca Ferragens S/A aposentando-se ao compleEsS.il Vf!emêricia; essa indignaçãO- fOi riianifestar 80 anos, sendo Presidente da Empresa por tada através de telegrama diretamente endere15 anCIS.
.
_
.
._- _
__s:ado ao Sr. Ministro Bresser Pereira, em que aqueNo decorrer dessa bem_-J>:ycedida tr~jetória, foi . le representante dassj_sta protesta, deStaCando
um dos fundadores do Rotary Club_ de Aracaju, que o pólo industrial amazonense, êrlado pela
Presidente da Associação Corn_ercial de Sergipe, Zona Franca, é, hoje, uma realidade (}ue, além
Presidente da SAME, Presidente Qa Federação do de pr~porcionar milhares de empregos, dá oporComércio de Sergipe. Re_cebeu, ainda, o título de tunidade a que o Brasil tenha uma característica
Cidadão Ar'acajuano, a Cpmenda Paul G8rris de -u_~ifoijrl~dade, de homogeneidade no seu _p_ropelo Rotary Club Internacional e a Medalha do gr~esso de Pátria que tem, de um lado, justamente
Mérito Industrial.
_ -~~ _--~ ____ . ___ _ _ º-do_N_~. um ar de colônia, enquanto-que, do
Comefciaflte bem-sucedido e altamente con- lado Sul, se revela adiantada e prOgressista. Pareceituado, José Quintiliano da Fonseca Sobral foi,
ce que o Norte, ao longo dos anos, tem sido
O
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tratado como se fosse, realmente, uma simples
colônia, com a vantagem de q~e não tem os mares para serem atravessados, como o faziam a
velha Inglaterra e os antigos Portual, Espanha,
a Holanda e outros países colonizadores.
tirge, sem dúvida, segundo ·o pensamento genera_!gado na Capital e em todo o meu Estado,
como, aliás, em toda a Amazônia, que aquela
QTande· parcela do Brasil-.seja fortaledda e des_envoMda, porque o povo brasileiro somente lucro
poderá obter dessa circunstância e desse de_senvolvimento.

O Sr. Leopoldo Peres - Permite v; EX um
aparte?
O SR. ÁUREO MEI..LO-'- Com muita honra,
Sénador Leopoldo Peres.

O Sr. LeOpoldo Peres -Senador ÁUreo MeUo, V. Ex• neste momento dá voz à indignação
e à revolta cto povo da nossa terra c;:o_ntra d~clara
ções que sãÕ atribuíaas ao Sr, Ministro da _F:.~en
da, Luiz Carlos Bresser Pereirª-· É lamentável que
dentro do Brasil haja um E"Stado _que, praticamente; ·teMa: QUe ·se sUblevar para protestar contra atitudes intempestivas, levianas e desarrazoadas de um Ministro de Estado. Quero crer que
essaS dédarações não foram proferidas pelo Ministro da f""azeri.da, pórque, se O fosse, S. Ex" estaria
abdicando do direito de ser Ministro da Fazenda
do Brasil, para se torna_r, _?Jpenas, porta-voz de
interesses localistas, contrariando toda UJl)a re- _
gião que, hoje, reúne o me_lhor pólo de indústria
eletroeletrônica da América Latina, com alta tecnologia, com um índic~ de ·nacionalização que
suplanta os 90%, e cu)os insumos são compiãdos~ exatamente, na sua maior parte, no Sul do
País. ~<:~edito que se o Ministro Bresser Pereira
oú. qualquer outro Mi_nistro de Estado tiver ocasião
de visitar a Zona Fr_anca de Manaus e conhecer
o seu centro industrial, o nosso distrito industrial,
verá a capacidade de trabalho do homem e do
operário amazOnense, qúai1do verificar que certas
empresas de tecnologiajaponesa trouxeram, para
Manaus, monitores, com o propósito de ensinar
a mão-de-obra local dur2i.nte 3 anos, e que, num
curto espaço· de 6 meses, foram eles recambiados
para o Japão, tal a capacidade manual, tal a capacidade 4e _aprehdizagem do operário e da operária
amazonenses. Hoje, temos um distrito industrial
puramente brasileiro, prestando_ relevanlés serviços a este País, e poupando a importação de
cerca de uma bilhão e oitocentos milhões de dólares por ano.
O SR. AUREO MELLO -V. Ex' tem razão.
Pessoalmente, não quero acreditar que o Ministro
Bresser Pereira esteja movido apenas por aquela
intenção casuísta, revelada por parte e de parte
de alguns industriais de São Paulo, que_se arreceiam, de uma maneira trêmula, às vezes quase
grítante, de que a Região Amazônica venha a lhes
uSutpãf a hegemonia industrial, neste País.

a· Sr. Leopoldo Peres- Pennite mais uma
vez, Sr. Senador, u_ni. ~parte,· apenas para acrescentar um dado?
O SR. ÁUREO MEIJ..O- Pois não.
0
-LeOpoldo Peres __:-Esses mesmos indtJStriªis de _São Pfl,u]o, que s_e lançam, às yezes,
contra os pólos industriais dõ Norte e do Nordeste,
são os que eStavam habituados a. ter uma cerce3:

Sr.
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de jurubeba em tomo das fronteiras deste Pafs,
para produzir mercadorias de segunda e terceira
categorias e vendê~las acima do mercado interna-

cional. Essa gente não tem, sequer, autoridade
moral para contestar o crescimento industrial do
Nordeste e da Norte_ do 6rasil
O SR. ÁUREO MELLO- ~ exatamente isso
que o Presidente da Associação C.omercial, Sr.
Jorge Loureiro, enfatizã nas suas asseverações.
Diz ele, inclusive, que o Ministério da Fazenda,
há mais de 1O anos, não tem tr~ositado pela Zona
Franca ou por Manaus, a não ser por seus funcio-

nários de terceiro escalão. E destaca ser precisamente nessa falta de presença, de assistência,
de conhecimentoJn I~Q, çle parte daquela autoridade, que reside essa "falta de ~-nsi_bilidaQe'~rela
tiva a um assunto tão importanre quanto seja o
da instalação da Zona de Processamento para
El<portação.

O Sr. Leopoldo Peres -(FOra do microfone)
O Presidente da Ass_odação Comercial tem
toda razão. Há muito mais um componente de
ígnorància do que de má fé, nessa atitude.
O SR. ÁUREO MELLO.- Teria o Sr. Bresser
Pereira, em declarações prestadas a um canal
de lV, em São Paulo, rio sába_do passado, dito
que "a Zona de Processamento de Exportação
seria instrumento de importação _e montagem de
equipamentos obsoletos nos moldes da Zona
Franca de /-1\anaus", o que seria, evidentemente,
uma afirmação tendenciosa.
Sou daqueles que confiam na capacidade, na
proficiência, na cultura e na boa_intenção do Sr.
Bresser Pereira em relação a este País. Acredito
sinceramente no seu patriotismo; sei, inclusive
através da palavra dos seus alunos_, o quanto S.
~ é capaz, eficiente, talentoso e_consciente. Por
esta razão, não posso e nem poderia jamais situálo ou apreciá-lo dentro da triste e melancólica
moldura de um político ou administrador a serviço
de uma causa ingrata, de uma causa divislonista,
de uma causa antibraslleira, partida de produtores
interessados egoisticamente na sua prosperidade,
lutando pelos seus interesses comerciais, mas,
ao mesmo tempo, se colocando c_ontra essa cor~
rente que inexorável e fatalmente dará oportunidade a que o Brasil seja a grande potência que
já se define e se apresenta para ser no futuro.
O Sr. Francisco Rollemberg - V. ~ me
permite um aparte?
-

O SR. ÁUREO MELLO - Pois não, com
muita honra, nobre representante do Estado de
Sergipe.

O Sr. Francisco Rollemberg- Conversava,
agora, com o Senador L®poldo Peres e lembra·
va-lhe que tive a oportunidade de visitar Manaus
e conhecer as suas indústrias. Fiquei emocionado
mesmo quando visitei a Drohauser, porque não
encontrei naquela fábrica de cristais, naquela indústria de lapidação, nenhum estrangeiro; encontrei o caboclo amazonense, homem com face
de índio, a mocinha com face .indígena, miúd"á,
pequena, mas com habilidade_i_n_crfvel, preparan~
do cristais para exportação da mais alta qualidade,
iguais aos trabalhos que encontramos na Alemanha, na Áustria. Nobre Senador Aureo Mello, nós
que conhecemos a potencialidade do nordestino,
do caboclo améQ:onense, do homem do Norte,
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do Nordeste, do, Cen_tro-Oeste, não podemos
mais nos alienar do nosso desenvolvimento, e
em pga"_hora nos unimo_S; nofêlestinàs, nortistas,
homens do Centro-Oeste, para defender os nos·
sos interesses, porque o que existe, mais das vezes, náo é má fé e sim desconhecimento das
reais possibilidades dessas três regiões do Brasil,
que sâo as filhas espúrias de nossa NaçãQ. A
Nação, de certa forma_c que se concentra no Sul
ê-madrasta para com nós todos. Hoje .à tarde
estive com o Ministro da Agricultura; fomos lá
ct>nversar sobre a situação da avicultura do Nordeste. Sabe V. Ex- as dificuldades que encontramos! Para dar~lhe um exemplo de como s_e deseja,
de certa forma, impedir a industrializaçáo do Norte
e do Notdeste, atrasando o desenvolvimE;nto daquelas regiões, vou narrar este fato: Como não
temos produção de milho suficiente para manter
o funcionamento d_a nos$a avicultura.. somos obri·
gados_a recorrer aos leilõ~s que o Mi_nistêJio promove; e ocorre o Segtiínte: enquanto o goiano,
o gaúcho, o catarinen$E;, _o paranaense compra
na sua fonte o milho por um preço justo, nós,
a esse preço, acrescentamos 25 cruzados por saca, o JQ\'\ por saca - 12 cruzados. Quer dizer,
é um acréscimo tremendo que vai inviabilizar no·
Nordeste, e no meu Estado, de uma maneira toda
especial, a agricultura e a avicuhura do frango
de corte. Essas cois?ts estamos encontrando ao
longo do nosso mandato. Estamos no Coil.grci;so
há 17 anos e nada mudou, mas agora que o
Nordeste, o Norte e o_Centro-Oeste decidem unir·_
se, acredito que as nossas vozes vão fazer-se ouvi~
das. E ao Norte este_ norde.stino se junta para
defender os ínteresses dessa Região. Muito obri·
gado a: V. Ex'_
O SR- ÁQREO MELLO -

Muito obrigado,

Senador Francisco Rollemberg. As palavras de
V. Ex' refletem-- bem o conhecimento de causa
que rem, pofque sei, inclusive, que é um_ admirador e freqüEmtador do Amazonas, que conhece,
ln loco e cuja indústria percorreu, como no caso
da Drohauser COmércio e Indústria Ltda., uma
das mais eficientes que possuin1õs lá.
V. Er t~m razão, é comovente observarmo_s
os nossos cabodinho.s amaz-onenses, em pleno
trabaJho. E uma vez o fiZ em companhia do Sena_dor~suplente Flaviano Ribeiro, que foi um grande
Deputado da Paraíba, e vi Flaviano verdadeira~
mente comovido,_ com os oJhos marejados, de
ver aquelas cdaturinhas que nunca saíram de}_1anaus! algumas vindas do interior, do âmago da
selvã, corri-a sua formação miscigenética do nord~o e c;lo índio, traz~do nos traços, ainda,
as caracteristicas daquel~s tdbos que eram os
habitantes da grande região amazonense, ali produzindo, com uma habiJidade fantástica, os pro~
dutos _mais delicados, desde a jóia superfma até
é)_S membranas cristalinas usadas para os produtos industriais da maior resPonsabilidade.
Não é justo que se pense em termos usurários,
com respeitQ à expansão da economia brasileira,
da economia nacional.
Todo- o progresSo, quer do Nordeste, quer dé:l
Norte, ou de qualquer recanto atrasado _do Brasil,
evidentemc::nte é um ir1_yestimento, p(!rque no mom~pto em qt.!e este Pa_ís ~~er_ h_abllitado, pela
sua produçãq, a apresentar um padrão de qualidade, é claro que a procura se acrescentará e
h~erb. em conseqüência, um aumento do lucro
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e de vantagens para todos os ProdutoreS-e inveStidores deSte País.
O Sr. Nelson Wedeldn- Perfnite-me V.·~
um aparte?
O SR. ÁUREO MELLO- Com muita honra.
nobfe Sefúidor Nelson Wed.ekiri.
O Sr. Nelson Wedekin - Nobre Senador
Áureo Mello, é a primera vez que aparteio V. Ex"
e o faço com muito prazer. Não vou fazer wna
defesa do Ministro Bresser Pereira, maS, pelo que
pude ler e acompanhar dessa discussão sobre
as Zonas de Processamentos de Exportações, em
verdade o Ministro Bresser Pereira lião é exata·
mente contra essas Zonas de Processamentos
de Exportações muito menos contra a Zona Franca-_de Manaus, porqUe esta já é uma realidade
da economia do Norte do nosso País, de ffiodo
especial do Estado do Amazonas e _da própria
Amazônia. As contribuições que a Zona Franca
de Manaus trouxe para a economia do povo amazonense são uma realidade que não pode ser
destruída por qualquer espécie de declaração, .e
menos ainda do Ministro Bresser Pereira, que,
na verdade apenas adverte para a qualidade que
devem ter as chamadij,S Zonas de Process3meil~
tos de ExportaÇões. Ainda quando o Ministro
Bresser Pereira questiona a criação de novas Zonas de Proc_ess~mentos de Exportações, nirtwal~
mente S. Ex- está vOltado para aquilO qUe considera o melhor interessEt nacional. Nem sempre
a criação de Zonas de Processamentos de Expor·
tações corresponde ao verdadeiro interesse naclonai, e, dependendo da forma como vão ser
feitas e instituídas, podem acabar até mesmo prejudicando os interesses, não apenas os interesses
nacionais mas os interesses_ desses luQares, des-ses estados onde se"riaffi- Criad-as. De cfu-alquer
modo, também tenho a maior convicção de que
o Ministro Bresser Pereira jamais- seria contra a
industrialização do Norte ou do Nordeste~ Pela
sua formação pelo seu passado, pela concepção
que S. EX' faz da economia, e da vida nacional,
nã<? posso aceitar a idéia de que S. Ex', sequer
à distância, sempre lOnginquamente, tenha-se
manifestado contra a industrialização do Norte
ou do Nordeste.. E, mais ainda, para encerrar este
meu breve aparte, enquanto neste Plenári_o, nesse
Senado, houver vozes como a de V. EJc!', como
a do Senador_Leopoldo Peres, enquanto for Relator da Comissão de Sistematização o Deputado
Bernardo Cabral, está mais do que assegurada
xistência, a permanência e o desenvolvimento livre da Zona Franca d.e.Man_aus, Tanto isto é ver da~
de que, no art. 4a deste segundo substitutivo,
"Das Disposições Transitórias", o Deputado Bernardo Cabral assegurou:
"É mantida ~ Zona Fr~nca de ManaUs,
com a·s suas caracteristicas de área de livre
comércio de exportação e importação e de
incentivos fiscais, sendo desnecessário ·qualque-r ato administrativo ou legislativo para
prorrogações.
§ }9 Ficam assegurados, em todos os
seus termos, os incentivos fisCais cOncedidos
à Zona Franca de Manaus."

Por estas razões todas. a sua adv:ertência. _a
sua voz, sempre muito firme, m~to corajosa na
defesa dos interesses da Amazônia, mais uma
vez se faz ouvir, esta voz,. esta coragem e esta
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lucidez, mas suponho que não existem razões

para todos os temores levantados por V. Ex" e
pelos senadores que o apartearam.
O SR. ÁUREO MEILO- Mwto obrigado.
Nem de minha parte, nobre Senador, haveria
essa intenção de acreditar que o Ministro Bresser
Pereira, em cujo talento e em cujo patriotismo
fiz a minha profissão de fé, há alguns parágrafos
atrás, tivesse porventura a veleidade de tentar obstaculizar a Zona Franca de Manaus ou o progresso
da indústria amazonense,

Apenas, o que tem sido enfatizado e o que
está sendo pedido pelo Presidente daAssociação
Comercial do Amazonas, em nome __ de toda a
coletividade comerciante e também, por que não
dizer, industrial daquela área, é que S. Ex' reexa-

mine as suas declarações, porque realmente, pelo
que S. ~ aSsegurou - segundo o telegrama
que foi expedido pelo Presidente da Associação
Comercial - exigir da Zona Franca de Manaus
exportações, em decorrência da cota de US $
600.000,00 que lhe é atribuída, é, sem dúvida
alguma, desconhecer que· o instrumento Zona
Franca foi localizado no centro do Amaz_onas, por
tanto, distante das linhas internacionais de navegação. Além do mais, seriam necessárias medidas
puramente administrativas e alguns pequenos incentivos já exaustivamente solicitados pela Associação Comercial, para que aquelas exportações
aumentassem consideravelmente.
E diz ainda: "Uma expressiva soma de produtos
mac:le ln Zona Franca são exportados pelo Centro-Sul, para onde convergem todas as rotas inter·
nacionais. J:: só solicitar de se!,ls técnicos um levantamento das exportações contabilizadas para
o Centro-Sul de motocicletas, televisões, re16gios,
fotocopiadoras, disquetes, fitas e estanho, pois
R

esses produtos somente são produzidos na Zona
Franca de: Manaus.
Do mesmo modo, uma boa parte de nossa
exportação agrícola de grãos é também exportada
em sacos de jut.a. tecidos por nossas indústrias
de fiações."
E cQnclui ainda o telegrama que foi endereçado
a S. Ex"' de peito aberto, de coração ao alto, na
certeza de que a acolhi~a ao mesmo será feita
com aquele patriotismo e aquele descortínio que
reconhecemos no Ministro Bresser Pereira.
"O Ministério da Fazenda, que V. EX' no momento dirige, está afastado de Manaus há mais
de 1O anos e, por ali, só têm transitado os seus
funcionários de terceiro escalão"- disse o Sr.
Jorge Loureiro.
O que é hecessário, srs. Senadores, eminente
Presidente, o que existe realmente, parece-me,
é a necessidade de um exame pessoal, da problemática da chcimada Área Industrial Amazónica,
para que esses obstáculos não venham trauma·
tizar, como de fato estão traumatizando, causando
um impacto realmente estarrecedor nas áreas
produtoras da Amazônia. Amazônia, ou melhor,
o Amazonas, em especial, é assim como um organismo frágil, delicado, neiVoso, extremamente
sensível, capaz realmente de entrar em depressão
a uma simples afirmativa, ante uma palavra mais
dura, mais rígida, mais pesada. Realmente, é preciso tratar a Amazônia com grande delicadeza,
- porque ela tem sofrido muito; ela tem sido muito
maltratada, tem sido muito abandonada. Na minha juventude, em pleno tempo de guerra, houve
instantes em que nós sentimos, Já em Manaus,
com se fossemos uma ilha solta em meio do
oceano, flutuando ao sabor das ondas e ao embate de um destino incerto,_ em que a nossa pro-dução, absolutamente nula, nos deixava na triste
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contingência de sermos carentes de tudo. necessitados das coisas mais elem~ntares e mais simples, imprescindíveis para uma região civilizada.

E essa situação perdurou por anos a fio: faltava
luz, faltava água, a população vivia nl!ma situaç-ão

de primitivismo, de dor, de angústià, de aflíção;
nós éramos os abandonadOs da sorte, os esquecidos, dependendo exclusivamente do resto do
Brasil. Apesar disso, continuávamos na luta pela
nossa produção, da nossa goma elástica, que é
o mono-extrativismo daquela área. Porém, jamais
deixamos que as nossas fronteiras fossem Isoladas por qualquer povo de pátria estranha e jamais
perm1fimos, outrossim, que o sentimento de l:ifasilidade da grande terra amazónica perecesse ou
enfraquecesse um só instante. Porque é, naquelas
áreas de fronteíra, que existe mais apego, orgiilho,
admiração e solidariedade para com o grande
organismo brasileiro do qual o Amazonas faz parte.
Sei que o Professor Bresser Pereira, ao receber
esse documento, que é um grtto de uma _região
sensível e sofrida, há de pensar maduramente
e, se possível, peço a S. EX' que nos visite, com
a maior brevidade possível, para que possa conhecer e sentir, como sente o Senador Rollemberg,
como sentem todos aqueles_que pisam a recher·
che da chamada terra de Ajurtcaba, como todos
aqueles que vão apreciar a grande marcha da
nau imensa, dos caudais indescritíveis daquela
área. O quanto aquilo significa para o Brasil, para
o povo, para o progresso desta Nação, para o
progresso de todos os Estados brasileiros, para
o progresso de São Paulo, para a libertação deste
Pais, _que terá, na Amazônia, a sua fonte principal,
sem dúvida. de riqueza para atingir o estágio que
todos nós sonhamos que venha a ser alcançado.

República Federativa do Brasil

,

DIARIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO II
SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 1987

BRASiuA.-DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 66' SESSÁO, EM 24 DE
SETEMBRO DE 1987

1.3- ENCERRAMENTO
2 - ATO DO PRESIDENTE DO SENA·
DO FEDERAL N• 203, DE·1987

1.1 -ABERTURA

1.2- FINALIDADE DA SESSÃO
Sessão especial destinada a homenagear
a memória do ex-Senador Frtihcisco Menezes

Pimente!, pelo seu centenário de nascimento.
1.2.1 -Designação da Ordem do Dia
dapróxlmaoeuão

Pareceres· do Conselho Deliberativo sobre
Balancete Patrimonial e do Demonstrativo das
Receitas e Despesas re!er_en_t~s aos periodos

de 1°-1 a 30-6 e }9-l a 30~1-$7; e Cio De-mon.s--

trativo das Receitas e Despesas dos meses
de junho eju1ho de 1987.

3 - PORTARIA DO PRIMEIRO·
SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL
·N• 23, DE 1987

4 -INSTITUTO DE PREVIDêNCIA
DOS CONGRESSISTAS

5 - MESA DIRETORA
.6 - ÚDERES E VI CE-LiDERES DE
PARTIDOS
7 - COMPOSIÇÁO DAS COMIS-

SÕES PERMANENJES

ATA DA 66~ SESSÃO, EM 24 DE SETEMBRO DE 1987
1~ Ses_são Legisl<:~tiya Ordi!1~ária, da 48~ Legislatura

-

EXTRAORDINÁRIA --

Presidência do Sr.· Humberto Lucena
ÀS I O HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Mário Maia -Aluísio Bezerra - Nabor Júni_or
-Leopoldo .Peres-Áureo Meltq---: Qdadr Soares - Ronaldo Aragão - Olavo Pires - João
Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho
- Alexandre Costa - Edison Lobão _- J9ão
Lobo - Chagas Rodrigues - Vrrgmo Távora :..._

Cid Sabóia àe CarValho - _t.-\auro Benevides José ô.gripino ----: 4J,volsier Maia -- Marcondes
Gadelh.ti- Humberto Lucena - Raimundo Ura
- jw\a_rco Maciel -Antonio Farias - M.ansueto
de Lavor - Teotônio Vilela -Filho - Francisco
Rõllemberg - Lourival Baptista_ - Luiz Viana JutãllYM.agalhães- Rl.lYBacelar ~João Calrnon
- Afonso Arinos - Nelson Carneiro - Itamar
Franco -Alfredo Campos- Ronan Tito- Seve-

ro Gomes ~ F~mando Henrique Cardoso -:~uro Borges -_Iram Saiaiva -_lrapuan Costa
Júnior - Pompeu de Souza - Maurício Corrêa
- Meira Filho - Roberto Campos - Louremberg Nunes Rocha- Márcio lAcerda- Mendes
Canal e - Rachid _S_çlldanha Derzi - Wilson Martins - Affonso Camarg6 -José Ric;ha -_Ivan
Sonata_- Dirceu Camei_ço- Nelson Wedekin
- Carlos Chiarem.
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EXPEDlENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO
Oiretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
'Diretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS

Diretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA

Oiretor Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA

Oiretor Adjunto

O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena) Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus,

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

Semestral ....... ·················-··----················· Cz$ 264,00
Despesa d pastagem ..... , , , . ·--·-· .. T~~-~----~-~--~~· Cz$ 66,00
(Via Terrestre)
330,00
TOTAL
r r. .

Exemplar Avulso ......................_............."'"-"·-· _Cz$_ .2.00
Tiragem: 2.200.exemplares_.

por arraigados liames s_entimentais, fundou, em _ de o _número dos que souberam enobrecer e pro-

1907, o Instituto São Luiz, no Município de Pocat.i_,
inc~do no chamado Maciço de Baturité, trans- iniciamos nossos trabalhos.
A presente sessão, corWocada en-i-atendimento _. Jorrna':'IP.o-o__em educaJ)dário modeiÇJ, a ponto de
ao requerimento do nobre Senador_ Mauro sen~: ~transferi-lo, de~__anos depois, para F6rtãleza., com vides e outros Srs. senadores, destina-se a reve~
a finalidade de abrigar, em suas classes, suces~
renciar a memória do ex-senador Francisco Me- · sivas geraçõ_es, que ali hauriam lições sapientisnezes Pimentel, pelo seu centenário de nascimensimas, especialmente as de formação ética, moral
to, ocorrido no dia 12 último.
-~ ,.__ e cívica.
Conc:::edo a palavra ao nobre Senador Mauro~
M~sm'õ -atribUlado peJo desempenho-=-cie õútras
Benevides.
·runÇóes, como a ae CafedráUco deTiirê1to Ror:nanodaFaculdadedeDireitodoCeará,dedeputado
O SR. MAGRO BENEVIDES (PMDB- CE.
estadual e até mesmo de Chefe do Poder ExecuPronuncia o seguinte discurso.)- Exm~ Sr. Presitive, nunca lhe faltou tempo para acompanhar
dente do Senado Federal, Senador Hwnberto Lu·
o trabalho educacional do Colégio São Luiz, incena; Exm~ e Revm9 Sr, Arcebispo de Brasília,
centivando o corpo docente a cumprir as suas
Dom José Freyre Falcã_o; Exm9 Sr._Mir~:lstro Wilson
nobilitantes
tarefas_. COrri devotamento e boa vonGonçalves, que _exer.ceu, com brilho excepcional,
tade, privilegiando centenas de alunos com a sua
o mandato de Senador da República e, posterior~
própria presença em salas de aula, por entender,
mente, uma judicatura das mais proficientes no
como indelegável, a missão de lidar diretamente
Tribunal Federal de Recursos; Srs. Senadores; decom a Juventude de seu Estado.
mais digníssimas autoridª_des; Srs. Deputados Federais; membros da famíJia do homenageado
Aluno do vetusto Lic::eu do Ceará, fundado pelo
desta sessão, o inolvidável Senador Francisco de
inolVidável Senador Pompeu, _cujo bisneto·-Menezes Pimentel, aqui representado por duas
Pompeu de Sousa - engrandece este Plenário
filhas, Maria Nilce e Marister, pelos seus netos
na presente Legislatura, Menezes Pimentel foi disFranctsco de M_enezes Plmentel Neto e I;liane PicípuJo dos mais brilhantes, ~onvivendo com oumente! de Castro; minhas Senhoras e meus Se- tros riotáve!S c_onterrârleOs que também se transnhores:
formaram em vu1tos preeminentes de nossa históA Sessão Especial que o Se_nado Federal rea·
ria, c~m seiViços as~nalados na política, nas le~
liza, no dia de hoje, objetiva reverenciar, no trans~ tras, nas ciências, nas artes e na religião, como
curso de seu centenário, a memória imperecfvel é o caso do Acadêmico Austregésilo de Ataíde
de um dos_n~ mais dignos homens públicos, e de Dom Héld~ Câmara, Arcebispo resignatário
a quem tanto devem 9 Ceará e O País.
de Recife e Olinda.
Refiro-me a Francisco de Menezes Pin1entel,
Bachare1ando-se em Ciências Jurídicas e Soo professor, o diretor de colégio e de facul.d.-ª_de, --ciais, a 8 de dezembro de 1914, o eminente ceao Juiz de Tribunal Regional, o Deputado à Assem- rense instalava uma promissora banca de advobléia Legislativa, o Governador e Interventor Fede· cacia em Fortaleza, preparando-se para o conral, o Vice-Govemador, o Deputado Federal, o curso a que se submeteria três anos dep-ois, inscriMinistro da Justiça e o Senador da República to, simultaneamente, para as cadeiras de Direito
duas vezes cond~do a esta Casa pela vontade Romano e Filosofia do Direito, que compunham, livre e soberana dos seus coestaduanos.
então, o currículo daquela Escola de Ensino Su'Tendo nascido a 12. çle setembro de 1887, em perior.
pleno sertão adusto _do Nordeste, na cidade cea~
Já em 1921, pela seriedade de sua conduta,
rense de Santa Quitéria, berço, igualmente de líde- pela clarividência e descortino inexcedíveis, cherés pofíticos como o Senador Catunda e o Depu- gava Pimentel a Diretor de sua Faculdade, com
tado João Otávio Lobo, imp6s-se, gradualmente, o apoio da Congregação e dos discentes q_ue nele
à admiração e ao respeito da comunidade, em viam um mestre de virtudes inc_omparáveis, capaz
razão de seu talento, de _s~,~_a competência e exh de orie~!M· com aprumo e segurança, aquela Unitraordlnária dedicação à causa pública.
dade. pela qual passaram professores e alunos
Vocacionado para as lides do magistério, rece- dos mais distinguidos, que me dispenso de excepbendo, para isso, o estímulo de Monsenhor Tabo- cionar pela citação nominal, uma vez que comesa Braga, a quem sempre se manteve Vinculado teria, sem dúVida, omissões clamorosas, tão gran-

jetar a centenária Escola, hoje integrãnte do elenc o de nossa Universidade Federal.
O fascínio pela atividade político-partidária fê~ lo
disputar, em 1928, uma cadeira de Qeputado Estad1,1al, iniciando curto man_Qgtto, já que a Revolução de 1930 dissolveu o Congresso Nacional e
as Assembléias Legislativas. em nome de uma
renovação de costYmes, da qual f_oi _um dos grandeS Pregoeiros o Tenente Juarez _do Nascimento
Ferriandes Távora, tio do Senador.'lirgílio Távora,
que ocupa, com muito brilho, urna das cadeiras
do Parlamento Nacional, anteriormente preenchi·
da por seu genitor, o saudoso Fernandes Távora.
Uder autêntico, cujo carisma maior era a se~enidade e a prudênciã que se irradiavam de sua
personalidade inconfundível, Meri~zes Pimentel
despontava no seio da com~nidade, capitalizando
simpatia, apreço, reconheciinentos gerais.
A sua figura austera aliava-se admiravelmente
com os se_us gestos magnânimos;- sempre solí~
cito, resoluto, fírrrie e altaneiro.
Quando a retomada do processo político agitou
a vida nacional, com reflexos no Ceará, a Legião
Cearense do Trabalho; tendo à frente o arrebatado
tribuna Severino Sombra, concl.arnava os seg·
mentos operários do Estado para a defesa dos
SeU$ direitos e prerrogativas. A Igreja também ae
sumiria a tarefa de organização política da soei;:
dade, a ponto de o Arcebispo de Fortaleza. Dom
Manuel da Silva Gornes,- apoiar o surgimento d;:;
üga Eleitoral Católica, re_çollle.ndando_ urna açãc
vigorosa para a eleição daqueles que mais se ider.
tificassem com, as diretrizes e postulados crfst.ão!':.
Articulista do jornal católico O Nordeste, Me
rrezes PirT_I_entel granjeava prestigio entre ponck
rávels ãreãs do clero e do laicato, merecendo
da mesma forma, a coitfiança do Antísb1e e d~~
associações pias, à época disseminadas nas paré
quias da capital e interior.
Com a ajuda ostensiva de Andrade Furtado
Ananias Frota Vasconcelos, "Raililuhdo Aréirip~
Luís Sucupira e tantos outros cristalizava-se, &-=-.
poucos, a idéia da candidatura de Francisco d'
Menezes Pimentel, que poderia vir a disputar
e isso de fato ocorreu- a_ Govemaâoria âo Est:::
do, na legenda da Uga Eleitoral Católica, ef1
1935.
No ano anterior, à Assembléia cOnstituinte Es
tadual, com a participação de deputados classi:;;
tas, fora eleita, havendo ·um relativo eqw1íbrio r,'
composição das bancadas divididaS elifre ad~p
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tos do PSD (13) e da LEC (17), alterada com
a deserção de George Moreira Pequeno que passara a compor a corrente governista, transformandq em 16 a 14 o nómero de membros do_s dois
aguerridos blocos parlamentares.

as normas constitu·

Conforme determinavarri-

ctonais em vigor, a eleição do Governador processar-se-ia de modo indireto, cabendo à Assembléia
deferira nome daquele que deveria dirigir os destinos do Ceará.
Um clima de intranqüilidade tomou conta do

Estado, incidindo, sobre deputados da escassa
maioria, graves e permanentes ameaças,- numa
tentativa de subverter um resultado que era antecipadamente previsivel.
O Cel. Felipe Moreira Uma, que Vinha à frente

-

do governo, dispôs-se a competir com Menezes
Pimentel, num pleito acirradíssimo, que convulsionou a nossa vida póblica, a ponto de os deputados ledstas - e entre eles menciono, com emoção, o meu pai, Carlos Eduari:lo Benevides, ainda
hoje bastante lúcido, na benfazeja longevidade
de seus 83 anos - tererilMse homiziado no 239
Batalhão de Caçadores, nos dois dias que antecederam à rumorosa disputa eleitoral,
Om voto apenas seria bastante para assegurar
a supremacia de Moreira Lima, substituído, afinal,
por José Acioly, também mais idoso do que Menezes Pimentel, caso se configurasse o empate de
votação.- N1! a uma tentativa de envenenamento, nas
dependências do quartel daquela briosa corporação, estiveram submetidos os deputados da Liga Eleitoral Católlca, que de lá saíram alguns minutos antes da histórica decisão da Assembléia
Legislativa do Ceará.
ElegiaMse Francisco de Menezes Pimentel e se
iniciava no Estado uma fase das mais auspiciosas,
assinalada por realizações positivas em favor do
povo cearense.
A Admlnlsbação Plmentel
Com a SUã visão de estadista e peirfeito conheciM
menta da realidade do erário, Pimentel saneo_u,
imediatamente, as finanças públicas, fazendo
comportar, dentro de orçamento modesto, as metas que entendia prioritárias paia a aceleração
do desenvolvimento ec.onômico-sacia1 e o bemM
estar de seus concidadãos.
Ao ~eu lado, partilhando das grandes decisões,
estava um dos mais preclaros colegas de faculM
dade, o Professor José Martins Rodrigues, considerado um "verdadeiro braço direito", que. no
exercício da Secretaria de Interior e Justiça, coorM
denava a ação política do Governo.
Na Capital, prédios foram erigidos em tempo
recorde - o da Secretaria de Polícia, o daAgricul·
tura, o do tradicional Uceu do Ceará, o da Escola
de Agronomia, o do Arquivo Público, o da Guarda
Ovil e o da lnspetoria do Trânsito -evidenciando,
tudo isso, um constante esforço que transformou
a sua administração como das mais profícuas
e din21micas.
Na implantação do Estado Novo, o Presidente
Getúlio Vargas o manteve, como Interventor Federal, permitindo-lhe seqüencíar a série de empreendimentos, como a extensão da rede escolar, a
construção de açudes em cooperação com particulares, a perfuração de poços, enfim, iniciativas
de inquestionável relevância para o interesse coletivo.

Quando da intentona Integralista, em 11 de
maio de 1938, eil.cOntiando-se, em missão oficial,
no Rio de Janeiro, Menezes Pimentel foi o primeiro
a ingressar no Palácio do Catete para expressar
a sua solidariedade ao Chefe da Nação, após a
malograda investida que tinha em mira depô-lo,
para a instauração- de um novo regime no Pafs.
A sua coragem pessoal, tantas vezes comprovada em episódios marcantes, sobressaiu uma
vez mais, sob o testemunho-do-caudilho gaúcho,que lhe devotava particular afeição.
_Ao exonerar-se da lnteJVentoria Federal, para
conOOrier cargo eletivo, já sob a égide do governo José Unhares, Francisco-de Menezes Pimentel
propunhaMse a comandar a secção estadual do
Partido Social Democrático ....;_Partido que elegeria_,Presidente da República o Marechal Eurico
Gaspar Outra.
A gestão Menezes Pimentel foi, assim, uma página de correção _e eficiência nos fatos da história
político-administrativa do Ceará.

a

Uderança PolíUco-Parlamentar
C:.~tralizando

a_ chefia de sua agremiação o PSD- apóS disputá-la com o também saudoso
Senádor O lavo Oliveira, numa pendência judicial
das mais prolongadas, Pimentel estruturou as
hostes partidárias em meio a uma tessitura hábil
e bem coordenada, assegurando o seu prestígio
sem -qualquer contestação, a ponto de eleger-se
\!ice-Governador, quando à testa do Governo se
encontrava _o seu adversário, Desembargador
Faustino de Albuquerque, que suplantara, nas urnas, o General Onofre Muniz Gomes de Lima,
aSpirante pessedista que recebera a sua chancela
e_ que, quatró anos depois, chegaria a esta Casa,
no d,esempenho de mandato senatorial.
Nãs eleiçõeS de 1950 e 1954, Francisco de
Menezes Pimentel viu-se escolhido, sempre com
con5:Clgradora votação, para a Câmara dos Deputados,. exercendo, com proficiência, o munus popular, acatado pelos seus pares e favorecido por
uma_ auréola de dignidade, que o acompanhoU
em teclas as funções, quer no Executivo, ou no
Pod~ Legislativo.
~__
Se compulsannos os Anais da outra Casa do
Congresso, vamos encontrar o Deputado Menezes Pimentel nas Comissões Técnicas, exarando
pareceres eruditos e no Plenário abordando questões de palpitante atualidade.
A temática da seca do N01:deste fez com que,
vezes seguidas, ocupasse a tribuna, oferecendo
o seu depoimento sobre a adversidade climática,
a exemplo do que oCorreu na sessão de 14 de
maio de 1952, em discurso do qual se extrai o
seguinte trecho:
"Quando se manifestou o flagelo que faz
14 meses martiriza duramente as populações
rurais do Nordeste, o Governo Federal, no
cumprimento de um preceito constitucional,
tratou logo de aliviar seus padecimentos, determinando a construção de grandes açudes
e estradas de rodagem, nas zonas mais atingidas. Caril essa finalidade foram liberados
sucessivamente, avultadas quantias, qu~
montaram a muitos milhões de cruzeiros."
~radecen~o, no final de seu pronunciamento,

a ajuda receb1da pelo Ceará, afirma enfaticamente~-~

"Daí por que tendo por norma que "o reco-- nhedmento é a memória do coração", em
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nome do Ceará eu transmito, desta tribuna,
a ~ D. Darcy Vargas, à direção da Comissão de Abastecimento do Nordeste e a quantos contribuíram para aliviar os sofrimentos
dos nossos irmão_s nordestinos, desfavorecidos_da fortuna, a expressão sincera da nossa mais profunda gratidão."
O estudioso dos problemas educacionais fa2:iase presente em vários discursos, extraindo-se do
proferido em 4 de abril de I 952 o parágrafo a
seguir transcrito:
"Nos dias que correm, vai-se tomando um
estnbllho a afirmação de que o ensino secundário em nosso País entrou em decadência.
É triste confessá-lo, mas a realidade será esta
condusão a que acabamos de chegar, se
atentarmos em que, nestes últimos anos, o
número de reprovação tem sido clevado e
alarmante, quer nos exames de habilitação
para ingresso nas escolas superiores, quer
nos concursos de acesso no serviço público."
!q>arteando-o, o Deputado Dioclécio Duarte enos seus pontos de vista, de modo claro
e objetivo:

do~ava

"Ninguém tem mais autoridade para falar
a respeito das condições do ensino no Brasil
que V. Ex", antigo educador e a quem tive
a satisfação de visitar quando era governador,
não só no Palátio, como lecionando num
colégio sob sua direção. É o antigo professor,
que prefere ensinar as crianças, como o sau·
dos_o_ Presidente Massaryk, da Tchecoslováquia, a ser apenas homem político. Não obstante, a política está intimamente ligada à
educação e não se pode orientar bem a política sem educar o povo.''
Deputado atuante, assíduo aos traba1hos parlamentares, com uma _autoridade moral, incOntestada, Menezes Pimentel participava de todos os
acontecimentos políticos, emitindo, sempre, opiniões abalizadas, extraídas de uma _experiênciae tirocínio insuperáveis, numa açáO que extrapOlava o âmbito do COhgfesSo -pãi'a alcançar outros
escalões decisórios do País.
Merecendo a confi8I1ça de figuras exponenciais
da vida partidária de então, o inesquedvel líder
funcionava como irrepreensível conselheiro, com
ponderações invariavelmente transformadas em
normas de conduta pelos que o auscultavam em
momentos dificeis _vividos pela Nação.
Foi, assim, que no governo provisório de Nereu
Ramos, em melo à conturbação do quadro político-institucional, Fran_cisco de Menezes Pimentel,
a 14 de novembro _de 1955, ascendeu ao Ministério da Justiça, a que chegaram, também, Martins
Rodrigues. no breve governo Ranieri Mazzili, e Armando Falcão, nos de Juscelino Kubitschek e
Ernesto Gelsel.
O rápido interregno que assinalou a sua presença à frente da Pasta da Justiça teve a destacá-lo
a busca da plena normalidade constitucional, ultrapassando-se as imensas dificuldades que fiZeram periclitar a manutenção do regime democrático entre nós.

Plmentel- o Senador
No pleito levado a efeito a 3 de outubro de
1958, apresentado pelo PSD e contando com a
solidariedade do PTB e do PRP~ Francisco de Me-
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nezes Pimentel elegia-se Senador da República
com 266.692 v_otos, sendo formalmente proclamado vitorioso a !Odejaneirode 1959peloTribu-

foj valio5i'ssirna naquele momento, vencendo
re:s_istências naturais, mormente a:s que se originavam na estupefaçãa e inconforrnismo iniciais das

nal Regional Eleitoral, que tinha a presidi-lo o ines-

b~~es _partidári~s.

quecível Desembargador Francisco Leite de Albu-

No Senado ·da República, dava continuidade
à sua trajetória parlamentar, integrando as mais
importantes Comissões Técnic~s_ ~ sendq guin-dado à Presidência da Comissão de Educação
e CUltura, na qual pontificou em várias Sess_ões
Legislativas., emitindo pareceres e debatendo, aii,
problemas de real magnitude ligados ao setor.
Opinando atravéS de circunstanciada ExPosição, em tomo da criação, sob regime fundacional,
·da Oniversidade do Amazonas, apOnta o Senadqr
Menezes Pimentel a transcendência da inidativa,
destaçando, na sessão de 4 de setembro de 1962:

querque -:- nome estelaJ de nossa magistratura,
juiz integérrirno, com judicatura das mais fecun-

das.

Vereador à Câmara de F_o~~-~ "e já candidato
à Assembléia Legislativa, partícipeí, ativamente,
da campanha de Pimentel, acompanhando-o nos
municfpios que já então obedeciam à minha
orientação política e oferecendo-lhe entusiástico
apoio, representado por a1guns milhares de votos
que tornaram ainda mais expressivo o seu triunfo.
Por sua indfcação --eu que já fora Vice-Líder
da bancada pessedista à Câmara da Capital vi-me projetado à condição de Uder da Maioria
no governo Parsifal Barroso e, dois anos depois,
à Secretaria de Justiça, tão grande era a consideração, mesmo imerecida, com que me galardoava
o eminente chefe de nossa facção.
Na sua casa senhorial, - e as suas mhas aqui
presentes devem receber essa_s referências com
muita emoção - situa$: na Al,o'eniéla do lrópera- ·
dor, ao lado da bondosa dama e esposa, O~ Brfgida de Holanda Pimentel e de: seus filhos, ·o Senador, hoje homenageado, fazia constantes encontros políticos, re<::omendando aos liderados a unidade, a coesão e a harmonia, sem o_que nenhuma
agremiação conseguiria garantir o sucesso eleitoral.
Num estilo peculiarissimo de dirigir, valia-se habitualmente da persuasão para assentar deliberações, seguidas, c::om fidelidade, por quantos se
ac:havam fúíados aos quadros do pessedismo ler
cal.
Nunca pretendeu ditar soluç~s. antes soube
construí-las consensualmente, ouvindo opiniões
divergentes, conciliando intervençQ_es antagónicas, dando lugar a que assimilássemos, sem contestar, as orientações emanadas de _sua presidência.
Ainda ressoam, com nitidez e clareza, as carinhosas palavras, em latim imprOVisado, com qu~ -o mestre de Direito Ron)ano_s~mpre me saudava,
desde os idos de .1 948~ n!i 1• série do Curso de
Direito:

"Vide bene
Benevides."
Srs. Senadores:
Num surpreehcie~ ia_nce político, em 19_62,
os dois maiores _partidos brasileiros - o PSD e_
a UDN- formaram, em nosso EStado, a chãfuãda "llnião pelo <::earâ"; __ensejando a qÚe a Chefia
do Executivo fosse· atribuída a Virgílio TávOra e
a do Legislativo a mim próprio, reconduzido à
Assembléia com a maior votação de minha legenda.
Pa.dficava-se a família ceare:n_~e. num esforço
conjugado que _enlão_ se _empreendeu, ultrapassando~se confrontos quase seculi)lres, s_ob ,a ~Io
giável inspiração de. se impulsionar o crescímento
do Ceará, apresentando-o unido diante do Governo Federal.
"A partldpação de Menezes Pimentel, ao Iad()
de Martins Rodrigues, Waldemar Alcântara, Armando Fa1cão, Wilson Gonçalves, Expedito Machado e Vicente Augusto- para mencionar apenas alguns dos no~s.os eminentes c._orreligionários

-

- -"Não há. -dúvida que a -próPria Lei dt Ditetrizes e Bases da-Educação Nacional ao consagrar a legitimidade da constitulçá.O dO regime das Fundações, teve em ·conta que ele;
quando bem articulado, dentro de uma responsabilidade mmum e associado_ à lnspiração e à experiência educacional está apto
.a prOporcionar o ensino d~ mane_ira continua
sistemática, de acordo com as finalidades
mesmas da in~ção superior." -

e

Colno meóibro da Comissão de Legislação Social, coube a Pimentel relatar o projeto que alterou
o dispositivo da Lei ri~ 4.090, de 13 de julho de
1962, instituindo o 13~ mês de salário.
Está referendado em seu parecer de 22 de
agosto daquele ano:
"O art. 1ç da proposição contém disposição salutar, pois determina que a gratificação instituída pela Lei n 9 4.090, de 13 de
julho do co_!'N:nte ano, 'não se integra na remuneração do empregado para fim de incidências fiscai_s, contribuição de previdência
soctal ou outios _fins previStOs ·na Consoli~
dação das Leis do Trabalho, qualquer-que
seja a forma do respectivo pagamentO, inclusive como despesa, como gratificação--de
meios ou de maneira mista', devendo a grati~
ficaç_ão ser paga, o mais tard.ar: afé ó dia
20 de dezembro de cada ano."
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.1osso coestaduano, destacando em certo trecho
de sua oração:

•<jo~C!- Ma.rinho de Andrade, que faleceu
1927, foi incontestavelmente
um grande brélsileiro, como_ médico __representante do povo, administrador da coisa pública, em todos esses Vi3riados aspectos de
sua vida, revelou, Sem descontinuidade,_SE:ntimentos de solidariedade humanã. alta compreensão de seys dev«;lres cívicos, honestidade c.omprovada e grandeza moral." -

em janeirO de

Atento a todos os fatos .~el?lcionados com a
vida política, econõ_mlca,.__sqçi~ e cultura] de seu
Estado, o Dr. Pimentel procurava_ discuti-los com
isenção e percuciênc;iÇ!, extraindo ilações precicr ·
sas que enriquecem o ace[VÇ) de seu_s trabalhos
como intelectt,~al e parlamentar dos fiais brilhan-

tes.
Por isso, o Instituto do Ceará e a Academia
Cearense de LetrÇ!s, no último dia 1O, enl solenidade Magna, homenagearam-no através da pala~
vr_a erudita do_ escritor Mozart Sariano AderaLdo,
indicado para a honrosa missão pelos presidentes
Antonio Martins Filho e Cláudio Martins, fraternos
amigos do grande homem público, c:r.ijo centenário hoje comemoramos, recordando a sua figura_impoluta e os _beneficias_ qm:J_ que favoreceu
o nosso Estado_~ 9 Brasil.
Falecido a 19 de maio de 1973, já ein idade
provecta, no Rio de Janeirõ;- assistido de perto
por suas ftlhas Marismênia, também já fa1ee;lda
Marister e Maria Nilce, presentes a esta-solenidade,
Francisco de Menezes Pimentel teve realçada a
2.5 daquele mês a sua personalidade ímpar, numa
sessão especial, no curso da qual discursaram
os emfn.eotes Senadores Wílson_ Gonçalves, V~rgí
lio Távora e Adalberto Sena, com intervenções
de WaJdemar Alcântara, Ruy Carneiro, Duarte Filho, Luiz Cavatc:ante e José Undoso, além do pró-prio Presidente Pau1o Tôrres.
Como primeiro orador, num pronuilciamento
marcado por visível emoção, o Senador e Mínístro
Wilson Gonçalves presente neste plenário assim
se referiu ao extinto:
"Embora ainda profundamente comovido
perda irreparável do grande amigo
e eminente. c:hefe, não poderia silenciar neste
instante em que se lhe presta merecída e
tocante_homenagem póstuma. Cumpro, as·
sím,- com a afma enlutada, um dever que
para mim é sagrado e indec:linável. Acompanhei-o políti_camente durante toda a minha
vida pública, desde 1943 a esta parte, e agora,
na hora amarga da separação, no momento
extremo e d9loroso, lhe rendo, da tribuna
dó Sénãdo, que foi também a sua caSa~ o ..
preito de uma velha e imperecível estima."

-=- __com· a

·Cb<;il"'O-;eU an1igo inseparável, conterrâneo de
Santa Quitéria, colega de _Congregação na Faculdade de Direito, catedr:ático que era de M~içina
Legal, além de membro do Diretório Regional
do velho PSD, o desaparecimento do Dr. João
-Otávfo Lobo tocou fundo a alma do Senador,
Jevando-O""ll tr_ibuna do Senado para registrar a
perda irreparável sofrida pelo Ceará.
_
Di:Sse Pi_mentel, em passagem de seu emodonad~ discurso na sessão de 5_ .d_e npve1111;>ro de
1962, sobre o Dr. Otávio Lobo:
"Como profLSS.ional de Mediciria, era de
---ver o seu devotamento à -dê!i.cia, o altó ·espirita fi1antrópico··e o desinteresse pessoal com
- que atendia aos seus semelhantes, notadamente_aos desfavorecidos da fortuna. Como
político, soube ser um adepto convicto da
causa democrática, primava pela lealdade
_pa_rtidária."
AD transcorrer,_emjunho de 1960, o centeri'ãrio
de nasc::imento _do Dr. _JQão M8rinho de Andrade,
inscreveu-se o Senador Francisco de Menezes Pimente! para discOrrer sobre a figura invulgar do

Por su8 vez, O Senã-dor luiz CavalCante, com
quem privei de perto ao ensejO de r:neu primei!q
mandato nesl:!i Augusta _Çasa, nu_m a.parte dos
mais felizes, asseverou:
--"O derradeii-o Verso ·de Manciel Bandeira,
no seu poema "Preparação para a Morte",
é o seguinte: "Bendita a morte, que é o firo
de todos os milagres". Eu, por minhà vez,
meSmo sem ser põeta, direi palavras do Se-nador Luiz Cavalcante: Malctita a morte, que
é o- fim de todos. os milagres, que é o fun ·
do milagre da vida, do milagre do amor, que
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é o fim do milagre dos stmples, do amigo,
do homem absolutamente impoluto, como
era Menezes Pimentel".

Em nome da Aliança Renovadora Nacional, falou o Senador Virgilio Távora, jiãfifâeStaCãr-;-focalizando o acordo "União pelo Ceará", a participação de Menezes Pimentel para que o mesmo
se concretizasse:

"A coragem histórica de Pimentel, nesta
hora, deve nosso torrão natal o ambiente de

paz, trabalho e prosperidade que se seguiram
nos tempos núbilos de 1964, quando o Nor-

deste parecia inCendiar-se e nosso Estado
despontava como ilha quase solitária de respeito à autoridade, trabalho e tranqüilidade,

assinalado amiúde pela imprensa nadonal
de então."
O Movimento Democrático· Brasileiro, centro

de resistência ao autoritarismo predominan~~ nO
País, fez-se ouvir pela voz credenciada do Senador
Adalberto Sena, querido_ companheiro, com
quem convivi na legislatura 75fi9.
O representante do Acre assim focalizou o_gran·
-je cearense Menezes Pimentel:
"Conheci Menezes Pifneritel ein Circunstância que se me tornàvam indeléveis. Foi
quando, sendo ele Interventor no Estado do
Ceará, e eu um funCionáriO da i:mtiQa Divfsão
do Ensino- Secunâáiio;-·no déSeinpenho de
eventuais tarefas de inspeção federal na cidade de Fortaleza, tive de comparecer a uma
audiência com Sua Excelência, por mim solidtada através do Secretário de Justiça, Dr.
Andrade Furtado.
-Ao chegar ao Palácio,_ uma surpresa me
estava reservada. Já acostumado, por experiências anteriores, às formalidadeS pFotoco-lares, que quase sempre precedem a tais tipos de audiência, qual não foi o meu espanto,
ao aproximar-se da sala de recepção, quando, transpondo a porta, adiantou-se para receber-:me o próprio Interventor, estendendome a mão e convidando-me a entrar, como
se fôssemos velhos conhecidos."
A simplicidade foi sempre traço saliente na pes-

soa fascinante de Menezes Pimentel, querido pelos amigos, respeitado pelos adversários e detentor do apreço de todos os cearenses.
Ouvi, certa vez, na redação do Jomal da Manhã- de cujo corpo redatorial fiz parte por algum
tempo - do Senador Olavo Oliveira, Diretor daquele diário, qUe "era adversário de Pimentel, mas
nele reconhecia um cidadão de reputação ilibada,
dedicado, por inteiro, ao interesse da coletividade".
Nos editoriais e sueltos que es_crevia, discordando ostensivamente de seu colega de faculdade, fazia-o sem a mais leve intenção de macular
a honradez do insigne legislador, que por meio
século exerceu uma liderança prestig[osa, com
ampla repercussão no cenário nacional.
Se não o acOmpanhei, em 1966, quando da
extinção, pelo AI-2, dos partidos políticos, preferindo íngressar, coin Martins Rodrigues, no pequenino MDB, nunca deixei de manife_star~lbe a
minha sincera gratidão e cons~nte reconhecimento pelo que_ lhe fora dado fazer em prol do
povo brasileiro.

Ao requerer, Sr. Presidente, a realização desta
sessão especial, quis que se perpetuasse, na sua
data Centenária, o -~agradecimento do Ceará a
Francisco de Menezes Pirnentellegenda de seriedade, de espírito público e de intransigente patroónto dos interesses maiores de nossa gente.
Se as gerações contemporâneas, Srs. Senadores e dignas autoridades, relembram, neste dia,
com imensa saudade, o ex-senador pelo nosso
Estado, os porvindouros terão razões bastante para buscar, no legado de sua exemplar atuaçáo
como político, inspiração para imitá-lo no amor
à terra natal e na defesa das mais justas aspirações
da coletividade. (Palmas).

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Com a Palavra o nobre Senador Virgílio Távora.

O SR. VIRGIUO TÁVORA (PDS- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Exrn 9 Sr. Presidente Humberto Lucena; E>r Revm• Dom José
Freyré Falcão; Exrn9 Sr. Ministro Wilson Gonçalves, cuja passagem nesta Casa marcos indeléveis
deixou; Srs. Senadores; Srs.Deputados; familiares
de Menezes Pimentel; Sr.; e Srs.:
Falar sobre ·a homenageado de hoje, após o
pronunciamento do seu ex-correligionário e discípulo predileto, Senador Mauro B_enevides, cuja
atuação nesta Casa e na Assembléia Nacional
_constituinte honra o Ceará, não é tarefa fácil. Tenta-lo-e~ cumprindo, pois, o gratO dever de, sem
temores de ser apanhado pela emoção e pelo
subjetivismo, trazer aos régistros desta Casa o
transcurso, no dia 12 de setembro em curso, do
centenário de nascimento de um dos mais eminentes politicas cearenses: Francisco de Menezes
Prmentel.
Relembro-o como amigo e como adversário
político. Memorizo-o, desde estuante juventude
à majestade de sua velhice, corno advogado, professor, juiz, governador, inteJVentor, vice-governador, d-eputado federal, ministro da justiça e senador. Revejo-o nos embates da causa pública,
inteligente, sempre na luta pela melhoria de vida
da gente cearense_e na indormida vigília dos interesses da região nordestina e do Brasil.
Francisco de Menezes Pimentel viu a luz no
dia 12 de setembro de 1887, em Santa Quitéria,
Ceará, e fáleceu a 19 de maio de 1973, no Rio
de Janeiro. Quase oitenta e s_eis anos de vida
marcada pelo esforço permanente para fazer o
melhor. Os amigos testemunham o destemor, nas
horas di_fíç:eis; os correligionários relatam a tranqüilidade nos instantes de incertezas; os adversários consignam-lhe a lealdade jamais posta em
dúvida no exercício das atividades partidárias.
Desde cedo demonstrou elevada tendência para a especulação Intelectual, motivo que levou
os pais a transferi-lo do sertão para Fortaleza,
onde estudou no Uceu Estadual, posteriormente
chamado Colégio EStadual. Concluído o curso
secundário, ingressou na Faculdade de Direito
do Ceará, bacharelã.fldo-se em Ciências Jurídicas
e Sociaís;em 1914.
~ducador de escol, gerações e gerações de
cearenses alguns dos mais ilustres, graças a s.la
esclarecida orientação, ocuparam os mais destacados postos da administração alencarina..
_CómQ jornalista, que também foi, Menezes Pimente! deixou marcada a sua passagem pelos
jornais O Nordeste e O Estado. Ael à verdade,
encontrOu, coino profissional da imprensa, moti-
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vos para fundamentar sua proficua atuação política, eis que o jornalismo proporc!onou-lh~.oportu
nidade de conhecer as necessidadeS- do povo,
em todos os segmentos da socie9§1de.
A síntese biográfica de Menezes Pimentel indui,
Professor e Diretor do Ginásio São_ Luiz
(1916-1946). Profesor (1917) e Diretor
(1921-1935) da Faculdade de.Direito do Ceãrá;
Juiz do Tnbunal Eleitoral do Ceará (1931-1933);
Deputado Estadual em curto período
( 1928-1930); Governador do Ceará (1935·1937);
Interventor (1937 -1945 ); Vice-Governador
(1946-1950); Deputado Federal pelo PDS
(1951-1955 e 1955-1959); Ministro da Justiça
(1955-!956); Senador (1959-1967 e 1967-1971).
Foi Presidente da Comissão de Educação e Cultura d_a Câmara_ dos Deputados, e nesta _Ça_s_a qUe
ele tanto honrOU. no SenadO Federal, participou
das Comissões de "ConstitUição e Justiça, LeQislação Social, Fmanças, Transportes, Cóffiunicações e Obras Públicas; Serviço Público Civil; dos
Estados para Alienação e Concessão de Terras
Públicas e Povoamento; Agricultura, Saúde, Polígono das Secas e Educação e Cu1tura, da qual
foi também Presidente.
Ao todo, Menezes Pimentel cumpriu sete mandatos populares, em trinta anos de vida pública.
De 1945 a 1966 pertenceu aO Partido Social Demogático, do_ qual foi __ presidente, no Ceará, e
de-1966 a 1973 integrou, com grande satisfação
nossa, a Aliança Renovadora Nacional.
Professor de_ Direito Romano, editou o~ livrQs
"Fontes do Direito Romano" e "Livre Arbítrio e
as Teorias Modernas".
__
_
Artista admirável da palavra, Menezes Pimentel
soube ser humílde quando o sucesso bafejou..fhe
as jornadas. Nunca, entretanto, foi omisso ou covarde nas ocasiões que exigiam presteza e dinamismo. Os Anais desta Casa guardam narrativas
como a do Senador Duarte Filho, publicada no
Diáifo do Congresso Nacional- seção II, ediçio
de 26 de maio de 1983, págs. 150811509, qUe
me permito reproduzir, verbls, palavras de Duarte:
"Por ocasião da Intentona Comunista de
1935, desencadeada em vários pontos do
Pais, a C8pital do meu Estado, Natal, foi uma
das cidades mais visadas. De inicio, foi deposto o governo legal e constituída um ajunta
governativa de caráter eminentemente comunista. Era eu, naquela época, Prefeito de
Mossoró, conhecedor de perto da situação
de minha terra, tida então como o maior foco
comunista do Nordeste brasileiro. ContaVa
o município, no momento, com apenas oito
soldados de polícia. Procurei, como era de
meu dever, organizar a defesa da Cidade com
elementos cMs. Enquanto isto, levava ao c:~
nhecimento do governo do Ceará, contando
d~@lhadamente o desenrolar dos aconWcimentos no Estado, e particularmente, em
_ Mossoró, solicitando à Sua Excelência, o Dr.
Menezes Pimentel, a ajuda indispensável para
.a_ manutenção da ordem, pols Mossoró nas
mãos dos comunistas, a subversão se alas- _
traria facilmente por toda a zona oeste do
Estado e a zona do Jaguaribe, já no Ceará.
sua Excelência não hesitou um momento
em col.aborar com o Estado vizinho, no combate aoS subversivOs, faZendo deslocar imediatamente um batalhão de pOlícia de seu
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Estado para Mossor6, comandado pelo então Capitão Cordeiro Neto. Este contingente
chegou ao amanhecer dq_dia seguinte, quane dois mil operários de Salinas, comunistas
ou simpatizantes, arregimentados nos muni-
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crático, em nossa terra, e nós, c::_omo dirigente

---=-da_extiilla União Democrática Nacional, peleJalnos duras campanhas em que, malgrado

_os inevitáveis excessos de partidários ~e uma
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continua sendo exemplo de virtudes, e será sempre modelo de bravura. inteligência e l_ealdade
- qualidadeS que o exaltam e- O distinguem no
panteão dos notáveis da terra banhada pelos vermares bravios que a lira que Alencar imortalizou.
Este o nosso pronunciamento, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas.)

aes

ou outra facção, nunca nos deixamos envolepisódios ou fatos capazes de determinar o afrouxamento das nossas relações
para wn assaJto a este município. A força
policial do Ceará foi ao eni::onti'O dos revoltopessoais, de mútuo respeito e de recíproca
sos. já nos subúrbios de Mossor6, desbara~nslderação. Dele, com efeito, recebemos
·mun,-eras demonstrações de apreço e Con- · c ósit PRESIDENTE (Humberto Lucena)tando-os e f~endo centena_s de-prisioneiros. fiança, mas uma há que registrai'!JOS com
Assim, graças a pronta e decisiva intervenção
Em meu nome Pessoa1 e çios demais compogrande satisfação, caracteristica de grandeza
do governador cearense, com sua eficien~e.
nentes da Mesa Diretoia, assoCio-me às homenae·efevação que costumava conferir às suas
polícia, foi restabelecida a ordem na minh.a
gens que o Senado pi-esta hoje, com muita justiça,
cidade."
-ações."
à memória do ex-Senador Francisco Menezes Pi- niei1tel pelo seu centenário de n"ascirlleritt?!.~~r
Foi sempre assim, homem simple_s, quando
O _gesto a que aludi foi a C:hami!!da "unii:i:o pelo
rido no dia 12 último.
a simplicidade era re_comendada; homem enér- Ceafá"-Oconida em jUlhO de 1962. Tínharriãs deigico. se a energia se impunha. Por omissão, Menexado a pasta da Viação e Obras Públicas do priSem dúvida Francisco Menezes Pimentel foi
zes Pimentel não pecou_ na sUa longa tré!ietória meiro gabinete parlamentarista, que integramos
um nome legendário na política do Çeará que
pública, em que adquiriu adversários terríveis nos . por indicação unânime da bancada federal da
se projetou, indiJsive, em vários episOdios da vída
confrontos eleitorais, _
UDN. Àquela época, o Nordeste era intensamente
nacional.
Vencedor, não impunha o jugo ao vencido. Pelo ativado pelas esquerdas, que pretendiam eleger
Advogado, Professor de Direito da F:aculdade
contrário, passada a refrega, empenhava todo o a maioria dos governadores nordestinos.
do Ceará, Deputado Estadual, devo salientar, ao
Para não permitir a esquerdização do Nordeste,
seu prestigio, no sentido do restabelecimento da
longo de stm_ vida pública, um episódio que bem
hOimalidade do relacionamento entre vencedores lideres comO Pafsifaf Barroso, Valdemar Alcânrevela o seu caráter de homem forte e decidido.
tara, Armando Falcão e Martins Rodrigues, Wilson
~vencidos, se é que houvesse v~ncido, pois MeneCandidato ~ Gqvern.o do Ceará, nas eleis:ões de
zes Pimentel sempre objetivava o bem~estar da_ Gonçalves, e Mauro Benevides. entre tantos ou- 1935, pela Uga Eleitoral·Católica, enfrentou uma
comunidade cearense como um todo, não c:om6 tros do Partido Sedai Democrático, tendo à frente
enorme resistência qu~ setores da política local
um conglomerado de grupos políticos distintos. Men-ezes Pimentel, decidiram unir as forças políti· opunham à sua a_scensão à Primeira Magist:I:_atura
O trabalho árduo tinha como objetivo transformar cas do C_eará_ ~ a'poiar o adversário de antes, o
daquela Unidade Federada, e teve uma excepa sociedade local, encaminhando-a para o pleno chefe de). UDN,_ que pretendia -aqui uma confiscional atitude, quando, c:om urna coragem pesdesenvolvimento económico e social, a partir do são - mais wna vez disputar uma cadeira de
soal fora do cornum conduziu os Deputados que
desenvolvimento da sua terra, o Ceará. Por lssoA Deputado Federal e terminou elelto governador
iam elegê-lo na Assembléia Legislativa até à sede
Menezes Pimentel tomou-se re..speitado dentro de do- Estado. Sobre isso, falei nesta casa, acresdo_Poder Legislativo Estadual. E ali foi escolhido,
centando;
seu partido e fora dele.
·
peJa maioria, GOvernador do.Ce-ªrá.
"À coragem histórica de Menezes PimenMilitante da União Democrática Nacional, da
A sua presens;a à frente do Governo do Ceará
tel, nessa hora, deve nosso torrão natal _o
qual pela honrosa confiança dos meus correligio--__
conferiu-lhe o título de administrador honrado e
ambiente de paz, trabalho e prosperidade que
nários, tomei-me chefe maior. Em muitas e muide político competente.
§e seguiram rios tempos núbilos antes de
tas refregas tive pela frente aquele varão de Pill1964, quando o Nordeste. parecia incendiarEX-Deputado Estadual e Federal pelo então
tarco na condução das m~s. Fora""! ~ampa
se e nosso Estado despontava como ilhE!.
Partido Social Democrático; que deu o respaldo
nhas memoráveis, de profunda significação de.quase solitária de i'espeitO à autoridade, traparlamentar incüspensável aos Governos de Getúmocrática no lançamento de Idéias e de inegável
balhO e trai1qüilidade, assinaJado amiúde pe- lio Vargas, Eurico Gaspar Dutra e Jucelino Kubitsafirmação das lideranças que se submetiam à
la imprensa nacional de então."
decisão repetida, continuada, da vontade popular.
chek de_ Oliveira, acostumei-me a admirar em
Francisco Menezes P[m.entel o pessedista históMenezes Pimentel em: assim. Deddido, patriota.
Quer fosse nos enfrentamentos de comfclos,
rico. O seu equilíbrio e o .seu talento político foram
quer nas polémicas de imprensa, as armas prefe- Jamais tergiversou, quando a paz interna estava
características do seu perfil de homem púb~co
ameaçada; jamais teve dúvidas em definir~se no
ridas por Menezes P[m.entel eram todas nascidas
e que muito o <Uudaram, nos idos de 50, a chegar,
momento
em
que
sua
aguda
percepção
e
sua
de sua Imensa vocação política, da sua inegável
às altas funções de Ministro da Justiça no Governo._
reconhecida sutileza percebia perigos à harmonia
perseverança democrática,. da _sua indesme~tida
Nereu Ramos.
socia1. Ele soube compreender o seu tempo, por
confiança no futuro da sua Pátria. Ele acreditava
nos moços, na criatividade dos homens de ama- ter aprendido as lições do passado e ter consDeputado Federal, por dois mandatos consecunhã, ele acreditava_nos homens de hoje, na capa- ciência de perspectiva do futuro. l1der autêntico, tivos, com ãtuação dinâmica nas Cor'niss~ da
Menezes Pimentel nada teve de caudilho. O sertão, Câmara, Senador da República por duas vezes
cidade de trabalho de todos nós, que pagamos
ele conhe_c_eu .como _ninguém, mas as dístonías pelo Ceará, Francisco Menezes Pimentel reservol-1 __
C8J'O pelos erros cometidos e não d-esejamos
cJ[m.áticas não o tomaram rude. Ao contrário, de- definitivamente o seu lugar na história politica do
transferir para as gerações vindouras a responsaram-lhe a humildade de quem sabe da fragilidade seu Estado, do Nordeste, e, por que não dizer
bilidade que nos cabe.
hwnana e reconhece a transformação p_ermanen- , do Brasil
Jamais pude encontrar, na figura austera de
te que a natureza proporciona.
.Menezes Pimentel, evasivas a9 diálogo. Quando
Solidarizo-me, portanto, com a cOmemoração
Embora decidido, não se lhe pode atnbuir imo interesse público impunha, o udenista que eu
do seu centenário de nascimento e, ao finai, cumera sempre encontrou no pessedista que era ele provisações. Ele agia com rapidez, se as drc_uns- primento os membros da farru1ia do ex~Senador
o colaborador de soluções cuja sutileza muita vez tâncias o compeliam a taL Daí o depoimento de Francisco Menezes Pimentel e, bem assim, os
podia resuJtar em incompreensão - caso dás- seu adversário, o sucesso os movimentos tátiçQS demais representantes do Ceará Que acorreram
desenvolvidos dentro da estratégia global de desico: eletrificação toW do nosso Estado. Twe, em
a esta sessão especial, convocada por iniciativa
pronunciamento nesta Casa, na sesssão em hoo senvolvimimto social e econômicQ do nordeste.
do nobre Senador Mauro Benevides. Saúdo, ainAD consignar nesta Casa o centenário do ilustre
menagem à memória daquele cearense ilustre,
da, as demais autoridad~ presentes,_ civis e ecleesta confissão:
ceirense e do grande chefe político Menezes Pisiásticas.
mente!, revereciamos com saudade, a memória
"Ao longo de muitos anos, convivemos po-dessa figura fmpar, desse político notável, que
O SR- PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) fitfcamente em campos opostos. Ele, chefe
recebeu em vida o reconhecimento de sua gente,
Vou encerrar a presente sessão, designando para
que tantas vezes o consagrou nas umas, e que
inconteste do antigo partido Social demo-a ordinária de segunda-feira a seguinte
cípios de Areia Branca, _Çirosso~ e Mossor~·

'!'~~ ~m
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

ORDEM DO DIA
-1Votação, em turno único, do Requerimento n?
19, de 1987, de autoria do Senador Severo Gõ-

mes, solicitando, nos termos do art. 367 do Regi·
mente rntemo, o desarquivamento do Projeto de
Lei do Senado nQ 99, de 1986, de sua autoria,

-7Mensagem n9 180, de 1987 (n? 281/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Munic;ipal dé Timóteo, Estado de Minas GeraiS, a contratar operação de crêdito no
valor correspondente, em cruzados, a 450.000,00
Obrigações do T escuro Naciof"!al - OTNs. (Dependendo de parecer).

que estabelece medidas de proteção aos interes·

-8-

ses brasileiros contra prátlcaS dlscriminat6rias
adotadas por outros países.

Mensagem n9 181, de 1987 (n? 2B2/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Ubá, Estado de Minas
~Gefais, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruz.,dos, a 240.000,00 Obrigaç~s do Tescuro Nacional - OTNs. (Depeng.endo de parecer).
-

-2Votação, em turno único, do Requerimento 09

36, de 1987, de autoria _do Senador Pompeu de

Sousa, solicitando, nos-termos-do art. 367, do_
Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto
de Lei do Senado 0°_114, de 1984, do Senador
Henrique Santillo, que "dispõe sobre a criação
de um conselho de desenvolvirn~nto para a região
geoeconômica de 6rasl1ia"._

-3-

-9Mensagem n"" 182, de 1987 (no 283/87, na ori~
gem), relativa à proposta- para -que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Várzea da Palma, Estado
de Minas Gerais, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
77.067,67 Obrigações do Tesouro NacionaiOTN. (Dependendo d_e paret:er).

Votação, em turno único, do Requerimento n&
51, de 1987, de autoria .do Seoad.or Roberto Cam-lOpos, solicitando, nos termos do art. 367 do Regimento Interno, o desarquivarnento do Projeto de
Mensagem n9194, de 1987 (n9 303/87, na oriLei do Senado n° 133, de 1983, de sua autoria,
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
que reforça o Fundo de Assistência ao Desema Prefeitura Municipal de Bom Jes_us da Lapa,
prego e dispõe sobre o auxílio-d~semprego.
- EsmdQ da Bahia, a contratar operaçáo de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
-496.167.717,00 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTNs. (Dependendo de parecer).
Votação, em turno único. do Requerimento n~
103, de 1987, de autoria do SenadorJarbas Pas-Hsarinho, solicitando, nos termos do art. 367 do
Mensagem n? 199, de 1987 (n9 308/87, na oriRegimento Interno, o desarquivamento do Projeto
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
de Lei do Senado n 9 262, de 1979, de autoria
a Prefeitura Municipal de Imperatriz, Estado do
do Senador Humberto Lucena, que estabelece
Maranhão, a contratar operação de crédito no vacondições para a transferência do controle do
lor correspondente, em cruzados, a 525.159,00
capita1 de empresa nacional para pessoa jurídica
Obrigações do T escuro Nac:ional - OTNs. (Deestrangeira, em tramitação conjunta com o Propendendo de parecer).
jeto de Lei da Câmara n9 68, de 1979, que define
o comportamento exigível às empresas que operam no território nacional s_ob o controle de capital
estrange!ro.

-5Votação, em turno únic:o, d_o Requerimento n9
145, de 1987, de autoria do Senador TeoNnio
Vilela Filho, solicitando, nos termos regimentais,
informações junto ao Ministério das Mina~. e Energia relativas a incentivos concedidos na área âe
energia elétrlca a grandes consumidores.

-6Mensagem n9 177, de 1987 (n~ 278/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Prata, Estado de Minas
Gerais, a contratar operação de crédito no valor
equivalente, em cruzados, a 1oo:ooo.oo Obrigações do T_~uro Nacional- OTN. (Dependendo ,

de parecer).

-12-

Mensagem n• 200, de 1987 (n' 309/87, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Macwba, Estado do Rio
Grand_e do Norte, a contrat,ar operação de crédito
no valor correspondente, .em cruzados, a
60.000,00 Obrigações do TeSouro NacionalOfNs. (Dependendo àe parecer).
-13-
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ATO DO PRESIDENTE
N• 203, DE 1987

O Presidente do Senado Federal no u_so das
atnbuições que lhe confere so art. 52, item 38,
e 97, inciso lV, do Regimento Interno, e de conformidade com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato N9 2, de 1973, e revigorada pelo ato de CQrrifs_São Diretora_ N? 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 015074/87-0, resolve a,utorizar
a contratação sob o regime jurfdico da Co~!Jõ!>"
lidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço d6 Sr. André Gustavo
Stump Alves de Souza, para o ernprego-de Assessor Ténico, com o salário mens3J eqUivalente ao
vencimento do_ cargo DA8-3, a Pãrtir de 1? de
~seteinbro de 1987,_com lotasão _e ex_êrckio no
gabinete do Senador Severo Gome_s.
Senado Federal 43•. de setembro de 1967. Senador Humberto [uCena, Preside"nfe.
--

PORTARIA

1'1• 23, DE 1987
O Primeiro-secretário do Seriãd_o fed~ral; no
uso de suas atribuições reQiriientais, reSOlVe redesignar os servidores Paulo Roberto Mendonça Silvério, Assessor Legislativo, Djama José Pereira
da Costa, Assessor legislativo, e Aoto_niQ _Ça,dos
Simões, Assessor Legislativo, para, sob a presidência do primeiro, prosseguirem integrãndo a
Comissão de Inquérito encarregada de 9purar os
fatos constantes do Processo N9 011891/87-4.
fixãndo o prazo de 30 (trinta) dias, a· contar c;le
29 (vinte e nove) de setembro corrente, para a
cond~são dos trabalhos.

Senado_Federal, 23 de setembro _de 1987.Senador Jutahy Magalhães, Primeif0~$ecretá
rio.

II'ISMGTO DE PREVIDB-!CIA
DOS CONGRESSISTAS

PARECER DO CONSEl-HO DJ;LIB-gi<ATIVO
O Conselho Deliberativo do lnstitu,to de Previdência dos Congressistas, nos termos c:i_a competência estabelecida pelo art. 12, item m, da Lei
n? 7.087 de 29" de dezembro de 1962, tendo procedido ao exame _d~o._B_alao_cete PatrimoDi~ e do
Demonstrativo das Receitas e DeSPesas referentes ao periodo _de J ?-1 a 30..6-87 e çlo Demonstrativo das Receitas e Despesas do mês de junho/87, é de parecer que os mesmos s~ encontram corretos. e errr boa ordem, satisfazendo, as~m. às exigências legais.

Menséirjem n9 201, de 1987 (n? 310(87, na origeiil);reiativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, Estado
de SãO Pau_lo. a contratar operação de crédito
no valor corresponc_l~_nte, em cruzados, a
11.457,62 Obrigações do Tesouro Nacional -:-_ Brasilia- DF, 20 de agosto de -1987.- Dr.
OTNs. (Dependendo de parecer}.
Antonio Gemido Guedes, Coilse!Iheiró- Sr.
O SR.PRESIOENTE (Humberto Lucena) Manoel José de Souza, Conselheiro- DepuEStá encerrada a sessão.
tado Antonio de Jesus~ Cons_E!:lheiro_-=- Sena·
dor An~OJÚO Farias, Conselheiro -Deputada
(Levanta-se sessáo ~s II horas e 30 mlnu~
Anna Maria Rattes, Co~elheira.
tos.)
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Brasilia- DF, 20 de agosto de 1987.- Dr-.
PARECER DO CONSELHO DELIBERA11VO
Demonstrativo das Receitas e Despesas refere nO Conselho Deliberativo do Instituto de Prevites ao período de 1~w01 a 31-07w87 e do Demons- Antorúo Geraldo Guedes, ·cailselhêiro -Sr.
~ên~a do~ Congressistas, nos termos da corhpe- - - trativo das Receitas e Despesas do mês_ de ju- Manoel José de Souza, Conselheiro -Depu·
têncla estabelecida pelo art. 12, item 111 da Lei
lho/87, ê de parecer que o~ mesmos se encon- ta.do Antonio de Jesus, Conselheiro - Senan"' 7.087, de 29 -de dezembro de 1982, tendo pro- tram corretos e em boa ordem, satisfazendo, as- dor- Antonio Farias, ConselheirO - Deputada
Anna Maria Rattes, Conselheira.
cedido ao exame do Balancete Patrimonial e do
sim! as exigências legais.
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República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLII- N• 66

TERÇA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 1987

BRASIUA-DF

r--------SENADO FEDERAL------.
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• 152, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Três Passos, Estado do Rio Grande do Sul, a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN.

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Três Passos, 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 dezembr<;,> de 1985,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande
do Sul S/A; este na qualidade de agente financeiro .da operação, destinada à execução de obras de infra-estrutura
urbana, nc;> Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de setembro de 1987. - Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

e eu,

RESOLUÇÃO N•153, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações
do Tesollro Nacional- OTN.

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, 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
80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional. - OTN, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande
do Sul SIA, este na qualidade de agente financeiro da operação, •destinada a investimentos em infra-estrutura, equipamentos urbanos e levantamento aerofotogra~~ço, nó-mUnicípio.

Art. 2• Esta resOlução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de setembro de 1987. ~Senador Humberto Lucena, Pr.esidente.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO
Diretor..(jeral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
"Di reter Executivo
LUIZ CARLOS DE I)ASTOS
piretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA
Diretor Industrial
UNDOMAR PEREIRA DA SILVA
Diretor Adjunto

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federa!
ASSINATURAS

Semc::stral ....... ............

u

................................

~-264,00

Despesa c/ pastagem ........... ····--······-··········-· CzS 66,00
(Via Terrestre)
330 00
TOTAL
'
ExemplarAvulso ···························-·······~·-- Cz$-_ 2,00
Tiragem: 2.200.exemplares.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42,. indso VI da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte_
RESOLUÇÃO N• 154, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de Perdigão, Estado de Minas Gerais, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 25.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN.
Art. 1' É a Prefeitura MuniCipal de Perdigão, Estado de Minas Gerais, 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 25.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa E.conôrhica Federal, esta na qualidade de gestora do Fí.uldo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à construÇão de calçamento com oloquetes, no MunicíRio.
Art. 2' Esta resólui;:.ão entra em vigor na data de suá publicação.
Senado Federal, 28 de setembro 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, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 155, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de Bom,Jesus da Lapa, Estado da Bahla, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 20.676,69 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN.
·
Art..-1' É a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, nos termos do a[tig(l 2• da
Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n' 140, de.5.de dezembro de 1985, arfibas
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em crUzados, a 20.676,69 ·
Obrigações do Tesouro Nacional.,.-, ()TN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social _:_ FAS, destinada à implantação de Centreis de S...úde, np Munidpio.__
Art. 2'. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicàção.
..
Senado Federal, 28 de setembro de 1987.- Senador Humberto Lucena, Presidente..
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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• 156, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piaui, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 439.743,04 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
ArL 1' É a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, 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, ainbas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 439.743,04 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 pavimentação poliédrica, colocação de meios-fios, saljetas, canaletas
e execuç_ão de cortes e/ou aterros. no Município.

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de setembro 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• 157, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de Coromandel, Estado de Minas Gerais, a contratar
operação de crédito no valorcorreilpondente, em cruzados, a 56.390,98 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN.
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Coromandel, Estado de Minas Gerais, 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 56390,98
Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Ec01'lômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo
de Apoio ao DesenvoMmento Social - FAS, destinada à canalização de c6rrego, no Munidpio.
Art 2• Esta resolução entra eni vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de setembro 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• 158, DE 1987

Autoriza a Prefeitura Municipal de São João Evangelista, Estado de Minas Gerais,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 43.642,63 Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN.
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de São João Evangelista, Estado de Minas Gerais, 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
43.642,63 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoioao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de galerias tubulares e celulares,
saljetas, meios-fios e calçamentos, no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de setembro de 1987. - Senador Humberto Lucena, Presidente.
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Faço saber que o Senado fec!<;oral I!Provou, nos termos do art. 42, inciso VI da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 159, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Serra do Salitre, Estado de Minas Gerais, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 32.007,13 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN.

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Serra do Salitre, Estado de Minas Gerais, 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 Feâeral, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 32.007,13
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 ampliação da rede de esgoto sanitário e implantaÇão
de sistema de abastecimento d'água, no Município.
Art 2• Esta resolução entra em vigor na -data de -sua publicação.
Senado Federal, 28 de setembro de 1987. ~Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço sàber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 42, inciso VI da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 160, DE 1987
Autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a407. 777,00 Obrigações do Tesouro Nacional
-OTN.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, nos termos do artigo 2• da Resolução n•
93, de 11 de outubro de 1976, alterada_p~a~R_esolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas dqSenado
Federal, autorizada a contratar operação de créc:!ito no valor correspondente, em cruzados, a 407.777,00 Obrigações
do Tesouro Nacional- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestorado-Fundode&>oio
ao Desenvolvimento Social- FAS, destinada à implantação e reforma de unidades escolru:es, no Município._
Art. 2• Esta resolução entra em vigor ii.a data de sua publicação.
-Senado Federal, 28 de setembro de 1987. _:Senador Humberto Liii::enâ;Presfdente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inCiso VI d& Constituição;
· Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 161, DE 1987

e eu, Humberto

Autoriza a Prefeitura Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 209.863,31 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.

Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, nos termos_ do artigo 2• da Resolução
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezemb_ro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzàdos, a 209.863,31 ObrigaÇ6es
do Tesouro Nacional :- _OTN, ju!'ltoao"Banco de Desenvolvimento do Estado do Maranhão S/A, este naqualidade
de agente financeiro da operação, destinada a financiar o -Plano de Desenvolvimento riSico e InstituCional, o Slsterna
VIário e de Transporte Coletivo e o Sistema de Drenagem Pluvial, no Município.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor n& data de sua publicaÇãõ. Senado Federal, 28 de setembro. de 1987.---, Senador Humberto Lucena, Presidente.
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SUMÁRIO
1 - ATA DA 5• REW'IIÃO, EM 28 DE
SETEMBRO DE 1987
1.1 -ABERTURA

1.1.1- Comunicação da Presid~ncla
-Inexistência de quorum para abertura da
sessão, e convocação de sessão extraordinária
a realizar-se quarta-feira, dia 30, às 10 horas,
com Ordem do Dia que designa.

12-ENCERRAMENTO .
2 - EXPEDIENTE DESPACHADO
2.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da RepúbUca

-N• 204/87 (n' 317/87, na origem), referente à escolha do Sr. Renato Bayma Denys,
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Tunísia.

Ata da

s~

-N~ 205/87 (n" 318/87, na origem), referente à escolha do Sr. Luiz Vlllarinho Pedroso,
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embai-

xador do Brasil junto ao Reino da Arábia Sau-

dita.

-N9 206/87 (n" 319/87, na origem), referente à escolha do Sr. Aderbal Costa, Embai~
xador do Brasil junto à República Cooperativa
da Guiana, para, cwnuJativamente, exercer a
função de Embaixador do Brasil junto a São
Vicente e Gran.id.inas.
-2.2.2 -Projeto de lei

-Projeto de Lei do Senado n9 33/87, de
autoria do SenadOr Cailos- thiarelli; que cria
·os Conselhos Federal e Regionais de Economistas Domésticos, regula seu funcionamento, e dá outras providências.

2.2.3 ~Requerimentos

-N9 149/87, de autoria do Senador Jutahy
Magalhães, solicitando informações ao Banco
Central, com a finalidade de instruir o Projeto
de Lei do Senado n91Ql/84.
N? 150/87, d.EUtlJtoria do Senador Affonso
Camargo, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei do Senado n? 14/86.
N9 151/87, de autoria do Senador Lourival
Baptista, solidtãndo a traiiSCriçâo nos Ãllais
do Senado Federal, da palestra na Escola Superior de Guerra, realizada no dia 11 de setembro, pelo Ministro do Interior, João Alves Filho.
2 3 -

MESA DIRETORA
LiDERES E VICE-LiDERES DE

PARTIDO

4 -

COMPOSIÇÃO DE COMIS·

SÓES PERMANENTES

Reunião em 28 de setembro de 1987

1~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência do Sr. José lgnácio Ferreira
ÀS 14 HORAS E 30 M!NaTOS, ACHAM-SE

PRESENTES OS SRS. SENAOORES: .. ~
-Aluísio Bezerra- Nabo r Júnior- Leopoldo
Peres -Áureo Mello_-Odacír Soares -Ronaldo
Aragão- João Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho..;..;;.João CaStelO- Alexandre Costa- Edison Lobão- Chagas Rodrigues -HUgo
Napoleão- Virgílio Távora- Od Sabóia de Carvalho -José Agripino- Lavoisier Maia- Marcondes Gadelha - Humberto Lucena - Marco
Madel -Antonio Farias - Mansueto de Lavor
- Albano Frari.c6 ,;_ Francisco Rollemberg Lourival Baptista - Jtitah)r Magalhães - José
Ignádo Ferreitã -=---João Calmon -Jamil Haddad
-Afonso Arinos- Nelson Carneiro _;;;_:_Alfredo
Campos - Ronan Tito ~-severo ~cromes . :. :. :. Fernando Henrique CardoSO- ....... Mauro Borges Iram Saraiva -lrapuan Costa Júnior- Pompeu
de So_usa - Maurido Corrê8 - Meiri Filho Louremberg Nunes Rocha -Márcio Lacerda Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzí- Wilson Martins - Leite Chaves - Affonso Camargo
-José Richa __..Dirceu Carneiro- Carlos Chlarelli -José Paulo Biso!- José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Fen:eira) A lista <::le presença acusa o comparedmento de
54 Srs. Senadores.
---- -- -No plenário, no entanto, não há número suficiente para a abertura da sessão. Nos termos do disposto no § 29 do artigo 180
do Regimento Interno, será_ despachado o Expediente que se enconfra sobre a mesa, ficando
designado para a sessão extraordinária a realizar-'se quarta-feira, c:fia 30, às 1O horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Votação, em turno único, do Requerimérito n9
19, de 1987, de autoria do Senador Severo Gomes, solicitando, nos termos do_ art._ 367 do Regimento Interno, o desarquivamento do Proje_to de
Lei do Senado n9 99, de 1986, de sua autoria,
_que estabelece medidas de proteçã<;>, aos interesses brasileiros contra Práticas discriminatórias
adotadas por outros países.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n9
36~ de 1987, de autoria do Senadci Pompeu de
Sousa, solicitando, nos termos do _art. __ 367 do
Regimento Interno, o-desarquivamento do Projeto
de Lei do SenadO rt' 1 J4, de 1984, do Sen-ador
Henrlque Santillo, que "dispõe sobre a criação
de um Conselho de DesenvoMmento para a Re~o C!eoeconô~i~a _de _Brasilia".
-3Votação, em turno único, do Requerimento n9
51, de 1987, de autoria do Senador Rcberto Campos, solicitando, nos_term:Q~_do__art. 3_67_ do Regimento Interno, o deSarqUivamento_ do Projeto d_e
Lei do Senado h9 133._de 1983, de Sua _aUtoria,
que reforça o Fundo de Assistência ao Desempr_eg~ e dis~~-~b~e ~ auxílio-desemprego.

-4VotãÇão, eril-furilO-úillco, do ReqUerimento rt'
103, de 1987, de autoria do SenadorJarbas Pa&sarinho, solicitando, nos termos do art. 367 do
Regimento Interno, o desarquivamento do Projeto

de Lei do Senado n'~ Z62,- de 1979, de .autoria
do Senador Hum~rto Lucena, qu~ estabelece-con-dições para transferência do contrOle do capital
de einpi'esa mlcional para peSSoa jUrídica estrangeira, erri tramitaÇão Conjurita com o Projeto de
Lei da Câmara n? 68, de 1979, que define o comportamento exigível às empresas que operam no
território nacional sob o controle de capital estrangeiro.

a

-5Votação_, em turno único, do Requerimento Jl9
145, de 1987, de autoria do Senador Teotônio
Vilela Filho, SOiicitalido, nos termOs ·regimentais,
informações junto ao Ministério das Minas e Ener~
gia relativas a inceri.tivOs Concedidos !la área de
energia elétrica a grandes ronsumidores.
-6Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara no 20, de 1987, (n'~ 3/87, na Casa
de origem), de inidativa do Senhor Presidente
da Repãblfca, que dispõe sobre o aproveitamento
dos -servidores da Empresa de Eri9enharia e
Construção de ObraS Especiais SA - ECEX.nO Departamento Nacional de EStradas de Rodagem- DNER. (Dependendo de parecer.)

--7- DisCUssão, em turriO úniCO, do Pãrecer da Comissão de Relações Exteriore_s sobr_e a Mensagem
n• 116, de 1987 (n• 180/87, na origem(, de 6
de jullro de 1987, pela quãfo Senhod'residente
ela _República submete à deliberação- do Senado
a, escolha do Senhor Luiz Augusto Pereira Souto
Maior, Ministro de Primeira Classe, da carreira de
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Diplomata, para exercer a função de Embaixador

EXPEDIENTE

do Brasil junto ao Reino c;1a Suécia.

-8DiscussãC>, em turno único, do Parecer da Co-

Despachado nos tennos do § 21' do art. 180

do Regimento Interno.

-

missão de Relações Bçt~riores sobre a Men~gem

MENSAGEM
N• 204, de 1987

11' 123, de 1987 (n• 205/87, na Qrigem), de 24

de julho do <x>rrente ano, pela qual o Senho(Presi-

dente da República submete à deliberação do ·se-

nado a escolha do Senhor Marcos Henrique Cami-

no Côrtes, Embaixador do Brasil junto à comu- .
nidade da Austrália. para cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República de Vanuatu.

-9Discussão, em turno úntco, do Parecer da Comissão_ de ~elações Exteriores sobre a Mensagem
n• 136, de 1987 (n• 231/87, na origem), de 6
de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor CarloS Norberto
de Oliveira Pares. Ministro de Segunda Oasse,
da carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República: de_
Gana.
-lO-

(N• 317/87, na origem)
E.xrn~·srs. Membros do Senado Federal:
De conformidade com o art. 42 (item ill) da
Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de V. E# a escolha, que des~o fazer, do
Sr. Renato Bayma Denys, Ministro de Primeira
Casse,- da Carreira de Diplomata. para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto à República da Tunísia, nos tennos dos art.s. 56 e 58
do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior,
baiXãdo pelo Decreto n? 93325, de 11 de outubro
de 1986.
_
2. Os méritos do Embaixador Renato Bayma
Denys, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da
anexa lnforrnãção do _Miriistério das Relações Exteriores.
Brasilia,24 de setembro de 1987.-:-JoséSar-

ney.

Discussão, em_ turno único,-do Parecer da Comissão de Relações Exteriores spbre a Mensagenl- INFORMAÇÃO
n' 137, de 1987 (n• 232/87, na ortgem), de 6
de agosto de 1987, pela qual o Senhor Presidente
da Repúblic::a submete à deliberação do- Senado
-Cuiffculum- Wtae
a escolha do Senhor Ernesto Alberto Ferreira de
CarvalhO, Ministro de Prime_ira Classe, da carreira
Embaixador RENATO BAYMA DENYS
de Diplomata, para exercer a função de EJnbaixador do Brasil junto à República democrática
Rio de Janeiro!RJ, 12 de outubro de 1927.
Alemã.
Filho de Odyilo Denys e
Maria Helza Bayma Denys.

,

-11Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n' 138, de 1987 (n• 233/87, na origem), de 6
de agosto de _1987, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senado
a escolha do Senhor Edmundo Radwanski~ Ministro de Segunda Oasse, da carreira de Diplomata.
para exercer a função de Embaixador do_ Brasil
junto à Jamaica.

-12Discussão, em turno único, do Parecer da Cpmissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
n? 140, de 1987 (n' 236/87, na origem), de_ 12
de agosto do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor José Jerónimo
j\'\oscardo de Souza, Ministro de Primeira Oasse,
da Carreira de Diplomata, para exercer a -fÚnção
de Embaixador do Brasil junto à República da
Costa Rica.

O SR. PRESIDENTE (José lgnâcio Ferreira)

-Está éncerrada a reunião.

(Levanta-se a reuni.§o ~s 15 horas e 3 minutos.)
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DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Soção 11)

Bacharel em DireitO, FD QRJ.
Curso Superi~r de Guerra, ~G.
Oficial do Gabinete Qvil da Presidência, 1961.
Cônsul de Terceira aasse, 4 de outubro de 1951.
Segundo-Secretário, merecimento, 16 de janeiro
de 1956.
Primeiro-Secretário, merecimento, 8 de õutubro
de 1960.
Cons_elheiro, titulo, 19 de outubro de 1f)65.

/'Ajrjstrc de seg..mda Ct.asse, mere<:irnento, 31 d._e
março de 1967.
Ministro de Primeira
dezembro de 197e.

Classe~ merecimento,

12 de

Diretoi- dà Divisão de Segurança e Informações,
1969.
México, Terceiro-Secretário, 1954/56.
São Salvador, Encarregado de Negócios, 1954.
México, Segundo-Secretário, 1956.
Paris, Segundo.Secretário, 1956/60.
Paris, Primeiro-5ecretárlo, 1960.
Filadélfia, Cônsul, 1962/65.
Genebra, Delegação P~rmanente, PrimeiroSecretário, 1965.
Genebra, Delegação Permanente, Cons_e]heiro,
1965/67.
GeneBfa, Delegação Permanente, Ministro-Conselheko, 1967/69.

Genebra, Delegação Permanente, Encarregado
de Negócios, 1967, !968 e 1969.
Barcelona, CônsUl-Geral, 1969n4,
São Salvador, Embaixador, 1974n9.
Dacar, Embaixador, 1979/85~
Bamaco, EmbaixadOr, cumulativamente,
-1980184.
NouakchoU, Em"baixador, cUmU_lativamente,
1960/84.
- .. Banjul, Gâmbia, Embaixador, cumulativamente,
1980/84.
·São José, Embaixador, 1985/87.
Reunião de Direito Privado da Aeronáutica, Rio
deJane[ro, 1953 (secretário).
Reunião da Comissão TécniO! de:_Pianejamento
dos Congressos Pan~Americanos de Estradas e
Rodagem, Rio de Janeiro, 1956 (membro).
Conferência de Direito do Mar, México, 1956 (secretário).
IV Reunião do Sub comitê Cientifico, Comitê da
ONU sobi-e O-Uso Pacífic::o do Espaço· CóSmico,
Genebra, 1966 (delegado-suplente).
L Reunião da Conferência Intemac:ional do Trabalho, 1966 (conselheiro técnico).
VU Sessão da Comissão dos Trabalhadores nas
Plantações dÕ C:onselho d.e AdministraçãO, OIT,
1966 (delegado).
VII Sessão da Comissão do Petróleo, .RIT, 1966
(delegado).
IV SesSão do Sub comitê Científico, Comitê sobre
o Uso Pacífico do Espaço Cósmico, 1966 (delegac:lo-suplente).
_
IV Sessão do Conselho Administrativo do PNUD,
1967 (representante).
Reunião do Sub comitê Jwidic;o, Comitê _da ONU
sobre o _Uso Pacífico do EspaçO-CóSmico, Géne.:.
bra, 1968 (delegado).
V Sessão_ do Sub comitê Jurídico~ Comitê sobre
o Uso Pacífico do Espaço Cósmico, 1968 (delegado).
UI Conferência Internacional do Trabalho, Genebra, 1968 (membro).
Ln Reunião da Conferência Internacional do Trab?Itto; 1968 (delegado govemainental).
XXXII ASsembléia Geral do lnStftuto Internacional
do.AI_godão e na XXXVII Sessão_ Plenária do Comitê Consultivo Internacional doAJgodão São Salvador, E! Salvador, 1978 (chefe).
Reunião dos Chefes de Estado na Comissão do
~o Niger, ConaCri, 1980 (observador). ---R~união ·dos _finaJ?.c;@óores da Organização de
V:alorização elo Rio Sen•~:~I~ Qacar, 1980 (obser~clor). _
Membro Efetivo da Sociedade Brasileira de Direito
, Aeronáutico.
Ordem do Rio Branco, Grande Oficial,_ Brasil.
Ordem l'iaóonal de José Matias Delgado GrãCruz Placa de Prata, São Salvador.

O Embaixador Renato B~a DenYs se enconnesta_ áata 1)0 exercício de suas_ funsões de
Einbaixador do Brasil na República da Costa ~ica.

tra

SeCretaria de Estado das Rel~ões Exteriores,
- de
de I 987. - Marco César
Meira NasJausky, Subsecretário-Geral de Administração e de Comunicações.

(À Comissão de RidaÇões Exteriores.}
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MENSAGEM
N• 205, de 1987
(N• 318187, na origem)

Exm>" Srs. Membros do Senado Federal:
De conformidade com o art._ 42 (item lll) da

Ccü-âCâS, CoriSelhciro, 1974n5.
Washington, OEA. Conselhe~o. 1975!76:
Washington, Ministro Conselheiro, 1977/81.
Washington, OEA, Encarregado de Negócios,
1978.
Negociaç6es com a Polônia de Acordo Substitutivo do _Ajuste de Pagamentos e do Ac..ordo de

Comércio, 1954 e 1960 (membro).
Grupo de Trabalho para o Serviço Diplomático,
Rio de Janeiro, 1959 (membro).
A disposição do Vice-Ministro do Comércio Extea função de Embaixador do Brasil junto ao Reino rior da Polônia, em visita a São_ Paulo, 1960.
Negociações de Acordo de Comércio e Pagamenda Arábia Saudita, nos termos dos arts. 56 e 58
do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, tos com T Checoslováquia, 1960 (membro).
baixado pelo Decr_eto n'~ 93--"325,_ çle l'~ _de qutubro __ Delegação do Brasil _em visita às Colónias Hong
Kong e Cingapura, 1961 (secretário).
de 1986.
:
___ :_ _
Comissão de Organização da visJta do Presidente
2. Os méritos do Embaixador Luiz V~larinho
da Itália, 1961 (membro}
Pedroso, que me indutiram a escolhê-lo para o
Grupo de trabalho de Arame Farpado, Rio de Jadesempenho dessa elevada função~ constam da
neiro, 1962 (representante -do MRE}.
anexa informação do Ministério das Relações ExMissão Especial do Brasil às cerimônias comemoteriores.
Brasília,24desetembrode 1987.-JoséSar- rativas do Centenário da Batalha de Callao, Lima,
1966 (membro).
·
ney.
';0{)1 Sessão Plenária do Comitê Consultivo Internacional do Algodão, Rivera, Espanha, 1966 (deINFORMAÇÃO
legado suplente).
Delegação da Petrobrás à Reunião da "Assistência
CGRRICULilM WTAE:
Recíproca Petroleira Estatal Latino-Americana",
Uma, 1968 (membro).
~VI Conferência Interparlamentar, Lima, 1968
Embaixador LUIZ VlllARINHO PEDROSO;
(membro).
Rio de_Janeiro/RJ, 1O de agosto de 1934.
I Reunião de Consulta Aeronáutica com o Peru,
Filho de Érico Chagas Pedroso e
llma, 1968 (delegado).
Thereza Villarinho Pedroso.
XIII Período de Sessões da Comissão Económica
para a América Latina, 1969 (membro).
Bacharel em Ciências Juridicas e Sociais, FND
IX Conferência da AL'\LC, CaraCas, 1969 (memUBJR.J.
bro).
-Curso Superior de Guerra, ESQ.
Comissãõ -Preparat6iia da participação do Brasil
C6nsul de Terceira aasse, -22 âejaneiro de 19~9.
na ""EXPO 70'" OSAKA. 1969 (secre!ário-geral).
Segundo-Secretário, mereCimento, 24 de outubro
Reunião da Comissão Especial de Consulta e Nede 1961.
gociações, CIES, Washington, 1970 (delegado).
Primeiro-Secretário, merecimento, 31 de dezemmPeríodo Extraordinário de Sessões da Assembro de 1967.
.
bléia Geral da OEA. 1971 (delegado).
Conselheiro, merecimento, 19 dejanejro de__] 973.
II Reunião _Ordinária_®_ Co_rnissão Especial de
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 21 de
Consulta e Negociação, OES, Punta del Leste,
setembro de 1977.
--- • - -- - ·
1971 (membro).
-~
Ministro de Primeira Oasse, merecimeÕ.to, -1 i de
\111 Reunião Extraordinária Anual do CJES, Pana-~de1986.
--__ ffiá, 1971 (delegado).
Reunião do Grupo "ad hoc" de Técnicos Govema:Assistente do Chefg da Divisã_o
J;uropa _O_ri~nmet\tais ~nca~ado$ de estudar a possibilidacle
. tal, 1962. ..
- . --de :_ç_riaÇão de- um Instituto Interarnericano de
Assistente do Che_fe da Divisão da AssQ.Ciação LaCíêífêíãS da Pescn. _Llma,-1_972. (Chefe).
tino-Americana de Liwe: Çort'}ér_çio, 196~Conferência Interanieric;~ Especializada· sobre
Chefe da DiJ!isõo da Organização dos Estados
a aplicação da Gência eTecnologia ao DesenvoiAmericanos, 1970/72.
viilleiltõ lia Anieiica--Latina, Brasília, 1972 (dele~Chefe,_ interino, da Divisão da América Central,
gado).
_
1970.
c..
Vir ~õrigj-~SSi;)lnª'""geniSta lnteranlericano~ BrasíJia,
Chefe da Divisão de Programas de Promoção Co_ _
. _
1972'(delegado).
_. . .
mercial, 1981/85-~·--- ___ I Congresso lnteramericano Extraordinário. de TuOtefe, substituto, do Departamento de Promoção
rismo; RiO âe -Jmieíro, _i 972 -(delegado).
_
Comercial, 1981/83.
. ·
VIH 'Reuruão- Ailuaf dó. tfES!OEA 6ogotá, 1973 .
Chefe do Departamento de Promoção Comercial,
(delegado).
1985/87.
Reunião do Grupo de Trabalho sobre normas téc-Washington, S.gundo-Sectetário; 1962/65.
nicas do Comitê de ProduJQs Industriais. OAT(~
üma, Segundo-Secretário, 1965!68.
Gepebr•. 197~ (çhefe).. _ _ . _
Uma, Chefe do SeCam, -1966.
XXXIV Sessão da. Conferê-ncia Iriteinacional dá
üma, Primeiro-SecretáriO, 1968/69.
Ectuc8Çao;-·aeneb~a, ~ 1973(déÍegado). · ·
Genebra, Delegação Permanente, 'Primeiro~
Cõnfe:rê_riC~ DiJliQmática _sObre a Reafirmação e
Secretário, 1972173.
· ·-~···- ,. ~- " • ~ ·
o -~~~lVitit~QiQ_dQ-Qi_reítQ-,r~je~aÇiOfu~f _H~:
Genebra, Delegação Permanente,- c-OnSeiheil-o,
manitárió aPlicável ãos Có"riflitos ArrriadQs, aene-1972173.
bra, 1974 (delegado suplente).

Constituição, tenho a ho~ de submeter à aprovação de V. ~ a escolha, que desejo fazer, do
Sr. Luiz Villarinho Pedroso, Ministro_ de Primeira
Casse, da Carreira de Diplomata, para exercer

"ª
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Comitê dos Peritos Governamentais de Alto Nível
de Paísês em Desenvolvimento membrOs da CE--PALencarregado de avaliar a 1• metade da IÍ oecada para o desenvolvimento da ONO, Bog~. 1975
(representante).
.
XVI Periodo de S_essões da CEPAL. Port of Spain,
1975 (chefe).
IX Reunião da Comissão lnteramericana de Energia Nuclear, Cãracas;-1975 (chefe}.
VIII Período Ordinário de Sessões da Assembléia
Geral da Organização_ dos EStados ~-eri-canos,
Washington, EStados Unidos da Aniéri'ca, 1978
(delegado).
Reunião de Técnicos Governamentais sobre ó sistema geral de preferência norte-americano, da
OEA, Washington, 1978 (chefe).
Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
O Embaixador W1Z VILU\RINHO PEDROSO
se encontra nesta data no exercício de suas fül'lções de Chefe do Departame~ de Prqmoção
Comercial.
Secretar:La de Estado âas ~~Iações EXteriOres
de
de
de 1987.-Man:oCésarMelra
Naslausky, Subsecretário-Geral de Admini~'!
çâo e de Comuniçações.

À ComisSãô ãe Relações Exterioies.

MENSAGEM
N., 206, de 1987
(n• 319/87, na origem)

Excelentissimos Senhores membros do Seriado Federal:
De 'coriform(dadé c'Om o artigo 42-(ifem III)
da Constituição, tenho a horira de submeter à
aprovação de Vossas EXCe_têndas a: ~SColha, _que
desejo fazer, do Senhor _AderbaJ Cõstã, EiTibaixador do_ Bfasil JUnto à RePública Cooperativa da
Guiana, para,_ cumulativamente, exercer a flinção
de Embaixador do Brasil junto a São Vicente e
Grãiladinas noS termos do altigo 56, §-v, do
Regulamento de Pessoal do Serviço ~dor, baixado pelo Decret~__93.3_25, __ d__e:_ 1ç. de .outubro.
de1986. --- : ___ .".-~-.·:c_
2. Os méritos do Embaixador_ Aderbal Costa,
que me induziram a ~olhê-IÕ para o desem_penho dessa elevada função, constam da anexa
informaÇão do Ministério_ das Relações Exteriores.
Brasília, 24 de setembro de I 987. -J~ Svney.
INFORMAÇÃO

CGRRICULilM 111TAE
MINISTRO ADERBAL COSTA _ .
_
Rio de Janeiro -R.J, 20-de aQosto âe 1933.
F~ho de Orlando Costa e Luiza Celesti_nade carva-.
lho Costa.
_
_ ___ _
Bacharerem_CiênciasJUridicas-e·sqç(ªiS,__PUQR..I.
Curso de Preparação à Carreira "de Diplomata,

IRBr.
Curso de Aperfeiçoairi'él"itO·de Diplomatas, iRBr..
Cui'so-de-AháliSe Econõmica, -conselhCiNacional
de Economia.
- -· ---- · -'-~ -- ""--Profes_sor do I Ensino Supleti~ dã PrefeitUr~! -do
DF, 1956157.
.
.
Subsecretário <la SUBI!{ i 971/73:
Secretário da SUBI!'i, 1974/77.
À disposiçâc> da SEPLAN, 1982/83.
_
A-disposição da Siderurgia Brasileira S..A, SIDERBRAS, 1983.
~-. -
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I Reunião da Subcomissão Mista Brasi~ruguai
de DeSenvolvimentõ AfJroP~cúário, Brasil.ia, 1972
(aSsessor).
IV Reunião Ordinária dos Ministérios de TransPrimeiro-Secretário, merecimento, 25 de janeiro
pOrtes e Obras Públicas, Rio de Janeiro, 1973
de 1968.
.
Conselheiro, merecimento, 19 de janeiro de 1973. -- (asseSSdi).
xv-Pert'odo de ·sessões da CEPAL. Quito, 1973
Ministro de Segunda Qasse, meredmentQ, 1o de
maio de 1976.
VI Reunião de Chanceleres dos Países da Bacia
Assistente do Chefe _da__Divisão de OrgarUsmos
do Prata, Buenos AireS, 1973 (assessor).
Etonômicos Internacionais e Assuntos EspecíVIII Reunião Anual do CIESIOEA, Bogotá, 1973
ficos, 1959/61.
(assessor).
Assistente d_o Chefe da Di~ão de Transportes
V Reunião da Comissão Mista BrasiHugoslâvia,
e Comunicações, 1962/63.
Brasllia, 1974 (delegado).
Chefe, Substitutivo, da Divisão de Transportes _e
Reunião Mistã Brasii-Polônia, Brasília, 1975 (deComunicações, 1962.
legado).
Agregado, 1982/85. .
D Reunião da CoMissão Mista de Comércio BraWashington, Segundo-secretário, 1963/66.
sil--Bulgária, Brasília, 1975 (delegado).
México, Segundo-Secretário, 1966/68.
lV'Reunião da Comissão Mista Brasil-URSS, BraMéxico, Primeiro-Secretádo, 1.968/69_.
__
sma; 1975 (delegado).
México, Encarregado de Negócios, 19.68 e 1969.
lll Reunião da Coinissão Mista Romênia, Brasília,
La Paz. Primeiro--Secretário, 1969nt.
1975 (delegado).
La Paz, Encarregado de Negócios, 1969 e 1970.
lX Reunião do CIES, Washington, 1975 (delega·
Genebra, Ministro Conselheiro, 1977/79.
do).
Genebra, Delegado Encarregado de Negócios,
Reunião da Comissão .Mista Brasileiro-Vene1978 e 1979.
zuelana de Cooperação EC:onômica e Técnica,
Los Angeles, Cônsul-Geral, 1979/62.
Cafàcas, 1975 (delegado).
Georgetown, Embaixador, 1986/87.
ConsUltas para negociações da Lista de ConcesIReunião da Conferência lntergovemamental para
sões Brasileiras (Lista ffi) no GATT, Genebra, 1977
Estabeledmento de uma Zona Uvre de COmércio
(chefe).
entre Palses da América Latina, Montividêu, 1961
I Sessão do Grupo de Trabalho do TCP/OMPI,
(assessor).
Genebra, 1978 (chefe).
.
XXXVI e Xxxvn Sessões do Conselho da ONU/
Conferência negociadora do novo Acordo InternaFAO, Roma, 1961 (assessor).
danai de Trigo, convocada pelo CIT, Gellebra,
1978 (chefe).
CERNA(, 1962 e 1963 (representante do MRE).
nReunião Preparatória sobre Algodão do PrograNegociações com a França sobre problemas relama Integrado de Produtos de Base da UNCfAD,
tivos ao Intercâmbio Aeronáutico entre os dois
Genebra,
1978 (chefe).
palses, Rio, 1962 e 1963 (membro).
1Sessão da Assembléia da União do TCP/OMPI,
Conversações Aeronáuticas Brasil-__i;JocandináGenebra, 1978 (chefe).
via, Rio, 1965 (membro).
Reuniões da Reestruturação do Bureau Paname- IV Sessão do Comitê lntergovemamental Prepararicano do Café, NewYork, 1964 (assessor do IBC). tóriO -sobre a Revisão da Convenção de Paris e
X CongtesSo lnteramericano de Municípios, Reunião do Grupo de Trabalho encarregado de
questões de interesse especial para os países em
Louisville, 1964 (assessor).
desenvolvimento, OMPI, Genebra, 1978 (chefe).
Grupo de TrabaJho de Elaboração do "Diário"
VI SesSão do Grupo Intergovemamental de Peritos
dom OE, Rio, 1965 (membro).
Comitiva do Ministro .de Estado das Relações Ex- encarregado da elaboração de um código de conteriores no lançamento do "Programa de Parce- duté.i -:Para transferênda de tecnologia!UNCfAD,
ria" da Aliança para o Progresso entre os Estados Genebra, 1978 (chefe).
do Colorado e de Minas Gerais, Denver, 1966 HSessão respectivamente do Grupo d~ Trabalho
(membro).
sobre Planejamento do Comitê Pennanente sobre
Comissão Preparatória para Desnuclearização da Informação em Matéria de Patentes e do Comitê
América Latina, NewYork, 1966 (assessor).
da Organização Mundial da Propriedade IntelecIV Período de Sessões da COPREDAL. México, tual, Genebra, 1978 (chefe).
1967 (assessor).
IX Reunião dos órgãos dlretores dea OMPI, QeneFeira Regional de Gudad Victoria, 1967 (repre- bra. 1978 (chefe).
sentante).
.
..
m Reunião Preparot6ria sobre Algodão do prograFeira de Reynosa, 1967 (representante). __ _
ma Integrado de ProdutOs de Base da UNCTAD,
nReunião da CECON e do CIES, Punta dei Este, Genebra, 1978 (chefe).
1971 (assessor).
COOferêl'iC:laâas Nações Unidas para negociar um
Reuniões da CIAP "Country Review do Brasil", Acordo Internacional que substitua o Convênio
_
Washington, 1971 (assesscr).
lntemadonal do Trigo de 1971, Genebra. 1978
VIl Reunião Extraordinária anual do CIES, Pana- (ciÍefe).
má, 1971 (assessor).
Conferência das Nações Unidas sobre Borracha
Conferencia lnteromericana Especializada sobre
Natural, Genebra, 1978.
Aplicação da Ciência e Tecnologia ao Desenvol- !Sessão do Grupo de Trabalho sobre o conflito
vimento da América Latina, Brosllia, 1972 (deleentre uma Denominaçito de Or'lgem e uma .Marca,
gado).
.
V Sessão do Camltê Preparotório lntergov.manReuniiío da Comissão Mista Brasileiro-Boliviana mental sobre a Revisão da Corwençio de Paris
de Cocperação Eoonômica e T<!allca, Sio Paulo, relativa ~ Propriedade Industrial. Genebra. Q\IPI,
1972 (delegado).
1978 (chefe).
Cônsul de Terceira Classe, 19 dejan~iro d~ 1~59.
Segundo Se<:i'efário, merecimento, 24 de outubro
de 1964.

(assessorr -

m

Ordem de Rio-Branco,_<:o_m§.ndaçl.or, Brasil.
O .MinistroADE.RSAL-COSTA se: encontra nesta
data no exercíCio de suas funções de Embaixador
do Brasil na Repúbllca Cooperativa da Guiana.
Secretaria de Estado d8s Relaçó_es Exteriores
de
de1967.-Man:oCésarMeira: Naslausky. Subsecretário-Gera] de Administração e de Comunicações.
(À Comissão de Relações Exteriores.)
~PROJETO

DE LEI

PROJETO DE LEI DO SENADO

n• 33, de 1987
Cria os Conselhos Federal e Regionais
de Economistas Domésticos,. regula seu
funclonamento e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

CAPfrULO I
Dos Conselhos Federal
e Regionais de
Economistas Domésticos
Art. 19 Ficam criados o Cóhselho Federal e
os Conselhos Regionais de Economistas Domés-ticos com a fin_alid_ade de orientar, disciplinar e
fiscalizar o exercício da profissão de Economistas
Domésticos, definida na Lei n9 7.387,_de 21 de
outubro de 1985.
- Arl 29 Aplicam-se no que couber as disposições da Lei n9 7387, de21 deoutubrod~ 1985,
com as modificações introduzidas por esta Lei:
a) aos técnicos de 2'1 grau da área de Economiã.
Doméstica, portadores de diploma, titulo ou certificado expedidos por estabelecimentos de ensino
de 29 grau, oficiais Ou reconhecidos e devidamente registrados no órgão competente.
Art. 3• As atribuições dos técniçes_ de 29 grau
da área de Economia Doméstica ~rão ~ipli
nadas em resolução do Conselho Federal tendo
em vista seus curriculos.
M 49 O Conselho Federal assim como os
Conselhos Regionais de Economistas Domésti·
cos servirão de órgão de consulta dos governos
da llnião, dos estados, dos municlpios e dos Territórios, em tc:xlosos assUntoS rel,ativos ao ~ft.Yl
profissional da Economia Oo!fl~tica.
M 5'? O CotisélhP Federal e os Conselhos
Region~ de Ecõriómistas DoméstiCos constituem, --no SeU coqjunto, uma autarquia federal,
com personalidade juridica de direito público e

autonomia administrativa e financeira.
,
Ar!. 6' O COnselho Federnl de Economistas

Domésticos terá sede e foro no Distrito Federal

e jurisdição em todo o País a ele subordinando-se
os ConselhoS Regionais com sede no Distrito Federnl e nas Capitais dos EStados.
Ar!. 7' O exer<:fclo do mandato de três (3)
anos de membrp do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de EConOmistas Domésticos,
assim como a respectiva eleição, mesmo na condição de suplente, ficará subordinado, além das
exigências ·constantes no art 530 da Consolidação das Leis do Trabalho e legislação complementar, ao preenchimento dos seguintes requi·
silos e ccndições:

I - cidadania brasUeira;
n- habilitação profissional na forma da legislação em vigor.
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m-pleno gozo dos direitos profissionais, civis
e políticos.
Parágrafo único. Será permitida uma reeleição para os membros dos Conselhos Federal e
Regionais de Economistas Domésticos.
Art. &' O -Conselho Federal de Economistas

Domésticos compor-se-á de Pre'sidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro e um mínimõ
de seis (6) Conselheiros, eleitos em escrutínio secreto, por maioria absoluta das delegações, formadas por no minimo de wn representante de
cada Conselho Regional, realizando-se tantos escrutínios quantos necessários para obtenção des-

se quorum.
§ 19 Na mesma eleição deverão ser eleitos
os suplentes dos Conselheiros que serão convocados na ordem de votação.
§ 29 O Colégio Eleitoral ConVocãdo para- a
eleição do_ COnselho Federal reunir-se·á. prelimi-

narmente, para exame, discussão, aprovação e
registro das chapas concorrentes, realizando-se
a eleição (24) vinte e quatro horas após a seSsão
preliminar.
§ 3' Os meinbros dos Conselho-s Regionais
de Economistas Domésticos e_ res-pectivos suplentes serão_eleitos pelo sistema de eleição direta, por meio do voto pessoal, secreto e obrigatório
dos profissionais registrados no respectivo Conselho.
§ 4~> Os profissiohais que se encontrarem fora
da sede do órgão regional, por ocasião de eleição,
poderão colocar s_eu voto em envelope fechado,
remetendo-o por carta ao Presidente do Conselho
Regional respectivo.
§ 5 9 Os votos por corresponàéncia" s6 serão_
computados se entregues ao Conselho Regional
até o momento da abertura dos trabalhos da eleição a que se destinam.
§ 6<? -- Aj:llicar-se-á pena de multa em importância não excedente ao valor da anuidade, ao
profissional que deixar de votar sem causa justificada
§ 7 9 Ficam dispensadas as obrigações devotar aos profissionais remidos e os que estiverem
no exterior.
Art. 9'? O regulamento disporá sobre as eleições dos Conselhos Federal e Regionais de Economistas Domésticos.
Art 10. A extinção ou perda de mandato de
membros do Conselho ou dos Conselhos Regionais ocorrerá:
1- por renúncia;
D- por superveniência de causa de que resulte
a inabilidade para o exercício da profissão;
m-por condenação a pena superlor a 2 (dois)
anos, em virtude de sentença transitada em julgado;
IV - por destituição de cargo, função ou emprego, relacionados à prática de ato de improbidade na administração pública ou privada, em
virtude de sentença transitada em jufsado;
V - por ausência. sem motivo Justificado, a
3 (três) sessões consecutivas ou 6 (seis) intercaladas, durante o ano.
Art 11. Compete ao Conselho Federal:
I - eleger, dentre os seus membros, o seu
Presidente. o Vice-Presidente, o Secret6rio e o Te-soureircr.

rr - .exercer funçiio normativa, baixar atos ne-

cessálios à inlerpretaçiio e e><ecuçiio do disposto

nesta Lei e à llscallzaçiio do exercicio profissional,
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adotando providências indispensáveis à realização rlos objetivos institucionais;
-m- orientar, supervisionar e disciplinar o exercício da profissão de Economista Doméstico em
todo o tenitório nacional, bem como o dos técnicos de 29_ grau dessa área.
IV - supervisionar a fiscaJizaçã.o do exercício
profissional em todo__o t~tório nacional;
V- organizar, instalar,'"orientar e inspecionar
os Conselhos Regionais e examinar suas presta~
ções -de contas, nelas intervindo desde que indispensável ao restabelecimento de normalidade ad·
ministrativa ou financeira ou à garantia de efetividade do princípio de hierarquia institucional;
VI- elaborar seu regimento;
VU- aprovar os Regimentos lntemos dos Conselhos Regionais;
VIU - conhecer_ e dirimir dúvidas suscitadas
pelos Conselhos Regionais e prestar-lhes assistência técnica permanente;
IX - apreciar e julgar os recursos de penalidades impostas pelos Conselhos Regionais;
X- fixar valores das anuidades, taxas, emolumentos e multas devidas pelos profissionais e ~m
presas aos COnselhos Regionais a que estejam
ju_r:isdicionados, nos termos da Lei n' 6.994, de
26 de maio de 1982;
XI ....:aprovar sua proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais, bem como
operações referentes a mutações patrimoniais;
XII -- criar e dispor sobre o código de Ética
ProfissionaJ funcionando como Tribunal de Ética
Profissional;
XIII- estimular a exação no exercido da profissão, zelando pelo prestígio e bom nome dos que
a exercem;
XIV...- instituir o modelo da Carteira de Identidade Profissional e do Cartão de Identificação;
XY- autorizar o Presidente a adquirir, onerar
ou alienar bens imóveis;
XVI - emft:ir parecer conclusivo sobre prestação de Contas a que esteja obilgado;
XVII - publicar, anualmente, seu orçamento
e respectivos créditos adicionais ou balanços, a
execução orçamentária, o relatório de suas atividades e periodicamente, até o prazo de 5 (cinco)
anos no má>âmo, a relação de todos os profissionais inscritos;
XVm- propor ao Governo rederaJ as alterações
desta lei, bem como de seus instrumentos executórias, sobretudo quanto à fiscalização do exercício profissional;
XIX - criar e extinguir Conselhos Regionais,
lixando-lhes sede e jurisdlçi!o;
~- _-:- julgar em última instância os recursos
das deliberações dos Conselhos Regionais de Economistas Domésticos;
XXI- de6berar sobre instituições de prêmios,
reconhecimentos, tftulos e anúncio de especialidade dos profissionais inscritos nos Conselhos
Regionais;

XXII- contratar e demitir pessoal administra·
tivo necessáirio ao bom funcionamento do ConSe-lho Federal;
XXIII - realizar periodicamente reuniões de
Conselhos Federal e Regionais para fixar diretrizes
sobre assunto. da prollssAo.
ParngmfoúniCÕ. Asquestõesreferentesàsativldades afins com outros profissões serão resolvidas por meio de entendimentos com as entidades ~-profissões.
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Art 12.- Compete aos COnselhos RegioniDs:
I - eleger, dentre os se!-!_s membros, o seu
Presidente, o Vice-Presfdente, 6 Secretário e oTe-sourelro;
o •
•
ll - expedir Carteira de Identidad-e Profissional
e Cartão de Identificação- aOs ProfaSsiol,ais registrados residentes em sua jurisdição;
m- fiscalizar o exercício profissional na área
de sua jurisdição; representando às autoridades
competentes sobre os fatos que apurar e cuja
soluçao ou repressão não seja de stia alçada;
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições
desta Lei, do regulamento, do regimento, das resoluções e demais normas baixadas pelo Conselho Federal.
V=-- funcionar como Tnbun~ Regional de Ética, conhecendo, processartdo e decidindo os ca-_
sos que lhe forem submetidos;
VI - elaborar a proposta de seu regimento,
bem como as alterações, submetendo-as ao Con·
selho Federal;
VIl- propor ao Conselho Federal as medidas
necessárias ao aprimoramento dos serviços e do
sistema de fiscalização do exercido profissional
e sugerir-lhe que proponha à autoridade_ competente- as alterações desta lei, ciue julgar conveniente, Princq)ãlinerite-ãs que Visem a melhorar
a regulamentação do exercício da profissão de
Economistê!. Doméstico;
__ ___ __
.
VIII- aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais e as operações referentes a mutações patrimoniais;
lX - autorizar o Presidente a adquirir, onerar
ou alienar bens imóvei$;
X- arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos e adotar todas as mecUdas destinadas
à efetivação de sua receita. destacando e entregando ao COnselho Federal as importâncias cor'
respondentes a sua participação legal;
XI --promover, perante o juízo competente,
a cobran_ça d~ im~cias corresponc,Je_~s a
anuidades, taxas, emolumentos e multas, esgota·
dos os meios de cobrança amigável;
XII- estimular a exação no exercício de profis..
são, zelando pelo prestígio e bom conceito dos
que a exercem;
XIJI - julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas nesta lef e em normaS complementares do Conselho Federal;
XIV - emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado;
'XY - publicar anualmente, seu orçamento e
respectivos créditos adicionais, os balanços, a
execução orçamentária, o relatório de suas atividades e a relaç~ de profissionais registrados;
XVI-contratar e demitir pessoal administrativo
necessário ao funcionamento do respectivo Conselho Regional;
XVD - eleger delegado-eleitor, para a reunião
a que se refere o art 81" desta lei.
Art 13. O exercício do cargo de Conselho
Regional é incompatível com o de membro do
Conselho Federal.
Art 14. O Economista Doméstico, que inscrito no Conselho Regional de wn Estado, passar
a exercer atMdades em outro Estado, em caráter
permanente, assim entendido o exercício da profissiio por mais de (365) trezentos e sessenta e ,
cinco dias, ficará obrigado • requerer inscriçiio

secund6ria no quadro respectivo ou para ele
tnln9ferir-se.
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Art. 15. O Conselho Federal e os Conselhos

anuidade, independentemente de outras sanções

Regionais de Economistas Domésticos não poderão deliberar senão com a maiori~ absoluta de
seus membros.
CAPIT(JLOII
Das Anuidades e Taxas

legais.
Art. 24. É obrigatório a registro nos Conse-

lhos Regionais das empresas que desenvolvem
programas de atendimento às necessidades básicas da família e outros grupos, bem como programas de orientação ao consumidor previstos no
artigo 2? da Lei n9 7.387, de 21 de outubro de
Art. 16. O Economista D9méstlco, para o - 1985, na forma estabelecida em regulamento.
exercido de sua profissão, é obrigado a se inscreArt. 25. .A5 entidades estatais, paraestatais,
ver no Conselho de Economistas Domésticos a
autárquicas e de éconótn1a mista que tenham
cuja jurisdição estiv~~ sujeito pagará uma anuiatividades de Economia Doméstica, ou se utilizam
dade ao respectivo Conselho até o. di~ 31 de marde trabalhos de profiSSionais dessa categoria, são
ço de cada ano, acrescido de 20% quando ~ora
obrigadas, sempre que s.ollcitadas, a fazer prova
deste prazo.
____ _
de que tem a seu serviço profissiona1 habilitado
Parágrafo único.._ O Economista. Dorn.éstic_o nã forma desta lei.
ausente do País, não fica ise_nto do pagamento_
Art. 26. Para o exercício da profissão na Adda anuidade, que poderá ser paga, no seu regresministração Pública ou exercido de cargo, função
so, Sem acréscímo dos20% referido~. neste a_rtiQ?· ou emprego em empresas públicas ou privadas,
Art. 17. OConselhoFederalouConselhoRede assessorarnento, chefia ou direção, será exigigional de Economistas Dom~~ticos cobrará ta@ __ da, c:omo ·condição essencial, a apresentação-de
pefa expedição ou substituí~.P de carteira profisCarteka de id~nti.dade ProfiSsional de Econom~
sional, pela certidão referente à õ;lnotação de _funDoméstico.
ção técnica ou registro da empresa.
-Parágrafo ónico: -A inscrição em concurso púArt 18. A carteira profissionaJ contará com
blica.dependerá da prévia apresentação de Caruma folha onde será feito registro do pagamento
teira de identidade Profissional ou Certidão de
das anuidades por urn período mínimo de (10)
Conselho Regional de que o pr0fisslona1 está nO
dez anos._
. _ ·- .
~
exercício de seus direitos. _
Parágrafo único. A re;[e__rid_Cl ~rteira será ~e~
;Art. 27. O poder de disciplinar e apliCar penadida pelo CFED ou CRED se(Vindo _como ·docu- lidades compete exclusivamente ao Conselho Re~
mento de identidade e._terá_{é: pública.
gional em que estejam inscritos os profissionais
Art 19~- Constitu.!ml tenda no Co!"lselho Fee as pessoas jurídicas ao tempo -de fato punível.
dera],
·
·
Parágrafo único. Sem prejuízo das penas dis1-(20%) vinte por cento do prodUto d~ arrecaciplinares aludidas no artigo 30, o exercício ilegal
dação de anuidades, taxas de expedição de c~r da profissão será punível na forma prevista no
teira profissional, emolumentos e multas de __cada
artigo 282 do C6digo Penal, aprovado pelo DecreConselho Regional;
to-lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940.
II-legados, doações e subvenções;
Art. 28. O eXercício símultâneo, temp-orário
m- rendas patrimoniais;
ou defmitivo, da profissão em área de jurisdição
IV- o va1or de _(20%) vinte por cento das ce::rtide dois ou mais Conselhos Regionais submet~rá
dões solicit:I_d_as por profissfonais ou empresas.
o profissional de que trata Esta lei às exigências
Art. 20. Constitui renda dos Conselhos Ree formalidades estabelecidas pelo Conselho Fe;,
giçnais;
~--_-_-,
deraJ.
I - (80%) oitenta por cento do produto de
QIP..ITULO III
arrecadação de anuidades, taxas de expedição
de carteira profisslonaJ, emolumentos e multas;
DaQ lnfraçóes e Penalidades
D-legados, doações e_Sl,l_bvenções;
Art. 29.-- COiístíti.li infí-a:S:áO'dísc!pUnãr:
rendas patrimoniais;
I - transgredir preceito ou Código de Ética.Pr9IV- (80%) oitenta por cento .do_ valor das certi:-_ fissiona:J;
- _dões solicitadas por profissionais ou empresas.
· O- exercer a profissão, quando- impedido de
Art. 21. As taxas, anuidades ou quaisquer
fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exeremolumentos, cuja cobrança esta lei autoriza, secício aos nã_o_ inscritos _ou aos leigos;"
_~
rão fixadas pelo CFED.
_
nro=~v;orar õ sigilo P.~-~ssio~aJ;
Art. 22. A renda dos Conselhos Federal e ReN-pratlcar, no exerClci.o da_atividade profisgionais só poderá ser aplicada na organização
sionaJ, ato que a defma coma crime ou contra~
e funcionamento de seiViços úteis à fiscalização
Vens::ão:
~~---- -----~~-~~do exercido profissional, em servíços de caráter
v- revelar segredo que, em razão da profisassistencial, quando solicitadas_por entidades sinsão, lhe seja confiado;
_~---~
dicais, bem como no aprimorarriento profissional
VI- não ~um_prir1 no prazo assinalad_o,_ deterprevisto no artigo 30 desta lei.
__
_
_;
minações emanada& de ór.9aO Ou alltoriPª.d_e_ dQ_
Art. 23. As finnas de profiSSionais de EconoCoi)se_lh_a Regional, em matéria de comPetência
mia Doméstica, as associações, empresas ou - deste, após regularmente rlotificado;
quaisquer estabelecimentos cuja atividade seja
VII -deixar de pagar, pontua1mente, ao Cónsepossível de ação de _EcOI'iOtnistas Do~ésticos,
lho_Regianal as co_~u!ç~s !:1 qu~ está O~rig~dg;
deverão, sempre que ~ tomar-neCessáriO, fazer
vm- faltar a qualquer dever prOfissional_ preprova de que, para este efeito, têm a seu serviço
sente êm lei;
profiSSional habilitado na forma desta lei.
IX.- manter conduta rnCOr!tpatível cãm-õ exer- Parágrafo único. Aos infratores deste artigo cícJo da pfofissãa.
___ _
será aplicada, pelo Conselho Regional de Eco.noParágrafo Uriico-. As faliaS serão ãpuradas,lemist.as Domésticos a que estiverem subordina- vando-se em conta !I natureza do ~~as~ _
dos, mUÍta que variará de 20% a 100% do valor
tâncias de cada

e

m-

caso.

..
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Art. 30. .As penas disciplinares aplicáveis pelos Conselhos Regionais são as seguintes:
I - advertência;
n- repreenSão;
DI- multa equivalente a até ( 1O) dez vezes a
valor da anuidade;
· IV- $USpensão do exercício profissional pelo
prazo de'até (3) três anos;
- V- cancelarilento-~da inscrição e proibição do
exercício pro~ssional;
§ 1<1 Salvo os casos de gravidade manifesta
ou reincidência, a imposição .d.as penalid_ades
obedeCerá à graduação deste artigo, observadas
· as normas estabel~cidas pelo CQ!15elhº Federal
para disciplina do processo de julgamento das
infrãÇõeS.
_ _
§ 29 N~ fixação da pena serão considerados
os antecedentes profiSSionais do infrator, o seu
grau de culpa, as circunstâncias atenuant~s e
agravantes e _as C:o_nseqüênciã.s da infr8ção.
§ .)1 As penas de advertência, repreensão e
multa serão-comunicadas ao infrator pelo Conselho Regional, em ofício reserv~do, não se fazf:ndo
constar dos assentamentos do profissíon!Jl puni~
do, senão em caso de reincidência.
§ ,~~ P_a imposição de _qualquer penalidade
caberá reCUrso,-coin efeito Suspensivo, elO Conse::
lho Federal:
1- voluntário, no prazo de (30) trinta dii;is a
contar da ciência de decisões;
II- éx-offido,
hipóteses dos incisos IV e
V deste artigo, no prazo de (30)liirita âiaS ã Cçri.tar
da decisão.
____ _
§ so As denóncias somente serão ~ceb,.i~
quando assinadaS, declinada a qualificação da
denunciante e acompanhada da indicação dos ·
~
eleineiltos -cOmpi'Obat6rios do _l!'l_egad9.
§ 69 A suspensão_ po~ faJ.~ de pagamento de
anuidades, taxas ou inultas só c~rá com a ~
tisfação da divida, podendo ser cancelada a inseri..
çãO profisSional; após âecortfdos (3) três anos.
§ 79 É lícito ao profissional punido requerer,
à instância superior, revisão do processo. no prazo
de (30) trinta-dias contados da ciência.
. __
§ 8<? Das deci~ do Co~ho__R_egiçmal ou
de seu Presidente, por força de competê!l!=ia pfi..
vativa, caBerá recurso, em "(30) trinta dias, cqntados, da ciência, para o ConsclhQ Fedetal.
--= § 99- · Aléffi- do" recurso pi'eVisto rio parágrafo
anterior, não caberá qualquer outro de natureza
admirUstr"a.tiva, salvá aos interessados; à; via judiciária;
~§- -1 O. As instâncias-recorridas poderão reconsiderar siias própliã.s decisões.

nas

r

· · ~ CAPfraco w
Disposições Gerais
Art. 31. Aos servidores d~ c~elh~ F~de':'.
rale R~àis-de Ei:QiiÇri!_~~mé_~~~~-~pJi ..
ca-Se o regíme juódfOO-dBCon~r;;,udãÇãa_ das Leis
de Trabalho.
Arl 32-. Us ConSelhos Re{iionals de_ ~c6riQ..
mistas Domésti~os _estimlJlarái)1 ~j>Or todos_QS
meios, ·maUstve "ineâ~nte _'CÇifçe_~.Sãg_9e auxílio,
segundo norr(las aprOvadas PeLO Co[lSc=lh.o F::_ederal, as realizaçõeS- de natureza cultural e técnico- .
científica, visando o_ aprimoramento profissional
e à dasse.· . .... ---~-- ~-·----Art -33. Os_ casos arilisSos verificados na exe-

cUçãO:cteSta lef Seráõ-reSoMdôS Pelo ·c::FID· · · ·
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

Devido a inexistência do Cons_~_lho de Economistas Domésticos as empresas se cadastram em
mista ou particular poderá ter a denominação de
COOseJho_s_ afins, comprometendo os cargos disponíveis em seus quadros com- outros Profissioeconomia doméstica se na execução de seu trabalho não observar os princípios da economia
nais, que passam a desenvolver empiricamente
doméstica e não empregar economistas domés- atividades específicas do economista doméstico .
ticos ou desempenho do mesmo.
diminuindo a qualidade dos serviços à comunidade e expondo seriamente a imagem do profisCAPITULO V
sional no mercado de trabalho.
Disposições Transitórias
Com- a regulamentação da lei, Decreto n9
92.524, o profissiOnal de economia doméstica teArt. 35. A escolha dos primeiros membros
ve seu campo de atuação definido, mas, mesmo
efetivos do Conselho Federal de EconomiStas Da.assim, vem sendO descartado pelas empresas,
mésticos e seus suplentes será feita pela Assemque mal-informadas, e não estando familiarizadas
bléia Geral Representativa convocada pela Assocom a lei se prendem a p_!Jrecer~ jurid.icos unHaciação Brasileira de EcOnomistas Domésticos terias preterindo sempre o economista doméstico
ABED.
Parágrafo único. A Assembléia de que trata - que nãÕ pOssui os mesmos meios de defesa. Assim, a despeito da competência do profiSSional
este artigo será realizada dentro de (90) noventa
de eConomia doméstica, ele vem sendo lesado
dias contados a partir da data de publicação desta
em seu campo de ação específico, por não ter
lei.
un'f ól'Q:ãõ âe classe reconhecido.
Art 36. Os primeiros Conselhos Regionais
Outro asPectO de igual importância e que colode Economistas Domésticos. após-criados pelo
ca- o economista doméstico impossibilitado de
Conselho Federal, serão constituídos pelos sócios
concorrer; no mercado de trabalho, é a exigência
da ABED, lia fonna em que dispuser o regulado nú!'Jlero do registro no conselho profissional
mento desta lei.
para as inscrições em concursos públicos e privaArt. -37. A Carteira de IdentidadE: Profissional
dos.
de que trata o Capítulo II somente será exigível
Necessário se faz, que o profissional possua
a partir de (180) cento e oitenta dias contados
o documento que o identifiqUe profissionalmente,
da instaJação do respectivo Conselho Regional.
documento este, imprescindível em qualquer relaArt. 38. O Conselho Federal de Economistas
ção de trabalho~
·
Domésticos elaborará o projeto de decreto de
Mediante o exposto, a Assodação Brasileira de
regulamentação desta lei, apresentando-o ao PoEcOnomistas Domésticos - ABED, servindo-se
der Executivo dentro de (120) cento e vinte dias,
de porta-voz da pretensão de seus associados,
a contar da data de sua publicação.
julga
indispensável a urgente a criação dos ConseArt. 39. Esta lei entrará em vigor na data de
lhos Federal e Regionais _dos EcOnomistas Dosua publicação.
mésticos, para que, desempenhando os misteres
Art. 40. Revogam-se as disposições em conque lhes conferir a lei própria, possam agir e contrário.
quistar a salutar defesa dos intereSses e direitos
desses profissionais.
Justificação
Na esperança de favorável acolhida do Poder
De um modo geral a criação dos Conselhos
Legislativo, esperamos contar também com o
Federal e Regionais que verificam e fiSCalizam
apoio de s_ua excelência o Ministro do Trabalho,
o exercido e as ativldades profissionais venl"deterque tão bem defende_ as causas trabalhistas naciominado no texto da lei que regulamenta o exernais, incluindo-se nestas a autonomia e neces~
cido- profissional. No caso dos economistas dosidade_dos sindicatos e conselhos profissionais.
mésticos a Lei n~ 7.387, de 21-10-85, assim não
Sala das Sessões, 28 de setembro de 1987.
procedeu por motivos não identificados pela das- Carios ChlareUI
se, à época da regulamentação profissional. Por
isso, a classe profissional de economia doméstica,
LEGISU.ÇÃO aTADA
após sua regulamentação, hoje com aproximadamente dois anos, necessita de um Conselho
LEI N• 7387,
que, à semelhança das demais profis-sões, possa
DE 21 DE OUTUBRO DE 1985
fiscalizar o exercido profissional no País.
Existe um consenso entre os profiSSionaiS de·
Dispõe sobre o eerddo da profissão
economia doméstica. que a _competência é a
de Economista Doméstico e dá outras
maior arma de que uma profiSSão dispõe para
providencias.
que seus profissionais exerçam a atividades estabelecidas em lei. Entretanto, a legislação em vigor,
O Presictente da República. faço saber que o
no Pais, àtribiu aos Conselhos a função específica Coitgiessó Nadonal decreta e eu sanciono a sede reivindicar e fazer cumprir as leis inerentes
guinte lei:
às profissões, o-que não ocorre com o economista
Art 1~ O exerddo, no País, da profissão de
dóméstico, que, hoje, encontra-se em posição de
Economista Doméstico, observadas as condições
desigualdade, no mercado de trabalho, em relade habilitação e as demais exigências legais, é
ção a outras profissões.
assegurado:
As empresas públicas, privadas e de economia
a) aos bacharéis em Ciências Domésticas,
Economia Doméstica, Educação Familiar, diplomista que desenvolvem programas de atendimento às necessidades básicas das famílias e oumados por estabelecimentos de ensino superior,
tros grupos, sentem dificuldades para dar cumpri~
oficiais ou reconhecidos;
mente à lei, exatamente, pela falta de um Conseb) aos diplomados em curso similar no extelho que possa orientá-las quanto às iltividades
rior, após revalidação do diploma. de acordo com
profissionais regulamentadas.
a legislação em vigor;
Art 34. Nenhum órgão ou estabelecimento
público, autárquico, paraestatal, de economia
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c) ·aos portãdores de licenciatura plena, concluída até a data da publicação desta lei, em Ciências Domésticas, Economia Doméstica ou Educação Familiar, e obtida em curso superior devidamente reconhecido, cujo curriculo ofereça formação profissional adequada, a critério do órgão
de fiscalização e registro;
d) aos que, embora não diplomados nos termos das alfneas a, b e c deste artigo, venham
exercendo as atividades c;le Eçoiloniista Doméstico comprovada e ininteiTUptamenfe,-Por mais
de 5 (cinco) anos. contanto que possuam formação superior até a data da publicação desta lei.
Art. 2° É da competência do Economista Doméstico:
I - planejar, elaborar, programar, implantar, dirigir, coordenar, orientar, controlar, supervisionar,
executar, analisar e avaliar estudos, trabalhos, programas, planos, projetes e pesquisas em Economia Doméstica e Educação Familiar _ou conce-rnentes ao atendimento das necessidades básicas
da família e outros grupos, na comunidade, nas
instituições públicas e privadas;
II-planejar, elaborar, implantar, dirigir, coor~
denar, orientar, controlar, supervisionar, executar;
analisar e avaliar estudos, trabalhos, programas,
planos, projetas e pesquisas de educação e orientação do consumidor para aquisição e uso de
bens de consumo e serviços utilizados pela familía
e outros grupos nas instituições públicas e privadas.
Art. 3~ Compete, tambén1, ao Economista
Doméstico integrar equipe de:
a) planejamento, programação, supervisão,
implantação, orierltação, execuÇão e avaliação i:le
atividades de __ extensão e desenvolvimento rural__
e urbano; b) planejamento, elaboraç_~. programação.
ini.plailtação, direção, coordenação, orientação,
controle, . supervisão, execução, análise e_ avaliação de esiu,do, trabalho, programa, plano, pesquisa, projeto lia.cional, estadual, regional ou setorial
que interftram na qualidade de vida da famllia;
c) planejamento e coordenação de ati.vidades
relativas à elaboração de cardápios balanceados
e de custo mínimo para comunidades_sadias;
d) assessoramento de projetes destinados a_o
desenvolvimento de produtos e serviços, estabelecimento de parâmetros de qualidade e controle
de qualidade de produtos e serviços de consumo
doméstico;
e) planejamento, supervisão e_ orientação de
serviços de modelagem e produção de vestuário;
f) admirllstração de ati.vldades de apofo às funções de subsistência da fam11ia na comunidade;
g) planejamento, orientação, supeiVisão e execução de programas de atendimento ao desenvolvimento integral da criança e assistência a outros
grupos wlhei"áveis, em instituições públicas e privadas.
·
Art. 49 O exercício da profissão de Econ-Omista Doméstico requer prévio registro no órgão
competente do Ministério do Trabalho e se fará
mediante apreSentaçáo de documento cornprobat6rio" de conclusão dos cursos previstos nas
alíneas a, b e c do art. 19, ou da comprovação
de que vem exercendo a profiSsão, na forma da
alínea d do mesmo artigo.
Parágrafo único. Para os casos de profissionaiS
induidos na alínea d do art 1~.a regulamentação
dêsta lei disporá sobre os meios e modos da devi-
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da comprovaçãO no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, a partir da data da respectiva publtcação.
Arl 51' O Poder ExeCutivo regulamentará esta
lei no prazo de 60 (sessenta) dias.
Arl 69 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7'~' Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 21 de outubro de 1985; 164'~' da Indi-

pendência e 97'~' da República. -
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

JOSÉ SAR·

I'IEY - Almir Pazzlanotto.
LEl N'~' 6.994,
DE 26 DE MAIO DE !982~
Dispõe sobre a fixação do valor das
anuidades e taxas devidas aos órgãos

fiscalizadores do exercido proflasfonal,
e dá outras providências.
O Presidente da República. faço saber que o

Congresso NadonaJ decfetã e· eu sa':ciono a seguinte lei:
Art 1'~' O valor das anuidades devidas às enti_~des criadas por lei com atribUições de fiscalização do exercido de profi~s_l~f?erais será fLXa·

do pelo respectivo órgão federal, vedada a ~obran
ça de quaisquer taxas ou ~m~l~m~tos alem dos__
previstos no artigo 29 desta_le1.
_
§ 1<:> Na fJXação do vãlor das anuidades referidas neste artigo serão observados os seguintes
limites máximos:
a) para pessoa fisica, 2 (duas) ~ezes o Maior
Valor de Referência - MVR, vigente no País;
b) para pessoa juifdlca!_ d~ acordo com as
seguintes classes de capital social:
_ __

Até500'MVR.........................._
• 2MVR
acima de 500 até 2.500 MVR...................... 3 MVR
acima de 2.500 até 5.000 MVR .................. 4 MVR
acima de 5.000 até·25.000MVR................. 5 MVR
acima de 25.000 até so:oooMVR.............. 6 MVR
acima de 50.000 atln 00.000 MVR........... 8 MVR
acima de IOO.OOOMVR ...................,.• _ IOMVR
§ 2 9 O pagamento da anuidade será efetUado
ao órgão regional da respectiva jurisdição atê 31
de março de cada ano, com descgnto de 1O%
(dez por cento), ou em até 3 (tr~) parcelas, sem
desoohtos, corrigidas segundo os índi<:es das
Obrigações Reajustáveis do T escuro NacionaiORTN se forem pagas ap6s o vencimento, acre.sddas de multa de 10% (dez por cento) e juros
de 12% (doze porcento), calculados sobre o valor
.corrigido.
-

§ 39 ./y3 filiais ou representações de pessoas
juridicas instaladas em jurisdição de _outro Conselho Regional que não o de sua sede pagarão anuidade: _em valor qlJ,e não exceda à metade do que
for pago pela matriz.
§ 49 Quando do primeiro registro, serão devidas, apenas, as parcelas da anuidade relativas ao
período não vencido do exercício, facultado ao
respécfivo Conselho conceder isenção ao profis..
slonal comprovãdamente carente.
Art. 29 Cabe às entidades referidas no artigo
1~ desta lei a ftXação dos valores das taxas correspondentes aos seus ~rviços relativos e atas indispensáveis ao exerCício da profissão, restritas aos
abaixo discriminados e observados os seguintes
limites máximos:

a) inscrição de pessoas jurídicas
1 MVR
b) inscrição de pessoa física ............... 0,5 MVR
c) exped. de_cart. profissionai.~ ............ 0,3MvR
R
d) substituição de carteira ou expedição de
2• Via ........_..............._.,_..........
·-.-- 0,5 MVR
e) certidões ........................••.........•....•. Q,3 MVR
Parágrafo único. O disposto neste artigo não
se apfíca às taxas referentes à Anotação de Responsabüidade Técnica - ART, criada pela Lei
Jt!' 6A96, de 7 de dezembro de 1977, as quais
poderão ser fixadas observado o limite máximo
de5 MVR.
. .
Art. 3 9 É vedada a aplicação do produto da
arrecadação das· anuidades, taxas e emolumentos
previstos n-esta Lei, para 'o custeio de despesas
que não sejam diretamente relacionadas com a
fiscalização do exerdcto profissional, salvo autorização" especial do Ministro-do Trabalho.
Art. 4~ No final do exercício, as entidades a
que-se-refere o artigo }9 desta lei recolherão ao
Ministério do Trabalho, em conta especial, 70%
(setenta por -cento) do saldo disponível, para ser
aplicado (vetado) em programa de formação profissional (vetado) na ~a correspondente à origem- do recurso:
forma a ser disciplinada por
regulamenta.
Art. 5~ Esta lei entrará em vigor na data de
suá publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em con-

em

trário.
Brasilia, 26 de maio de 1982, 1619 da Independência e 94~ da República - JOÃO FICKIEI-

REDO -; Murilo Macêdo.

REQOERJMENTOS
REQUERIMENTO

1'1•149, de 1987
Requeiro, em termos regimentais, com a finafi~
dade de instruir o Projeto de Lei do_Senado n~
101, de 1984, seja solicitado ao Banco Central
que informe quais as razões que o levaram_~ caSsar- os- -direitos de atuação da Corretora, Conven·
ção, de São Paulo.
,
Sala das Sessões, 28 de setembro de 1987.

-Jutiohy Magalhães.
(Será oportunamente induídd em Ordem
do Dia.)

REQQERIMENTO
. N• 150, de 1987
Nos termos do disposto no arl 3õ/ do Regi·
menta Interno, requeiro o desarquivamento do
Projeto de Lei do Senado n914, de 1986, de autoria do Senador Affonso Camargo, alterando dispositivo da Lei nç 5.108, de21 de setembro de 1966, _
que instituiu o Có_c;ligo Nacional de Trânsito, feita
a récõfistituição do processo, se necessário.
Sala das Sessões, 28 de setembro de 1987.

- Affonso Camargo.
(Será oportunamente incluído em -Ordem
do Dia.)

REQQERIMENTO

N• 151, de 1987
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 233 do requerimento lntemo do Senado Federal,_ requeiro a transcrição
nos Mais do Senado Federal, da palestra na Escola SUperior de Guerra, realizada no dia 11 de
setembro, pelo Ministro do Interior, João Alves
Fliho.

Sala das S~ssôes, 28 de setembro de 1987.
- Lourival Baptista.
(Ao exame da Comissão Diretora.)

